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Voorwoord 

Op zondag 4 september brach

ten Amalia van So/ms en Prins 

Frederik Hendrik persoonlijk onze 

heemkalender naar het Heemhuis. 

Reden hiervoor was het 25-jarig 

jubileum van onze Heemkafender. 

De eerste exemplaren werden 

overhandigd aan onze sponsors 

Kon. Drukkerij Em. De Jong en 

ClOOO de Bresser. 

Al vele jaren wordt onze Heemka
lender gepresenteerd op de eerste 
zondag van september. 

Zo ook dit jaar. Velen waren naar 
het Heemhuis gekomen om deze 
presentatie bij te wonen. Zoals u 
weet staan de mensen van drukke
rij de Jong al jaren garant voor de 
kwaliteit van onze kalender en dat 
willen ook wij graag zo houden. 

De kalender werd op een ludieke 
wijze aangeboden aan onze spon
sors. Omdat het onze 25' ka lender 
is, hebben wij uitgekeken naar een 
sponsor voor onze kleurenvoorplaat 
en de kroontjes. Deze hebben wiL 
zoals eerder gemeld, gevonden in 
twee jonge ondernemers in Baarle 
namelijk Bart en Katja de Bresser 
van supermarkt ClOOO. Zij hebben 
toegezegd dat ze onze heemka
lender de komende jaren blijven 
sponsoren. En daar is Amalia maar 
wat blij mee. 
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Het thema van de heemkalender 
is 'gedenkwaardige momenten' uit 
de afgelopen 25 jaar. U zult zien 
dat het inderdaad gedenkwaardige 
momenten en gebeurtenissen zijn 
uit de historie van onze gemeen
schap. 
De opbrengst van de verkoop ervan 
is voor de werking van onze grote 
vereniging. Hierdoor kunnen wij 
u een aantrekkelijk programma 
blijven aanbieden tegen lage 
prijzen. Onze verkopers zullen al 
wel bij langs geweest zijn. Mocht 

u ze gemist hebben, er is altijd nog 
een kalender beschikbaar op het 
Heemhuis. 

Ik heb het al eens eerder gezegd: 
Amalia heeft iets met mijlpalen. De 
eerste mijlpaal waar we bijzondere 
aandacht aan geschonken hebben, 
is onze 25• heem kalender. Boven
dien bestaan we dit jaar 35 jaar en 
ook daar gaan we aandacht aan 
besteden. Onze werkgroep Speciale 
Projecten, zij tekende ook voor ons 
zilveren jubileum, heeft voor dit 

Ad Jacobs is niet alleen voorzitter van onze vereniging, maar 
ook van het Herdenkingscomité Baarle. Deze foto is gemaakt 
op zondag 2 oktober bij het oorlogsmonument tegen de 
gevel van het Heemhuis. 



jubileum voor onze leden een leuke 
attentie bedacht. Op 15 november 
is dit door hun gepresenteerd op 
een ledenavond en eerdaags zult u 
het ontvangen. 
En dan natuurlijk ons ledenaantal. 
Het is eigenlijk gewoon onvoorstel
baar dat dit maar blijft doorlopen. 
Momenteel zitten wij in de buurt 
van de 1400. Ons 1400° lid 
zullen wij natuurlijk in de kijker 
en bloementjes zetten. Ik ben 
benieuwd wie het gaat worden. Als 
vereniging zijn wij bijzonder inge
nomen met het gegeven dat zoveel 
mensen lid worden en blijven van 
onze vereniging. 
De basis van deze aanwas is 
volgens mij vooral gebaseerd op de 
kwaliteit van onze vereniging. Maar 
ook de belangstelling voor eigen 
historie en cultuur. 

Op zondag 23 oktober hebben 
wij, dankzij een grensover.;chrij
dende samenwerking, tussen onze 
vereniging, Erfgoed Hoogstraten, 
Natuurpunt Markvallei en de lokale 
overheden een oude voetweg (de 
Tikkenhaenweg) heropend. Op 
deze zonovergoten middag was de 
publieke belangstelling enorm, om 
deze oude voetweg in te wandelen. 
Zonder deze samenwerking was dit 
ongetwijfeld niet mogelijk geweest. 
Een compliment voor deze interna
tionale samenwerking. 
Een uitgebreider artikel vindt u 
verderop in Van Wirskaante. 

Als we nog even vooruit kijken, 
hoopt het bestuur op een volle aula 
voor onze kerstviering op dinsdag 
20 december in het Cultureel Cen
trum. Hier is ook onze Nieuwjaars-

bijeenkomst op zondag 8 januari 
2012. 

Onze activiteitencommissie heeft 
de kalender van 2012 zo goed a Is 
rond. Het is net als in voorgaande 
jaren een waaier van activiteiten 
met voor elk wat wils. 

Leuke ideeën zijn overigens altijd 
welkom. Wij kijken of ze op een 
of andere manier nog in te passen 
zijn. U vindt onze activiteitenka
lender in deze Van Wirskaante en 
natuurlijk op onze website, www. 
a ma I ia vansol ms. org. 

Namens het bestuur van Amalia 
wens ik u allen prettige feestdagen 
en een goed Nieuwjaar. 

Ad Jacobs, uw voorzitter 

Uit handen van onze voorzitter krijgen Bart en Katja de Bresservan supermarkt ClOOO het eerste 
exemplaar van onze 25• Heemkalender. 

van wirskaante 2011/4 5 



"Die hele bio-industrie zit tot zijn nek toe in de problemen. Ik vind het 

een ramp voor de dieren. Ik vind het nog het ergste voor de boeren die er 

in werken want die hebben al jaren en jaren telkens nieuwe maatregelen 

moeten treffen en investeringen moeten doen ." 

Aon de praot mee .... (46, deel 2) 
Antoon van Tuijl 

ANDRÉ MOORS 

In de vorige Van Wirskaante 

kwam Antoon al uitgebreid aan 

het woord. Hij heeft dan ook heel 

veel interessants te melden uit 

zijn rijke leven. 

In deze Van Wirskaante wordt het 

interview met Antoon afgerond. 

Eerst komen aan de orde zijn 

gelukkige jaren met zijn vrouw 

Clara en het indrukwekkende af· 

scheid van haar na een slopende 

ziekte. Daarna vertelt hij het een 

zijn vele werk voor heemkunde· 

kring Amafia van Solms en zijn 

en ander over het buitengebied voettochten naar Santiago de 

van Baarle, zijn liefde voor de Camposte/a aan de orde. 

Antoon ontmoet zijn geliefde 

vrouw 

Zoais in de vorige Van Wirskaante 

vermeld, treedt Antoon in de loop 

van 1985 uit de orde van de Broe

ders De la Sal ie. Tot oktober 1987 

woont hij in Ulvenhout. Dan koopt 

hij een woning aan de Oranjelaan 

in Baarle-Nassau . Hier woont hij 
nog altijd. Hij geeft (tot april 2001 ) 

les aan de Mavo in Baarle. In zijn 

vrije tijd bezoekt hij regelmatig 

musea en dergelijke. Eind 1988 

bezoekt Antoon een tentoonstel

ling van Brabantse schilders in het 

Kempen landmuseum in Eindho

ven. 

natuur en de problemen waarmee Juli 1989: de eerste vakantie van Clara en Antoon in Frankrijk 

agrariërs geconfronteerd worden. 

Hij heeft ook een uitgesproken 

mening over de kom van Baarle 

en het dagtoerisme. Ook komen 

zijn creativiteit (verzamelen, schil· 

deren, beeldhouwen, tekenen), 
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"Daar kwam ik Clara Vlasbom 
tegen, geboren in Heerjansdam op 
21 januari 1947. We keken in het 
museum naar de tentoongestelde 
werken. We raakten aan de praat 
en besloten samen een kopje koffie 
te gaan drinken. In de buurt was 
een paviljoen waar je wat kon drin
ken. Dat bleek gesloten te zijn. En 
toen zei Clara, dan kunnen we net 
zo goed naar Nuenen rijden waar 
ze woonde. Je merkt dat je gelijke 
interesses hebt en je vindt elkaar 
aardig. Zo is het gekomen! Clara 
beoefende een kunstambacht, 
namelijk het kantklossen. Daarin 
gaf ze ook les." 

Het klikt tussen Antoon en Clara 
zo goed, dat ze bes Iu i ten om en i ge 
tijd voor hun huwelijk bij Antoon in 
huis te gaan samenwonen. Op 20 
februari 1991 stappen ze in het 
huwelijksbootje, in Den Bosch om 
precies te zijn. Tijdens het eerste 
jaar van hun huwelijk gaat het 
goed met de gezondheid van Clara. 
Ze kunnen samen leuke dingen 
doen en gaan ook op vakantie. 
Antoon: "Vanaf het moment dat ik 
Clara leerde kennen, heeft ze heel 
eerlijk verteld over haar mindere 
gezondheid. Toen ze negentien 
was, kreeg ze namelijk de ziekte 
van Hodgkin. Daar is ze twaalf 
jaar mee in de weer geweest. Alles 
bij elkaar kreeg ze ruim zeventig 
bestralingen. Röntgenfoto's werden 
aan de lopende band gemaakt. 
Zesmaal kreeg ze een chemokuur. 
Tijdens de laatste chemokuur zei 
ze tegen de dokter, nou stop ik er 
mee. Volgens mij is de ziekte weg. 
Na een paar onderzoeken werd dat 
door de arts bevestigd. Toen heeft 
ze geprobeerd de schade in te ha
len door een aantal jaren te werken 
als een gek. Na verloop van tijd 
merkte ze toch wel dat ze schade 
had opgelopen. 

Antoon en Clara trouwen op 20 februari 1991 in Den Bosch. 

Antoon en Cl ara zijn gelukkig samen. Foto is gemaakt in 
1991. 

Toen we een blauwe maandag 
getrouwd waren, kreeg Clara een 
hartinfarct. In de Klokkenberg 
werd haar verteld dat ze dat infarct 
'te danken' had aan de talloze 
bestralingen. Vanaf haar hartin
farct moest Clara telkens weer wat 
inleveren. Haar uithoudingsvermo
gen en het lopen gingen achteruit. 
Na weer een onderzoek werd 
geconcludeerd dat in het zieken
huis van Rotterdam het ene deel 
van haar rug was bestraald, in een 
Eindhovens ziekenhuis het andere. 
Maar een gedeelte van haar rug 
werd door de overlapping dubbel 
bestraald. Dat was een medische 
fout. Gevolg: er zaten gaten in haar 
ruggenmerg. Het lopen ging zó 

achteru it dat dit eerst met krukken 
moest. Later kreeg ze een rolstoel. 
Haar buikpijnen werden steeds 
heftiger. Ze kon nauwelijks nog iets 
eten. Toen ze een maagonderzoek 
kreeg in het ziekenhuis, zei de dok · 
ter dat ze niet nuchter was I Daar 
ben ik boos over geworden. Bij 
een vervolgonderzoek kort daarna 
bleek dat ze een grote maagzweer 
had die ook nog eens kwaadaar
dig was. Ze is er aan geopereerd. 
Maar opnieuw werd een fout 
gemaakt door haar noodzakelijke 
medicijnen niet naar huis mee te 
geven. Gevolg was dat ze nog tien 
keer opgenomen moest worden. 
Haar toestand ging steeds verder 
achteruit. Tussen al die ziekenhuis-
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bezoeken door bezochten we toch 
regelmatig mooie tentoonstellingen 
en maakten ook nog vele leuke 
uitstapjes." 
En ondanks alles gaan Clara en 
Antoon elk jaar samen op vakantie. 
Maar het worden wel steeds meer 
aangepaste vakanties, hier en 
daar in een vakantiewoning, met 
weinig tot geen inspanningen. "We 
hebben samen een buitengewoon 
goede tijd gehad . We waren heel 
goede maatjes. Clara kon ook heel 
goed koken. Ik heb er veel van 
geleerd." 

Ciara's gezondheidtoestand 
verslechtert dramatisch 

"Wij hebben Ciara's overlijden 
ruim van tevoren zien aankomen. 
Clara heeft heel lang moeite gehad 
met de vraag, hoe het straks verder 
met mij zou moeten. Toen ze er 
van overtuigd was dat ik niet in 
eenzaamheid zou verpieteren, 

heeft ze zich overgegeven. Op een 
gegeven moment heeft ze besloten, 
ik kan niet meer eten, dus ik pro
beer het ook niet meer. Onze huis
arts heeft gezorgd dat ze molfine
pleisters kreeg zodat nodeloze pijn 
zoveel mogelijk wegbleef. Ik heb 
thuiszorg ingeschakeld en van het 
schoolbestuur kreeg ik zorgverlof. 
Dat heb ik heel erg gewaardeerd. 
Ik bereidde me voor op de op
merking van de hu isarts dat Clara 
spoedig in coma zou raken. Maar 
dat was niet waar. Ze is gewoon 
acht weken helder gebleven! In die 
acht weken heeft ze niets gegeten 
en nauwel ijks iets gedronken. 

Clara overlijdt en wordt in een 
heel bijzondere kist gelegd 

Antoon vertelt uitvoerig over de 
indrukwekkende gebeurtenissen, 
voor en tijdens haar overlijden, 
de uitvaartplechtigheid en het 
uitstrooien van haar as. In zijn 

ogen bespeur ik, heel begrijpelijk, 
emotie. En het moet gezegd, ook 
de schrijver van dit artikel wordt er 
door geraakt. 
Een paar dagen voor het overlijden 
van Clara vraagt ze aan Antoon 
welke kleren hij met de uitvaart
plechtigheid aandoet. "Ik zeg, dat 
is een goede vraag. Nou zegt Clara, 
ga maar eens naar van der Sluis 
en koop maar eens een mooi pak. 
Toen ik het haar liet zien, vond 
ze het prachtig. Nieuwe schoe-
nen moest ik ook nog van haar 
kopen. Een paar weken voor haar 
overlijden bestelt Antoon al haar 
doodskist. Het was volgens Antoon 
een rare gewaarwording toen ze 
die bij hem aan huis kwamen 
afleveren. Antoon had er speciale 
bedoelingen mee, vandaar. 
"Ciara lag als kind heel graag 
languit in de wei tussen gras en 
bloemen naar de wolken te kijken. 
Dus toen heb ik Cl a ra gezegd, a Is 
jij dood bent kom je in een wei met 

Clara overlijdt na een slopende ziekte op 3 juni 1999. De kist is door Antoon beschilderd. Clara lag als 
kind zo graag languit in de wei tussen gras en bloemen naar de wolken te kijken. Dat beeldt de kist 
uit. 
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Detail van de door Antoon beschilderde kist. 

bloemen te liggen met de wolken 
boven je. Ze was het er helemaal 
mee eens. Dus heb ik een wolken
hemel met zon, maan en sterren 
op de bovenkant van de kist ge
schilderd. Op de zijkanten van de 
kist schilderde ik een wei met gras 
en volop bloemen. Toen de kist 
klaar was heb ik haar gevraagd of 
ze die graag wilde zien. Dat hoefde 
niet. In de vroege morgen van 3 
juni 1999 overlijdt Cl ara op 52-ja
rige leeftijd, heel rustig en kalm. 

Vervolgens heb ik cadeautjes ge
maakt die ik bij haar in de kist heb 
gelegd. Ook dat had ik met haar 
besproken. Weet je, in elke cultuur 
geven ze de doden toch cadeautjes 
mee. Waarom wij dan niet? Ik heb 
wat kantklosjes, garen en een pa
troontje in een klein rolletje gedaan 
en daar een tekst bij geschreven. 
Omdat Clara ook van muziek 
hield, heb ik haar een blokfluitje 
meegegeven. Omdat ze zo graag 
las, ook een leesboekje. In tolBal 
wel een tiental cadeautjes. De 
kamer waar ze werd opgebaard en 
voor die tijd altijd bezig was, heb 
ik ingericht met haar studiehoekje, 
kantklostafel en schilderplekje. 
Toen ze opgebaard lag, draaide ik 
hele rustige, stemmige muziek met 
wat vogelgeluiden. Familie, buren 

en vrienden die van Clara afscheid 
kwamen nemen, zeiden toen ze 
weer beneden kwamen, het is net 
of we iets meegekregen hebben. 
Die mensen waaronder jij, hielden 
aan het afscheid nemen een heel 
vredig gevoel over." 

De uitvaartplechtigheid vindt plaats 
in de SalvatorkapeL Dat Antoon 
en Clara kozen voor deze kapel op 
Nijhoven, had zijn weloverdachte 
reden. 
Antoon: "Ciara was van protestante 
huize, ik van katholieke. In de 
mooie Salvatorkapel hebben de 
psalmen geklonken van de protes
tanten en de Gregoriaanse liederen 
van de katholieken. Mede daarom 
dacht ik, dit is de plek waar we het 
gaan doen. Ik kreeg alle mede
werking van de familie Jacobs die 
voor de kapel zorgt. Ik ben er de 
zitplaatsen gaan tellen. Dat klopte 
precies met het aantal mensen dat 
ik graag wilde uitnodigen. Ik heb 
zelf de afscheidsdienst gedaan. Het 
was de eerste uitvaartplechtigheid 
sinds mensenheugenis die in de 
kapel plaatsvond. Dat vond ik wel 
mooi." 
Na de dienst in de Salvatorkapel 
wordt Clara overgebracht naar het 
crematorium in Turnhout. Alleen 
de directe familieleden zijn daarbij 

aanwezig. Oe overige mensen die 
de dienst bijwoonden, gaan met
een naar de Lindeboom voor de 
koffietafel. Antoon en zijn directe 
familie sluiten zich daar later bij 
aan. 

Uitstrooien van haar as op een 
bijzondere plek en onder een 
bijzonder gesternte 

Met het uitstrooien van de as, 
wacht Antoon nog even. Tijdens 
haar leven hadden ze samen al 
besloten waar de stoffelijke resten 
van Clara uitgestrooid zouden 
worden. 
Antoon: "Dat was een heel geliefde 
plek in de natuur waar zowel Clara 
als ik heel graag kwamen. De 
asuitstrooiing was een wonderlijk 
gebeuren. Ik had er een zaterdag
avond voor uitgekozen. Om twaalf 
uur middernacht was ik ter plaatse. 
Het regende dat het goot! En het 
waaide, verschrikkelijk! Ik loop 
daar dat terrein op en zie ineens 
de wolken openbreken, er komen 
een paar sterren tevoorschijn. Voor 
ik op de bewuste plek ben, is de 
lucht leeg en schoon. Het waaide 
nog steeds ontzettend hard. Ik 
denk, dat komt goed uit. Ik haal 
het deksel van het blik waarin de 
as zat. Zo hoog als ik kon gooide ik 
de as de lucht in. En die asdeel
tjes, duizenden in getal, glinsterden 
in het licht van de maan. Zo mooi! 
Het was een geweldig moment. 
Als ik er nu kom en de plantjes zie 
groeien, dan denk ik, kijk, dat is 
nou reïncarnatie! Terugkijkend ben 
ik er van overtuigd dat ik een groot 
deel van mijn rouwverwerking, 
gedeeld heb met Clara toen ze er 
nog was. Ik heb na haar overlijden 
altijd geleefd in een warme wolk 
van goed gevoel." 
Ik vraag Antoon of hij nooit meer 
de behoefte heeft gehad om een 

van wirskaante 2011/4 9 



andere vrouw te ontmoeten. 
Antoon: "Ik heb vriendschap met 
Marijke, waar ik mee ga wandelen, 
muziekvoorstellingen en exposities 
bezoek, deel neem aan cursussen 
schilderen en beeldhouwen. Ze 
houdt ook van vogeltjes, nou dat 
kan niet beter!" 

De natuur in Baarle 

Als echte natuurmens stond 
Antoon begin jaren zeventig 
aan de wieg van de plaatselijke 
milieuvereniging. Ook werd hij in 
die jaren actief binnen de Baarlese 
gemeentepolitiek. Als lid van de 
partij ABGB (Algemeen Belang Ge
meente Baarle, later samengegaan 
met de pa rij Werknemersbelangen 
en geworden tot de huidige VPB 
(Vooruitstrevende Partij Baarle). Hij 
vroeg dan vooral aandacht voor de 
bescherming van onze natuur. 
In dit interview benadrukt Antoon 
de waarde van het Baarlese land
schap. Volgens hem vindt dat zijn 
oorsprong in het feit dat het land
schap hier hele mooie zachte glooi
ingen heeft. Dat kom je volgens 

Bloemenbeemd in de Manke Goren in Baarle, volgens 
Antoon een van de mooiste stukjes natuur in Baarle. 

hem op andere plaatsen niet zo 
veel tegen. Die glooiingen hebben 
te maken met beekdalen en zand
ruggen. Antoon: "Daardoor krijg 
je ook verschillen, vooral door het 
vroegere agrarische gebruik van het 
landschap. In de loop van de jaren 
is het verschillend gebruikt. In de 
landbouw was er een eenvoudig 
systeem: vlakbij de nederzettingen 
had je op de hogere, drogere gron
den de akkerbouw. In de beemden 
moesten de mensen het hooi gaan 
halen. De heidevelden waren nodig 
om de schapen en eventueel de 
koeien te laten grazen en om daar 
heiplaggen te halen om mest te 
kunnen maken. Die drie elementen 
met de overgangsgebieden er tus-

sen heeft de Brabantse natuur in 
het algemeen, de Baarlese in het 
bijzonder ontzettend rijk gemaakt. 
Daarvan is in de loop van de jaren 
het een en ander verloren gegaan." 

Ik ben heel benieuwd of er de afge
lopen dertig jaar bijvoorbeeld, veel 
is veranderd in de Baarlese natuur. 
Antoon denkt lang na en zegt dan: 
"Als je liefhebber bent van gevari
eerde en rijke natuur, dan heb ik 
die heel sterk terug zien lopen. In 
de jaren zeventig zijn er rappor
ten gemaakt over ons Baarlese 
landschap met heel nadrukkelijke 
aanbevelingen . Als dan in zo'n 
rapport staat dat een bepaald 
stukje natuur de hoogste bescher-

Het Merkske in de buurt van het Groeske in Castelre, ook in de herfst een pareltje van een landschap. 
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mingzou moeten hebben die je 
kunt voorstellen, dan val ik van 
mijn stoel af als een jaar later de 
gemeente toestemming geeft om 
dat stukje te ontginnen. Door onder 
andere schaalvergroting, egalisatie, 
verdroging en vermesting is er heel 
veel aan natuurwaarden verlo-
ren gegaan. Begin jaren zeventig 
krioelde het in weilandjes en 
beemden van de knolsteenbreek, 
om maar eens een zeldzame plant 
te noemen. Vandaag de dag zijn 
die bijna helemaal weg. Overal 
zag je toen nog veldleeuweriken 
vliegen. Missch ien kun je nou nog 
terecht op de Castelresche heide, 
terwijl de veldleeuwerik eigenlijk 
een echte akkervogel is." 

De landinrichting biedt 
veel voordelen voor boer en 
natuur! iethebber 

Op dit moment is er volgens 
Antoon weer een fundamentele 
verandering tot stand gebracht door 
de landinrichting. "Wat ik daar 
de grote winst van vind, is dat de 
boeren er op vooruit gegaan zijn 
doordat ze veel betere en grotere 
kavels gekregen hebben, voor zover 

Een voorbeeld van een megastal. 

het kon, dicht bij huis. Daardoor 
kunnen ze veel kosten besparen 
bij het werk. Goed vind ik ook 
dat er een heel duidelijke grens is 
gemaakt: dit is landbouw en dat 
is natuur. leder heeft nu gewoon 
zijn eigen terrein . Risico kan wel 
zijn dat het landbouwgebied niet 
meer gezien wordt als waardevol 
voor het landschap. Ik vind dat de 
landbouw zich zou moeten afspe
len in een aangenaam landschap. 
Burgers, boeren en buitenlui, we 
leven allemaal in het lancischap. 
Recreëren moet ook mogelijk zijn 
in het landbouwgebied. Ik blijf me 
de vraag stellen: van wie is het 
I a ndschap?!" 

Megastallen 

Antoon zegt het erg te betreuren 
dat de discussie zich verplaatst 
heeft van de intensieve veehouderij 
in het algemeen naar megastallen. 
"Die superstallen vormen een groot 
probleem , dat erken ik wel. Ik 
vind nog steeds, ja in nog sterkere 
mate, dat de intensieve veehoude
rij, ook wel vee-industrie genoemd, 
in alle opzichten een fundamenteel 
fout systeem is. En nou klaag ik 

geen enkele boer aan, maar ik 
klaag het systeem aan zoals dat 
van bovenaf is ontwikkeld . Ik denk 
daarbij aan grote landbouworga
nisaties, versch i I lende ministeries, 
grote bedrijven die belang hebben 
bij de intensieve veehouderij. 
Een voorbeeld. Achtereenvolgende 
ministers van landbouw weten al 
dertig jaar dat het fout gaat met 
de antibiotica die aan de dieren 
gegeven worden. En nog treffen 
ze géén fatsoenlijke maatregelen. 
Ze hebben het nou over met de 
helft verminderen bij het toedienen 
ervan, terwijl als je in het zie
kenhuis terecht komt er een bord 
hangt dat je het moet melden als je 
in de bio-industrie werkt. Het zou 
verpl ichte li teratuur moeten worden 
voor iedereen om het manifest 
te lezen dat vorig jaar is uitgeko
men, opgesteld door een groep 
medisch- specia listen, hoogleraren 
en anderen . Die hebben die hele 
bio-industrie, wat er allemaal 
fout aan is en wat er de komende 
tijd fout dreigt te gaan op een rij 
gezet. Gewoon zakelijk, maar uit 
grote bezorgdheid . Het kan niet 
dat in een klein land zoveel dieren 
gehouden worden want dan krijg 
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je problemen met het huisvesten 
en de gezondheid van dieren. Wat 
ze ook verzinnen, er zitten gewoon 
teveel dieren op een te kleine 
oppervlakte. Die beesten hebben 
geen fatsoenlijk leven. En boven
dien in zo'n klein land, je moet het 
voer bij elkaar slepen van over de 
hele wereld. Het afval blijft hier, 
terwijl dat nodig is voor de grond 
daar. Waarom moeten wij als klein 
landje voor de halve wereld vlees 
produceren? Vlees is trouwens een 
zeer onrendabele manier van voed 
selgebruik. Dat kun je kinderen in 
één biologieles uitleggen! Die hele 
bic-industrie zit tot zijn nek toe in 
de problemen, zoals dierziekten. 
dierenwelzijn, milieuschade en 
steeds meer ook voor de mensen
gezondheid. Ik vind het een ramp 
voor de dieren. Ik vind het nog 
het ergste voor de boeren die er in 
werken want die hebben al jaren 
en jaren telkens nieuwe maatrege
len moeten treffen en investeringen 
moeten doen. Maar het wordt niks. 
Die boeren blijven er mee op hun 
nek gezeten worden en die krijgen 
dan ook nog het gevoel dat de hele 
maatschappij tegen hen is. 
Het gaat wel over mensen hè. 
Boeren zijn vaak bezig met nieuwe 
plannen en nou loopt dat hier en 
daar vast. Dat is voor boerengezin
nen niet om te hebben! Nog een 
keer, ik heb wel degelijk oog voor 
de problemen van de boeren. Ik 
lees ook dat ze telkens geconfron
teerd worden met weer nieuwe 
maatregelen en voorschriften. Die 
mensen worden toch horendol! 
Wat is er niet gebeurd met mestre
gelgeving? Elk moment anders. Er 
moet een fundamentele wijziging 
komen in het beleid. Dat wil zeg
gen dat de overheid dient te begin
nen met een stelselmatige afbouw 
van die bic-industrie. Maar daar 
durft de politiek niet aan. Nee, ze 
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doen het anders. Onlangs sloten 
meerdere parijen een convenant. 
Ze roepen gezamenlijk: wij maken 
de intensieve veehouderij duur
zaam! I Dat kán niet!! Miljoenen en 
miljoenen dieren houden in een 
klein land, uit heel de wereld het 
voer aanslepen, de mest verwerken 
en de vleesproducten over de halve 
wereld exporteren .... Hoe kan dat 
nou duurzaan zijn? 
Wat gaan we zien? Er komen wéér 
nieuwe eisen. Daar kunnen alleen 
megabedrijven aan voldoen en de 
familiebedrijven moeten afhaken. 
De politiek werkt nog steeds aan 
de achterkant van het varken en 
blijft dus in de stront roeren! Het 
systeem stinkt," aldus Antoon. 

Seizoenen 

Ofschoon tropische landen ook 
een vorm van seizoenen hebben, 
geniet Antoon heel erg van de vier 
seizoenen zoals wij die kennen. Er 
is geen seizoen waarvoor hij een 
speciale voorkeur heeft. "Ik ben 
wel altijd heel gelukkig als de lente 
begint. want dan beginnen de vo
gels weer te fluiten. Ook al is het in 
de herfst of winter mateloos slecht 
weer, dan geniet ik toch. Met een 
storm lekker buiten lopen, dat is 
verrukkelijk! Slecht weer bestaat 
niet. Je hebt droog weer, nat weer, 
winderig weer, koud weer en heet 
weer. Nee, slecht weer bestaat 
niet!" 

Elk seizoen biedt verrassende 
natuurverschijnselen. 

Het 'dorpsschoon' van Baarle 
en de dagjesmensen 

Ik ben benieuwd of Antoon al dan 
niet van oordeel is of de bebouwde 
kom van Baarlede laatste 60 jaar 
veel is veranderd. 
"Als je een beetje op de nostal
gische toer gaat, denk je al heel 
gauw, het dorp is er op achteruit
gegaan. Want dat heeft een aantal 
gevels en straatbeelden verloren. 
Nou ben ik er niet op tegen dat 
iets op een gegeven moment als 
het versleten en eigenlijk niet meer 
fatsoenlijk te restaureren is, ver
vangen wordt. Ik vind echter dat er 
op een aantal plaatsen dingen zijn 
neergezet die werkelijk niks met de 
omgeving te maken hebben. Neem 
bijvoorbeeld de Rabobank, die past 
helemaal niet op de Singel. Zo'n 
Rabobank is gebouwd met een 
marmeren gevel in het jaar dat de 
provincie Noord-Brabant pleitte, 
"Brabant bouwt in baksteen!'' 
Dat deed dus de Rabobank even 
niet. Overal in Brabant heeft de 
Rabobank gaten geslagen in het 
straatbeeld. Behalve in een paar 
dorpen waar de gemeentebesturen 
oog hadden voor het dorpsschoon, 
bijvoorbeeld in Hilvarenbeek en 
Oirschot 
Neem dat Hertoghuis op de split· 
sing Alphenseweg met Oosteind. 
Wat staat dat daar te doen? Veel 
te groot te wezen en leeg te staan. 
Buiten dat, er zijn nog wel een 
hoop andere appartementgebou
wen die niets met het dorpse 
karakter van Baarle te maken 
hebben." 

Het toerisme is in Baarle volgens 
Antoon in kwaliteit verminderd, 
vooral het dagtoerisme. "Ik heb het 
gevoel dat de meerderheid van de 
dagjesmensen zich liever niet thuis 
verveelt, dus dat hier komt doen. 



Antoon steekt niet onder stoelen of banken dat de nieuwbouw van de Rabobank aan de Singel 
onherstelbare schade heeft aangebracht aan het vroegere straatbeeld. Deze oude toto illustreert hoe 
mooi de Singel er vroeger uitzag. 

Het is een beetje rondkuieren, oh 
ja hier hebben ze friet, nou dan 
eten we toch een frietje. Voor dat 
rondkuieren is overigens nauwe-

lijks ruimte door de opdringende 
terrrassen. Er wordt door een 
belangrijk gedeelte van de midden
stand te weinig kwaliteit geboden. 

Het eten van 'een frietje met' is populair bij de zondagbezoekers aan Baarle. 

Om maar eens wat te noemen, 
Baarle had een heel mooie galerie. 
Nou, daar stouwen ze een hoop 
vuurwerk naast. Oe klanten komen 
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Voor de voetgangers is er geen plaats op het trottoir. 

investering in Amalia is zeker heel 
zinvol. Ik denk dan vooral aan het 
vastleggen van alles wat op Baarle 
betrekking heeft in boeken, in ons 
tijdschrift Van Wirskaante, in onze 
Bibliotheek en Documentatiecen
trum, in dia-, film- en fotoreeksen. 
Het heeft altijd dubbel gewerkt. 
Doordat je daar mee bezig bent, 
vergroot je je kennis. En die kennis 
kun je weer gebruiken. In Bidoc 
(Bibliotheek en Documentatiecen
trum) steek ik nog steeds veel tijd. 

niet meer en de galerie is gesloten. 
Kwaliteit verdwijnt voor bocht! Op 
dit moment zijn er gewoon geen 
klanten voor kwalitatieve winkels. 
Klanten die iets te besteden heb
ben, willen hier niet op zondag drie 
kwartier met de auto rond rijden 
om die ergens kwijt te kunnen. 
Onze overheid vindt het goed dat 
ergens in Baarle een garage wordt 
opengegooid en dat iemand daar 
een aanhangwagen met weet ik 
wat voor troep neer schudt. Wat 
maakt die handelaar zich druk 
over de omgeving? Wat trekt een 
weekend-winkelier zich aan van 
de "uitstraling" van Baarle? Nee, er 
is in de kom duidelijk sprake van 
verloedering. Het niveau van wat 
we bezoekers te bieden hebben, is 
veel te laag. Als 'Baarle' denkt dat 
dat te redden valt met een nieuw 
recreatiepark, op 5 km afstand, 
dan snap ik het ook niet meer," 
aldus Antoon. 

Heem kundekring 

Amalia van Solms 

Als er iemand binnen de vereni
ging is die ontzettend veel tijd en 
energie heeft gestoken in Amalia, 
is het Antoon. Niets was hem 
teveel. Hij beaamt dat hij niet 
gemakkelijk nee kon zeggen. "Mijn 
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'St. Remigius' presenteert op 4 oktober 1992 het boek 1000 Jaar Baarle. Het 
is gemaakt door Jos Jansen en Antoon van Tuijl, met medewerking van leden 
van Amalia. V.l.n.r. Anneke Gulickx, Antoon, St. Remigius, Ad Jacobs en Jos 
Jansen. 

Opening van de tentoonstelling over het bomenproject op 1 december 2002 In 
het heemhuis. V.l.n.r. Marcel Gulickx- Frans Tuijtelaars - onbekend - Herman 
Boeren- Jef Jacobs. 



Alles wat we te pakken kunnen 
krijgen, verzamelen en ontsluiten 
we. Ik zou best wel willen zien dat 
wat meer mensen, inwoners van 
ons dorp, daar meer mee deden. 
We zijn niet veel verder dan dat 
inwoners in de fotoboeken snuf
felen. Ik weet bijna zeker dat heel 
veel mensen gewoon niet weten 
wat voor waardevolle documenten 
wij bewaren. Met de Midzomer
nachtmarkt waren er mensen in 
het heemhuis die hun ogen uitke-

aan activiteiten, of het nou een 
heemreis is of een lokale heemdag, 
zijn na afloop altijd erg enthousi
ast. Mooi toch! Wat mij ook altijd 
opvalt, bij die activiteiten valt nooit 
één onvertogen woord. Trots ben 
ik er ook op dat we door onze 
werkwijze best wel een behoorlijke 
portie bewustwording teweeg heb
ben gebracht bij particulieren en 
gemeentebesturen. 
Wat de samenwerking met de 
gemeenten betreft, ik vind het een 

goede zaak dat die af en toe op 
ons een beroep doen om dingen 
uit te zoeken. Omgekeerd, als wij 
wensen hebben, vinden we over 
het algemeen ook een gewillig oor 
bij de gemeenten." 
Zorgen maken dat er ooit een 
brand zou zijn in het heemhuis die 
het hele archief zou vernietigen, 
heeft Antoon niet. "Natuurlijk, 
zoiets is mogelijk. Maar ik ga mij 
daar niet bij voorbaat druk over zit
ten maken. Bewustwording van de 

Antoon gidst een van zijn vele wandelingen. Dit keer bij het Zwarte Water in 2003. 

ken. Zij wisten niet dat wij zoveel 
waardevols in onze bibliotheek 
hebben. Wij spreken terecht van 
het geheugen van Baarle" 
Over ledengroei gesproken, Antoon 
is er van overtuigd dat die vooral is 
veroorzaakt door de kwaliteit van 
ons heemblad, Van Wirskaante. "Je 
hoort van alle kanten dat men het 
beoordeelt als een blad van hoge 
kwaliteit, zowel qua vormgeving 
als inhoud. Maar ook ons brede 
aanbod van activiteiten spreekt In het abdijencomplex Villers - la- Ville wordt in juli 2005 uitleg gegeven door 
mensen aan. Leden die deelnemen Antoon. 
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In juli 2008 organiseren Antoon en Herman de bijzonder geslaagde Oe la Salie reis. Deze opname is gemaakt in Reims. 

risico's leidt tot aangepaste werk
wijzen . En dat is goed. Nee, waar 
ik me meer zorgen over maak, is 
dat er op een gegeven moment, na 
onze generatie, geen mensen meer 
zijn die bestuurlijk de Heemkun
dekar zouden willen trekken. Wat 

gaat er dan gebeuren? Komen ze 
dan met een container en gaat 
alles naar de papierversnipperaar? 
Nou, ik ga mij er toch maar geen 
zorgen over maken! Leven met 
ongerustheid is niet gezond." 

Wat een creatieve man 
is Antoon 

Antoon heeft, wat creativiteit 
betreft, een vierta I specifieke aan
dachtsgebieden: tekenen , sch ilde
ren, beeldhouwen en verzamelen. 

Een van de zusters 'les Soeurs de I'Enfant Jésu' laat in 
Reims aan Antoon de knip zien, een instrumentje om 
geluidstekens te geven in de klas. Het is een uitvinding van 
De la Salie. 

Een van dé hoogtepunten van Amalia: de meerdaagse 
heemreis naar de Westhoek in 2004. Op deze foto is te 
zien hoe Antoon een portretje monteert op de grafzerk van 
een omgekomen soldaat. 
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Antoon is ook een echte verzamelaar van van alles en nog wat. 

Wat dit laatste betreft, Antoon 
verzamelt al heel lang leuke voor
werpen. Antoon: "Niet meer en niet 
minder. Ik zit graag tussen leuke, 
mooie, kleurige vormen. Niet een 
specifiek aandachtsgebied. Mijn 
verzamelwoede is ontstaan toen 

ik in de beginperiode van het les 
geven op de Mulo een heel grote 
zolder van tweehonderd m2 ter be
schikking kreeg. Ik gaf er tekenles 
en handvaardigheid. Vervolgens 
heb ik alle ruimten in het klooster 
aan de Pastoor de Katerstraat afge-

Fietsuitstapje van Antoon met zijn broers en zussen in 1999. 

struind naar oude voorwerpen. Die 
vonden hun plaats op mijn zolder. 
Leerlingen brachten ook al eens 
wat mee. Op een gegeven moment 
vond ik in het klooster links en 
rechts oude sleutels die nergens 
meer voor gebruikt werden. Die 
heb ik, zo'n vierhonderd stuks, 
netjes opgehangen. Het stelt niks 
voor, heeft geen waarde maar het 
kleedde de ruimte wel aan. Het 
heeft me zeer gedaan toen we het 
klooster verlieten want toen heb ik 
alleen wat spulletjes bij elkaar ge
harkt waar een verhaal achter zat. 
Bijvoorbeeld veertien paardengebit
ten die ik van een leerling kreeg. 
Hij had ze allemaal gekregen van 
boeren die bij hem thuis in de 
buurt woonden. Hij ging dood aan 
een hartkwaal toen hij net van 
school af was. Nou, zo'n verzame
ling doe ik niet weg Boven op mijn 
werkkamer, in de huiskamer, in 
mijn tu inkamer (voorheen garage) 
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Stenen uiltje bij de voordeur van 
Antoon. 

'Vrouw in de wind' Het derde beeld 
dat Antoon maakte. 

staat van alles en nog wat. Hier 
op de vensterbank heb ik blauw 
glas staan. Ik vind dat mooi! Als ik 
zoiets ergens tegenkom, dan neem 
ik het mee." 

Antoon heeft een prachtig hand
schrift. Wat mij altijd opvalt in 
schrifturen van Antoon, is dat er 
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nooit een doorhaling is te zien. Alle 
tekst wordt foutloos geschreven. 
Antoon: "Mooi schrijven hoort een 
beetje bij mijn tekenaanleg, denk 
ik. Mijn moeder had weliswaar 
slechte ogen, maar schreef toch 
ook mooi. Tekenen heb ik al-
tijd, heel mijn leven lang, graag 
gedaan. Portrettekenen kan ik niet. 
Misschien wel als ik er lessen voor 
zou gaan volgen. Van natekenen 
hou ik niet. Ik teken het liefst eigen 
bedenksels of wat ik heb gezien. 
Mijn aanleg gaat vooral naar het 
illustratief tekenen. Ik ben grafisch 
aangelegd, gewoon in zwart-wit. 
Begin jaren negentig ben ik op de 
Nieuwe Veste in Breda schildercur
sussen gaan volgen. Uiteindelijk 
resultaat is dat ik later ook kleur-

rijke schilderijen ben gaan maken. 
Bij voorkeur werk ik met acrylverf. 
lk werk graag snel en dat kan met 
acryl. Tot op de dag van vandaag 
ga ik nog één middag per week 
naar de Nieuwe Veste. Ik voer daar 
voortaan niet zozeer de opdrachten 
uit, maar leg me meer toe op het 
eigen vrije werk." 

Zijn interesse voor beeldhouwen 
is ontstaan tijdens de deelname 
met zijn broers en zussen aan een 
van hun jaarlijkse familiedagen. 
"Toen een broer de organisatie 
had van zo'n dag, zorgde hij voor 
een excursie naar de beeldentuin 
de Buffel in Vinkel. Daar lag een 
folder over beeldhouwworkshops. 
Een jaar later ben ik begonnen met 

Antoon neemt in de zomer van 2006 deel aan een workshop 
bij beeldentuin 'De Buffel' in Vin kei. Naast Antoon staat 
een van de Zimbabwaanse begeleiders. We zien Antoon's 
allereerste beeldje in steen. 



Maart 2005: schildercursus bij Monique La ros op de Nieuwe Veste, het Centrum voor amateur
kunsten in Breda. 

de cursus. Eerst leggen ze je wat 
uit over de soorten beitels en welke 
hamers kun je gebruiken. Ook 
krijg je uitleg over de hardheid van 
bepaalde steensoorten. Twee jon
gens uit Zimbabwe lopen er rond 
en geven je uitleg. Tot nu toe heb 
ik bijna alleen maar gewerkt met 
opaalsteen. Dat is een halfharde 
steen. 
Die kapt vrij gemakkelijk, kun je 
goed raspen en vijlen, schuren 
met schuurpapier. Opaalsteen is 
weerbestendig en kan dus ook 
in de winter buiten staan. Als je 
opaalsteen polijst, wordt ie groen 
en als je hem schuurt wordt ie 
grijs. Bij mijn beelden die ik tot nu 
toe kapte, maakte ik vantevoren 
geen tekening. Daarvoor is wel 

Augustus 2005: Tentoonstelling van door Antoon gemaakte schilderijen in het 
heemhuis onder de titel 'Baarlese Landschappen' . 
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Serie schilderijen 'Merkske onder een zware bui' (acryl op karton). 

nodig dat je je de dingen ruimtelijk 
kunt voorstellen. " 
Antoon heeft geen voorkeur voor 
schilderen of voor beeldhouwen. 
"De ene keer ben ik helemaal van 
de wereld als ik aan het schilderen 
ben. De andere keer als ik aan het 
beeldhouwen ben. Tot nu toe heb 
ik acht beelden gemaakt Kunst in 
z'n algemeenheid spreekt mij heel 
erg aan. Ik probeer zoveel mogelijk 
musea en dergelijke te bezoeken. 

Als ik in Frankrijk op vakantie ben, 
nou dan heb je daar de bouw
kunst voor het oprapen. Vaak zie 
je daar prachtige bruggen, huizen 
en kastelen. Bijna elk dorpje heeft 
nog een eeuwenoud kerkje. Nou, 
dan moet ik kijken. Ik hou heel 
veel van Romaanse bouwkunst. 
Ook Gotiek spreekt mij wel aan. 
Maar ook moderne, hedendaagse 
architectuur kan mij bekoren. 
Neem nou in Antwerpen het MAS 

'In de Halsche Beemden', het favoriete schilderij van 
Antoon. 
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(Museum aan de Stroom). Het is 
een belevenis alleen al om door 
dat gebouw te dwalen. De wijze 
waarop daar dingen tentoongesteld 
zijn, vind ik fabelachtig. Wat ik in 
het gemeentehuis van Baarle-Nas
sau bijzonder vind, is de lichtinval. 
De helderheid van de muren en 
die mooie strakke lijnen er in, vind 
ik prachtig. Ofschoon er wel een 
filosofie achter zit, vind ik het jam
mer dat het hele binnengebeuren 
nogal onoverzichtelijk is. Het ge
meenthuis van Baarie-Hertog vind 
ik door zijn soberheid en strakke 
lijnen heel mooi. De kleur van de 
buiten gebruikte stenen vind ik niet 
zo mooi." 

Zijn wandelingen naar 
Santiago de Compostela 

Over zijn twee wandelingen. de 
tweede keer zelfs heen en terug, is 
al heel veel gepubliceerd. Bij
voorbeeld in Ons Weekblad. Ook 
toonde Antoon aan heel veel Baar
Ienaren een prachtige fotopresenta
tie op het grote scherm in de aula 
van het Cultureel Centrum. Antoon 
bracht, met medewerking van 



Joep de Jong en zijn drukkerij. een 
paar prachtige boeken uit over zijn 
wandeltochten. Daarom gaan we 
in deze 'Aon de praat mee' niet al 
te diep meer in op zijn ervaringen 
en belevenissen . Ik vraag hem naar 
hoogtepunten. "In heel mijn lera
renloopbaan heb ik altijd alles tot 
in de puntjes willen voorbereiden 
en regelen. Ofschoon ik voor mijn 
eerste wandeling de route en mijn 
uitrusting goed had voorbereid, 
heb ik stelselmatig geweigerd om 
's morgens al af te spreken waar ik 
's avonds zou kunnen overnachten. 
Dat was voor mij een heel grote 
overwinning. Die instell ing leverde 
ook de titel op van mijn eerste 
boek: Vrij z1ïn .. .. Onderweg heb ik 
intens genoten van alles wat ik zag 
en tegenkwam. Als ik even op een 
boomstam zat te rusten en in de 
bramenstuik tegenover mij zat een 
nachtegaal zó mooi te zingen, nou, 
dan belde ik Marijke en liet ik haar 
mee genieten. Ik heb onderweg 
geweldige ontmoetingen gehad met 
inwoners van België, Frankrijk en 
Spanje en met andere pelgrims van 
over heel de wereld. Een volgende 
pelgrimstocht zit er niet meer in . Je 
wordt wat ouder en ik kijk voortaan 
op tegen die bergen waar je over
heen moet. Zo zwaar! Mijn twee 
voettochten heb ik bijgeschreven in 
de rij hoogtepunten van mijn rijke 
leven. En die koester ik!" 

Antoon verveelt zich nog 
steeds geen moment 

Terugkijkend op zijn leven zegt An
toon dat hij nooit nee verkocht als 
mensen aan hem vroegen om iets 
te doen. "Voor mijn eigen bestwil 
had ik wel eens nee kunnen en 
moeten verkopen. Maar ja, ik wilde 
mensen eenmaa l niet teleurstel
len ." 
Antoon voelt zich nog steeds vitaal 

21 maart 2007: vertrek van Antoon voor zijn 2• voettocht naar Santiago de 
Compostela {heen en weer) Pastoor Maikel Prasing zegent Antoon. 

en gezond. Hij wil graag oud wor
den, want, zegt hij. ik heb nog een 
aantal dingen te doen. "Ik hou van 
wandelen, maar doe dat de laatste 
tijd eigenlijk te weinig. Ik hou van 
een lekkere hap, met verse produc
ten en een goed glas wijn. Maar, je 
zult mij nooit aan de alcohol zien 
omdat ik zo nod ig behoefte heb 

aan alcohol. Het moet wel ergens 
bijhoren. Een tijd geleden heb ik 
mijn reukvermogen verloren. Dat 
is echt een gemis, vooral bij het 
koken wat ik graag doe. Sinds kort 
heb ik ook twee hoorapparaten en 
kan ik gelukkig de vogeltjes weer 
horen fluiten. Ook mijn beide ogen 
zijn geopereerd om staar weg te 

Antoon zet op 28 augustus 1997 weer voet op Baartese (Zondereigense) grond. 
De spontane verwelkoming door enkele zingende meisjes uit Zondereigen wist 
Antoon heel erg te waarderen. 



Antoon kijkt in de gang van het 
voormalige klooster (het huidige 
Cultureel Centrum) naar een beeltenis 
van Jean Baptist De la Salie, de 
st i eh ter van de broed ero rd e. 

nemen. Dat helpt echt heel veel. 
Ik ben begonnen met het ordenen 
van mijn eigen, grote archief. Daar 
ben ik zeker nog een paar jaar 
mee bezig. Wat ik heel belangrijk 
vind is dat mijn archief straks 
bewaard blijft. Ik heb namelijk een 
aantal spu llen en gegevens die ik 
alleen maar heb en die ik alleen 
maar weet. Ik heb daar binnen die 
muren van het klooster geleefd en 
ben de enige die daarvan nog iets 
kan vertellen. Als ik er niet meer 

ben, hoop ik dat er dan nog een 
heemkundekring is die zuinig is 
op dat soort materiaal. Als ik thuis 
bezig ben met weet ik wat, dan 
staat altijd de radio aan of een CD. 
Het gebeurt, zeker in de zomer
maanden, dat de TV weken lang 
niet aan gaat. Aan een boek lezen 
kom ik nog te weinig toe." 

Afscheid 

Beste Antoon, wat wist jij toch 
bijzondere gebeurtenissen en 
interessante dingen over je leven 
te vertellen. Zo veel zelfs, dat we 
twee nummers van Van Wirskaante 
nodig hadden. En dan hebben 
wij het nog niet gehad over jouw 
fantastische kennismaking met 
Baka-Baka, een pygmeeënstam in 
Kameroen, West Afrika en wat die 
ontmoeting tot gevolg had! 
Je was heel erg open en eerlijk 
over de inhoud van jouw rijke 
leven. Een leven met ontzettend 
veel hoogtepunten, zoals je zelf 
meermaals opmerkte. We hebben 
jou nu nog beter leren kennen en 
waarderen. Ik weet zeker dat onze 

Antoon als carnavalsvierder 
gefotografeerd in Ulicoten in 1979. 

leden jouw levensverhaal met heel 
veel interesse en waardering voor 
jou , zullen lezen. 
Namens alle leden va n Amalia , be
dankt voor dit prachtige interview. 
Wees er van overtuigd, alle ieden 
van Amalia en velen daarbuiten 
hopen dat je nog heel lang actief 
blijft in Baarle. Bedankt voor alles 
wat je voor onze gemeenschap al 
deed en nog blijft doen. 
Antoon, blijf gezond en blijf genie
ten van het leven' 

In de zomer van 1982 maakt Antoon een zeer indrukwekkende reis naar Kameroen in West Afrika. Hij 
maakt er kennis met Baka-Baka, een klein volk van bosmensen. Baka- Ba ka is een pygmeeënstam. In 
een van de komende Van Wirskaantes zullen we een artikel wijden aan die reis. 



In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van drie leden 

afscheid moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Frank Dieker, Groeske 2 
5114 AE Castelre 
overleden op 6 augustus 2011 , 

Leon Dogge, lrenestraat 11 
5111 AW Baarle-Nassau 
overleden op 17 augustus 2011, 

Liza van den Broek, 
Oordeelsestraat 66 
5111 PL Baarle-Nassau 
overleden op 4 november 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 w1j 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 (7) 

Kinderliteratuur 

RIA WILLEKENSEN 

JOS WITHAGEN 

Als echte boekenwurmen haalden 

we bij het vorige thema Bui

tenspefen een keertje een paar 

regeltjes van DePruimeboom aan: 

Jantje zag eens ... 

Dat gaf aanleiding om ons deze 

keer eens te verdiepen in kin-

derboeken. Wij vonden het als 

kind namelijk heerlijk om na een 

middag buiten spelen een rustmo

ment te zoeken door in een boek 

weg te duiken. U ook? 

Lezen in onze kindertijd 

Opa's oude leunstoel bij de kachel 
leende zich uitstekend voor lezen. 
De benen opgetrokken , de aren 
dicht voor alle bijgeluiden. Om ver-

volgens de verhalen al lezend op te 
zuigen . Vaak hadden we het boek 
al meerdere malen gelezen. In 
onze kindertijd hadden we name
lijk weinig leesboeken. We waren 
er héél zu inig op . Wij leden in die 
tijd aan leeshonger, die alleen met 
boeken gestild kan worden. Lezen 
was heerlijk. Deze momenten 
waren destijds de fijnste, tevens de 
rustigste momenten in ons grote 
gezin. 
Hoe kwámen we toch aan die 
mooie leesboeken? Er was geen 
bibliotheek, geen boekwinkel en 
we gingen zelden naar de stad. 
Twee keer per jaar machten we 
met moeder mee met de bus 
naar Breda of Tilburg om nieuwe 
kleren te kopen. Meestal mooie 
stoffen, die dan door de dames 
Bruurs omgetoverd werden tot 
mooie kleding. M inslens een jaar 
lang behielden die dan het etiket 
"zondagse kleren". Maar of we aa it 

als kind, tijdens onze uitjes met 
moeder, in een echte boekwinkel 
zijn geweest? Nee, niet dat we ons 
daarvan bewust zijn. 

In mijn herinnering staat me het 
volgende beeld bij : In de vijfde, 
misschien al in de vierde klas, kre
gen we een boekenlijst voor onze 
ouders mee naar huis van Juffrouw 
Tiny. Een lange lijst met allerlei 
boektitels en bekende auteurs. Het 
lijstje was in hele kleine lettertjes 
gedrukt op dun papier. Enkele 
dagen later hield moeder me dan 
die lijst voor en vroeg ze aan mij 
of er mooie boeken op stonden. 
"0 ja, die en die .. en die van 
To Hö/scher: Toen moeder ziek 
was en Toen moeder beter was. 
Geen Arendsoog". "Pim Pandoer 
soms?" "Ajal<kes, daar droom ik 
alttïd van. Pim Pandoer komt 's 
nachts door het raam mijn kamer 
binnensluipen. 0 kijk, Mariska, 

Het boekje Wonderland van een unieke tentoonstelling in 2003 over kinderliteratuur in de Kunsthal van Rotterdam in 
samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. 
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STIJFKOPJE R 
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upsje 
ooitgenoeg I 

door Eric Carlc 

Stijfkopje door Joost Jansen. Een echt Rups je NooiQ!enoeg door Eric Carle, is al 40 jaar een favoriet prentenboek. 
meisjesboek. 

de circusprinses en Stijfkopje. 

Die boeken lijken me ook heel 

schoon". Nou, dat was dan het 
hele gesprek. Maar wat een blije 
meid was ik een paar maanden 
later. Met Sinterklaas lag er een dik 
boek voor mij en mijn kleine zusje 
of grotere broer op tafel uitgestald, 
naast de ballen in een netje, de 

Dik Trom door C. Joh. Kieviet, 1891, 
sprak vele jongens aan. 

knikkers en een pop. Verder veel, 
heel veel suikerbeestjes. Echt lek
ker. Het fijnste was toch wel om 
weer een lang verhaal te kunnen 
lezen. 
Hoe kon Sinterklaas nu weten 
welke boeken wij graag lazen? 
Daar snapten we echt niets van . 
We dachten daar trouwens ook niet 
lang over na. Hoera! We hadden 
weer een boek. Dáár ging het ons 
om. En zó is de boekenwurm, de 
lettervreter, de verzamelaar van 

oude kinder- en schoolboeken 
geboren ... 

Achteraf beseffen we natuurlijk 
heel goed, dat voornoemde lijsten 
van bekende uitgeverijen kwamen. 
De zusters en juffrouwen stimu
leerden het lezen heel erg bij de 
kinderen. De ouders werden ge
prikkeld om op deze gemakkelijke 
manier aan goede kinderliteratuur 
te komen. Dat is dus bij ons erg 
goed, misschien wel te goed ge
lukt. Het verzamelen is inmiddels 
een uit de hand gelopen hobby. We 
noemen dit voor ons zelf nu: 'Puur 
voor de heb'. 

Lezen een must 

Lezen is belangrijk. Zo belangrijk 
zelfs, dat het leren lezen op alle 
scholen heel hoog in het vaan-
del staat. Lezen wordt de laatste 
decennia ook nauwlettend in het 
oog gehouden door de onderwijs
inspectie. Het voert hier te ver om 
daar uitgebreid op in te gaan, maar 
het hele onderwijs heeft als basis 
de taal en leren lezen Lezen, lezen, 
lezen .. . , eigenlijk al van baby af 
aan. Menig peutertje speelt al in 
bad met een badboekje. Vrijwel 
ieder kind gaat pas slapen na een 
vertelseltje of een voorgelezen 
verhaaltje door pa pa of mama. 
De boekenwurm in spé lijkt op 
Rupsje Nooitgenoeg van Eric 
Carle. Hij kan er nooit genoeg van 
krijgen: letters eten, verorberen, 
vreten. Heerlijk. Met vier jaar 
herkent een kleuter al vaak een 
letter van zijn naam. Weliswaar 
nog soms op zijn kop, maar de 
nieuwsgierigheid is gewekt. Jonge 
kinderen zijn bijzonder ontvankelijk 
voor verhalen, vertellingen, versjes, 
liedjes, illustraties, roltenspelen 
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De w\.ebe~
bi.€~e.n · 
bo gie 

Het prentenboek De Wiebelbillenboogie, 2008 , door Guido 
van Genechten lijkt bij jonge kinderen erg goed aan te slaan. 

en toneelstukjes. Zij kunnen heel 
originele taaluitspraken doen. Deze 
kleuterinteresses eindigen in lezen! 

Het lezen van de krant is voor 
miljoenen mensen een rust ig och
tend ritueel, op het irritante gekraak 
van het omslaan van de bladzijdes 
na. De tabloid en de nietjes zijn in 
deze een geweldige verbetering! 
Met een kopje koffie erbij natuur
lijk. Zo was je vroeger volledig op 
de hoogte van het wereldnieuws. 
Nu geven radio, tv en internet elke 
minuut nieuws en zijn we eigenlijk 
nooit helemaa l uitgelezen. Al le 
kranten zijn ook op internet te vin
den. Hoe zouden we moeten leven 
in dit digitale mediatijdperk als we 
niet konden lezen ... 

nen in Nederland zo veel mogelijk 
uit te bannen, woröt leren lezen 
momenteel op landelijk niveau erg 
gestimuleerd door een werkgroep 
onder leiding van prinses Lauren-

tien. Zij heeft vorig jaar samen met 
Guido van Genechten een heel 
leuk prentenboek gemaakt voor 
peuters en kleuters: De Wiebelbil
lenboogie. 

Het lezen van een dik boek is 
echter een hoofdstuk a part. 
Het is voor velen nog steeds een 
uitgelezen, aangename tijdsverdrij
ving. Het brengt rust, ontspanning, 
fantasie met zich mee. Een grotere 
woordenschat en meer kennis is 
mooi meegenomen. Er gaat hier 
geen vakantiekoffertje zonder een 
boek mee op reis . En wij zul len 
echt niet de enigen zijn. 

Wat is kinderliteratuur? 

Kinder-en jeugdliteratuur is litera
tuur die in hoofdzaak kinderen 
tot 12 jaar en jongeren vanaf 12 
jaar tot 18 jaar aanspreekt. In de 

Functioneel lezen, dat wil zeggen 
het lezen, begrijpen en invul len 
van formul ieren, wordt steeds 
meer gevraagd. Dat is voor de 
meeste mensen geen hobby, wel 
een noodzakelijkheid . Het goed 
functioneren in onze hectische 
maatschappij wordt vergemak
kelijkt door goed functioneel te 
kunnen lezen en hoort er echt bij. 
Om laaggeletterdheid bij volwasse-

Een oud ABC-boekje: A is een Aapje. Bij iedere letter staat 
een zin met een Tekening. 
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meeste gevallen is het speciaal 
voor hen geschreven. De laatste 
vijftig jaar gelukkig op diverse 
leesniveaus voor kinderen. De 
onderwerpen in kinderboeken zijn 
meestal inhoudelijk afgestemd op 
hun belevingswereld. De boeken 
zijn geschreven in simpele taal met 
veel afbeeldingen. Soms zijn er 
materialen in verwerkt die specifiek 
aanvoelen. Deze voelboekjes zijn 
oorspronkelijk bedoeld voor slecht
ziende en blinde kinderen. 

De oudste Nederlandse kinder-
boe kj es heetten "hanen boekjes". 
Meestal bevatten ze maar 16 
pagina's. Deze boekjes waren be
doeld om te leren lezen. Er stonden 
alfabetten in met allerlei letter
vormen. En, ja natuurlijk ... niet 
te vergeten gebeden. De boekjes 
begonnen altijd met een plaatje 
van een haan. Dat betekende: 
Vroeg opstaan kinderen en op 
tijd naar school gaan om te leren 
lezen. Het oudste kinderleerboekje 
stamt uit 1521. Dit is in bezit 
van de Koninklijke Bibliotheek in 
Den Haag. De aantekeningen in 
het boekje wijzen op een intensief 
gebruik tijdens de Latijnse les. In 
de Koninklijke Bibliotheek liggen 
omvangrijke historische collecties. 
Er zijn eveneens mooie collecties 
te vinden in de bibliotheek van 
Amsterdam en in het Groningse 
Winsum. 

Het duurde toch nog een paar 
eeuwen, voordat er leesboeken 
voor kinderen werden geschreven. 
In de oorspronkelijke ABC- boekjes 
stonden bij elke vermelde letter 
een ernstig verhaaltje. Pas in de 
twintigste eeuw durfden schrijvers 
dat brave gedoe een beetje los te 
laten. Zij begonnen situaties te be
schrijven waarin het kind zichzelf 
herkende, zoals lieve ouders. liefde 

voor de dieren, ondeugende stre
ken, ruzie met broertjes en zusjes, 
spannende avonturen. Kortom het 
wereldje dat dicht bij de kinderen 
lag. 

Hieronymus van Alphen 

Hieronymus van Alphen was de 
eerste Nederlandse schrijver, die 
speciaal voor kinderen schreef. Hij 
werd geboren in Gouda in 17 46 
en stierf in Den Haag in 1803. 
Hij was een bekend dichter, maar 
is toch vooral beroemd geworden 
door zijn gedichten voor kin
deren. Aanvankelijk schreef hij 
dichtbundels voor zijn kinderen: 
Ziedaar, lieve wigtjesi Een bundel 
gedigtjes. Deze gaf hij aanvan
kelijk anoniem uit, maar door het 
grote succes zijn ze in allerlei talen 
uitgegeven. Zijn gedichten waren 
simpel van opzet door de een
voudige en strakke rijmschema's. 
Daardoor konden ze gemakkelijk 
uit het hoofd geleerd worden. Hij 
had voor die tijd een heel moderne 
visie op het kind. Zijn gedichten 
waren nog wel erg opvoedend 

Hieronymus van Alphen, 1746-1803. 
De eerste auteur en die hter van 
ki nderl i te ratuur. 

van aard. Hij zag het kind als een 
onbeschreven blad, dat gehoor
zaamheid , respect voor de ouders, 
eerbied voor God, bescheidenheid, 
eerlijkheid en oprechtheid aange
leerd kon worden. Hij vond ook 
dat een kind al spelend kon leren. 
Hij dichtte ooit: Mijn speelen is 

leeren, mijn leeren is speelen, En 

waarom zou mij dan het leeren 

verveelen? Deze laatste visie 
huldigt men nog steeds. Het aller
beroemdst is hij geworden door De 

Pruimeboom, geschreven in1779. 
Wie kent de beginregels eigenlijk 
niet? Hieronder het hele gedicht 
om ons geheugen op te frissen. De 
"opvoeding" druipt er van af! 

Depruimeboom 

(Uit: Van Alphen's ABC-boekje 

bij de J van Jantje) ). 

Jantje zag eens pruimen hangen, 

0! als eijeren zo groot. 

"t Scheen, dat Jantje wou gaan 

plukken, 
Schoon zijn vader 't hem verbood. 

Hier is, zei hl}, noch mijn vader, 

Noch de tuinman, die het ziet: 

Aan een boom, zo vol geladen, 

mist men vijf zes pruimen niet. 

Maar ik wil gehoorzaam wezen, 

En niet plukken: ik loop heen. 

Zou ik, om een hand vol pruimen, 

Ongehoorzaam wezen? Neen. 

Voort ging Jantje: naar zijn vader, 

Die hem stil beluisterd had, 

Kwam hem in het loopen tegen, 

Voor aan op het middelpad. 

Kom mijn Jantje! zei de vader, 

Kom mijn kleine hartendief! 

Nu zal ik u pruimen plukken; 
Nu heeft vader Jantje lief. 

Daarop ging Papa aan 't schudden 

Jantje raapte schielijk op; 

Jantje kreeg zijn hoed vol prui

men 

En liep heen op een galop. 
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Klassieke boeken 

Leesboeken kunnen erg geliefd 
worden bij de lezers door het 
onderwerp, de schrijftaal en -stijl 
en niet te vergeten door de goede 
illustraties. Ze worden letterlijk 
stuk gelezen. Deze boeken worden 
soms echte klassiekers, zijn tijdloos 
en blijven interessant. Met als 

ot en Sien, 1910. De schrijvers Jan 
Ligthart en H. Scheepstra vormden 
met de tekenaar C. Jetses een gouden 
trio in de eerste helft van de 20-ste 
eeuw. 

Nog bij moeder, 1948, eveneens door 
voornoemd trio. 
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Pi~ t"n Nel: 
Dag kin-de-ren, nu gaan we weg. 
't Be&-te, hoor! Vaar-wel I 

Al-le-maal: 
Dag Va-der, Moe-der, Hana-je, Moor! 
Tot ~ie.ns dan, Piet en Nel! 

45 

Typerende kinderkleding uit die tijd. De tekeningen werden 
nog maar met één kleurtje ingekleurd. 
Uit: Piet en Nel bij Moeder thuis door Leonard Roggeveen, 
1948. 

gevolg dat er talloze bewerkingen 
en aangepaste tekeningen door 
de jaren heen zijn uitgegeven. 
Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen 
smaak. Maar goed ook, zo krijg je 
een aantrekkelijke diversiteit. 
De ene lezer vindt dit een ge
weldig boek, terwijl een andere 
lezer het helemaal niks vindt. Een 
voorbeeld. " Prachtig waren de 
Arendsoogboeken. Die Witte Veder, 
o geweldig", hoorde ik nog onlangs 
een babyboomer zeggen. Daaren
tegen vond ik het helemaal niks. 
Qua tovenarij kon Harry Potter mij 
niet bekoren. Ik heb nog steeds 
geen compleet boek van hem 
uitgelezen, zelfs de films heb ik 
niet gezien. Terwijl Catweazel me 
destijds op tv echt in de ban hield. 
Helemaal weg was ik van de Roald 
Dahl- boeken, die hij met potlood 

in zijn tuinhuisje schreef. Volgens 
een documentaire zat hij daar in 
een oude versleten leunstoel tus
sen de spinnenwebben. Zowel de 
kinderboeken als zijn boeken voor 
volwassenen waren geliefd. Waar 
ligt dit toch aan? 
En dan de talloze sprookjes. 
Geweldig! Hoe gewelddadiger 
hoe liever. Veel kinderen willen 
van sprookjes gruwen: de heks, 
de boze wolf, het kleine geitje in 
de klok, Assepoester. Vorige week 
nog moest ik bij mijn kleinkind als 
Hans mijn vinger, een houtje uiter
aard , laten voelen. De Efteling met 
zijn sprookjesbos houdt nog steeds 
vele kinderen én volwassenen in 
de greep! 
Laten we enkele beroemd gewor
den boeken eens onder de loep ne
men met hier en daar een typische 



AS:iUOESTEII: 

... De prins riep: "Wie is die totebel? D'r kop eraf en een 
beetje snel!" 
Een bewerking van Assepoester uit: Gruwelijke Rijmen door 
Roald Dahl, 1982. 

illustratie of citaatje uit die tijd. Het 
zijn vast en zeker voor velen van 
ons nostalgische leesboeken. In de 
loop der eeuwen is de schrijftaal 
danig veranderd . Hier en daar 
zitten zinsneden , die niet meer 
gebruikt mogen worden door ver
meende discriminatie. Soms druipt 
het Rijke Roomse Leven ervan af~ 

Sprankelende citaatjes 

* Robinson Crusoë door Daniel 
Defoe , 1 719, vertelt over een 
schipbreukeling die net aange
spoeld is op het strand , maar toet-! 
weet te overleven. 
"En ik schreeuwde het uit van 

angst, van ontzetting om mijn ver

latenheid op deze eenzame kust. 
De avond was niet ver meer, waar 

zou ik vannacht moeten blijven? 

En als er wilde dieren kwamen? 

Met mijn zakmes kon ik me niet 

verdedigen, en verder had ik 

Robinson Crusoè door Daniel Defoe, 
1719. 

niks dan mijn pijp en tabaks

doos. Snikkend liep ik het strand 

langs". 

* De Negerhut van Oom Tom door 
Harriët Beecher Stowe, 1852. Een 
verhaal over de slavernij. Tom, 
Adolph, Emeline en haar moeder 
staan op een podium te koop 
en Tom wordt gekeurd, zoals de 
dieren. 
Kort voordat de verkoop begon, 

wrong zich een korte, dikke en 

flink gespierde man naar voren. 

Hij droeg een geruit hemd, open 

aan de borst, en een vuile broek. 

lijn eiachtig hoofd, met groote 

grijze oogen en met dikke gele 

wenkbrauwen, zag er weinig belo

vend uit. Zijn groote mond was vol 

tabak, waarvan het bruinachtig 

sap zoo nu en dan uit zijn mond 
sijpelde. Hij pakte Tom bij zijn 

kaak, bekeek zijn kiezen, liet hem 

op en neer springen, stroopte zijn 

mouwen op om zijn spieren te 

zien. Rondom hem weerklonken 

in Fransch en Engelsch allerlei 

ctjfers, waarvan hem eigenlijk 

maar één woord duidelijk was: 

dollars. 

* Alleen op de Wereld door Hector 
Malot, 1878. De vondeling Remi 
trekt met de zwerver Vitalis en zijn 
dieren door heel Frankrijk en vindt 
uiteindelijk toch nog zijn moeder. 
Een boek met een hoog zieHgheids
gehalte, maar het verhaal blijkt 
voor kinderen een ijzersterk verhaal 
te zijn. 
"Moeder!", klonk de droge snik 

van Remi. "Lieve, lieve moeder!" 

"Mijn eigen jongen", stamelde 

mevrouw Milligan. Een hartroe
rend weerzien volgde. Eindelijk ... 

eindelijk was Remi weer thuis! 

*Nog bij Moeder door Jan Ligt
hart, 19 52. Hoe zien negertjes 
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Alleen op de Wereld door Hector 
Malot, 1878. 

er u1t? Moeder probeert het uit te 
leggen. 
"Een Moriaantje is zo zwart als 

roet. Want een Moriaantje is een 

negertje. En een negertje is een 

zwart kindje". De drie kinderen 
begrijpen er niets van. Maar 

Moeder zegt verder: "De negertjes 
wonen hier heel ver vandaan. 

Ze zijn zwart, de vaders en de 

moeders en de kinderen" "Wat 
vies!", zegt Trui. "Waarom wassen 

ze zich dan niet?" "Ze zl]n niet 

vuil, meisje! Hun vel is zwart, ze 
hebben zwarte handen, zwarte 
benen en armen. Maar ze zijn wel 

schoon!" 

*Tij/ Uilespieget door B. Mol, 
1961 . Een erg Rooms stukje waar
in verteld wordt dat Tij I Uilespiegel 
van de pastoor Latijnse les krijgt. 
Als beloning mag h"j uiteindelijk 
misdienaar worden. 

Tijl kree(! een handvol pruimen 
van meneer Pastoor, omdat hij zijn 
Latijnse les zo goed geleerd had. 
Uit: Tijl Uilespiegel door B. Mol, 
1961. 

De pastoor zat op een bankje 

onder de pruimeboom, en naast 

hem zat Tij/ op een laag bankje. 

De pastoor zegt:" En nu komt 

het! De priester zegt: lntroibo 

ad altare Dei, en dan zegt de 

misdienaar: Ad Deum ... zeg na!" 

"Ad Deum ... zeg na! "zei Tij/. 

"Mis!" zei de pastoor. "Mis!"zei 

l'tiJSDIENAAUTJE ONDER DE CONSECRATIE 

A U es d'><'d hij stil en r jjn. 
2.onls 't '\'l'onr On"ZI! Li~Cvc H-ee-r moet :tJj:n i 
eor biedig en met mooi gebnar: 
een echte fijne misdiena:u. 

lilaar llls de ~lis op "t h OO!:"t• kwlliil, 
d~ 1-' ri~ster 1\.e lk en Hos tie nnm 
en ophief. dat slwie er znt 
Hen• zien kon, knielde en Hem annbJd 
- diUl lag de kl• i ne misd ienanr 
pbogen midden Yoor 't ultaar, 
dan kwam zijn mool.'lle jongensspel: 
het rinkelen m cl de nltaarsohcl. 

Hij liet de koperen sehellen 
luid, ma.t r eerbiedig hellen. 
Dat klonk nis f(jne klokkeznn~, 
drie keren kort, twee keren lnn"". 
lle galmpjes bleven zingen 
In went~lendo kringen. 
eerbiedig rus een Engelstem 
rondom het nllaar, rondom Hèm. 
Dn n dneh I de kleine mlsd 1 en nar: 
Rinkel, bo Jletjes, I in keJ maar! 
Ik mnak met Ylnge!"llo hok jes 
van jullie eekte klokjes. 

De gmte klokken roepen : "B<1m -
l~om mensen- bo.m- kom, mensen, komt 
l<om u lt je hni "o I< om vnn je werk, 
kom mmen bidden in de l<erk"'. 
Mijn kleine klokjee roepen fijn: 
,,Stil, mensen, nu eerbiedig zijn I 
Val """ htjcs op je k n I eên neer, 
~n kijk nnnr Onu f.ieyc Heer! 
Mijn tin keiende k l:tn kj es 
zijn nllemnnl bednnkjes, 
dat nu weer onder brood en wijn 
hier bij ons in de kerk wil 7.ijn". 

Godfriod •. d. K. R.O. 

43 

Nostalgie van de hoogste plank voor de misdienaars van destijds. 
Uit: Meiboom 20 door Fr. S. Rombouts, 1955. 
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Tij/ . "Nee, nee, zei de pastoor 
weer, "dat zeg na en mis hoef je 
niet te zeggen; alleen Ad Deum". 
Tot slot kreeg Tij/ een handvol 
pruimen, omdat hij zijn Latl)'nse 
gebeden zo goed leerde. 

*Meester Jaap door Jacques 
Vriens, 1997. Meester Jaap geeft 
les in groep 7. De leerlingen ma
ken heel wat mee met hun gekke 
meester, maar de meester met 
zijn groep ook! Daan en Benjamin 
moeten voor straf een verhaal voor 
de schoolkrant schrijven, omdat ze 
over het wc-muurtje in de meis
jes- wc gegluu rd hadden. Lees het 
resultaat, wat deze bengels stiekem 
bij de schoo lredact ie ingeleverd 
hadden. 
WC- rollengevecht. 
Vanmiddag was er oorlog in de 
gang. Niet met kogels, maar 
met wc-rollen. Benjamin deed 
onderzoek voor een stukje in de 

schoolkrant. H1j ging per onge
luk op de wc staan en keek per 

ongeluk bij de meisjes in de plee. 
Er zat net iemand op. Die werd 
woest en gooide met een rol. 

Benjamin schoot van de bril af: 
natte voeten! Daarna barstte het 
gevecht los. Rollen vlogen door de 
gang. Totdat onze meester van de 
Verenigde Japies er een eind aan 

maakte. 
Daan en Benjamin 

Series 

In de ja ren zestig kwam er een 
opmars van kinderboeken. Veel 
verhalen werden uitgegeven in de 
Gouden Boekjes en voor jongere 
kinderen in de Blok- boekjes. De 
Blok- boekjes waren herkenbaar 
aan de blokjes op de rug van het 
boekje . Menig kinderboekje kreeg 
een jongen en een meisje als titel. 
Denk maar aan Ot en Sien, Pim 

De dikke meester Jaap door Jacques Vriens, 1997. 

en Mi en , Ank en Frank , Saskia en 
Jemen, Jip en Janneke. De auteurs 
begonnen complete series over hun 
hoofdpersonen te schrijven . 

Een hele kleine greep uit oude 
series: 
* Chris van Abcoude creëerde 
Pietje Bel/ al in 1914. Dat werd 

EIQENWUZE 
EENDJE 

Het eigenwijze Eendje, deel 10 uit de 
Gouden Boekjesserie. 

een groot succes. Daarna stonden 
zijn 3 kinderen model voor al de 
avonturen van Pietje Bell en zijn 
3 zonen. Ook heeft hij Kruimeltje, 
dat intussen is verfilmd , geschre 
ven . 
* Arendsoog en Witte Veder door 
J. Nawee, 1935 was dé serie in de 
jaren vijftig en zestig in de vorige 

Er was eens een Leeuw, deel 9 uit de 
blok- boekjesserie. 

van wirskaante 2011/4 31 



De zonen van Pietje Bell door Chr. 
Van Abcoude, vanaf 1914. 

eeuw. Vooral de jongens waren er 
verkikkerd op. Zij verzamelden alle 
boeken, als het beetje zakgeld van 
toen het toeliet. Of ze gingen in 
Baarle naar het Jeugd huis, waar 
je bij de broeders deze boeken kon 
lenen. Er zijn in Baarle diverse 
mensen, die de hele serie compleet 
hebben. 
* In Friesland aan het Sneekermeer 
igt het Kameleondorp Terherne. 

Ongeveer vijfentwintig jaar geleden 
waren veel jongens helemaal weg 
van de Kame/eonserie. Menige 
ouder van nu zal zich in het Friese 
kameleondorp vermaken, wan
neer hij wordt herinnerd aan de 
ondeugende avonturen van de 
tweelingbroers Hielkeen Sietse 
Klinkhamer. Deze serie is een paar 
jaar geleden eveneens verfilmd. 

De volgende series zijn na 50 jaar 
nog steeds eigentijds: 
* Dick Bruna, wie kent hem niet? 
De Appel, 1956, is het eerste 
boekje van Dick Bruna. Het is 
kenmerkend door de eenvoud van 
vorm en voorstelling. De tekenin
gen zijn overwegend in primaire 
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I)H C'OMJ.ILB'ni PIF.lTJE BELL SERIE VAN 
C'I·IRIS VAN ABKOUDE 

PIETJE BELL 

* PIETJE BELL'S GOOCHELTOEREN 

* NIEUWE AVONTUREN VAN PIETJE BELL 

* PIETJEBELLIS WEER AAN DE GANG 

* PIETJE BELL GAAT VLIEGEN 

* DE VLEGELJAREN VAN PIETJE BELL 

* PIETJE BELL IN AMEFUKA 

* DE ZONEN VAN PIETJE BELL 

De complete serie van Pietje Bell. 

kleuren. Het is uitgegeven als een 
klein handzaam boekje van 15 
bij 15 cm. Op de kweekschool in 
de jaren zestig vond men dit geen 
goede literatuur. Niet vanwege de 
illustraties, maar de stijl van de 
verhaaltjes. Waarom? Ik zou het 
niet weten. Het kind bepaalt zelf 
wel wat hem aanspreekt, is geble
ken. De Appel is door onze kinde
ren letterlijk stuk (voor)gelezen c.q. 

"En weet je wat het poesje kreeg van 
een van die meneren? 
Een echte Indianen- tooi met 
Indianen· veren." 
Uil: Poesje Nel door Dick Bruna, 
1957. 

stuk gebladerd. De i nd ia nentooi 
bij Poesje Nel was ook bijzonder 
in trek. Intussen kent iedereen het 
figuurtje Nijntje, ontstaan toen 
de kinderen van Dick Bruna klein 
waren. In Utrecht in het Centraal 
Museum is een afdeling van Dick 
Bruna , waar de inmiddels bejaarde 
schrijver nog vrijwel dagelijks 
vertoeft. 
* Jip en Janneke, 1953, Flodder

tje, Pluk van de Petteflet, Ziezo 

en vele andere boeken van Annie 
M. G. Schmidt boeien niet alleen 
miljoenen kinderen, maar evenzo 
vele volwassenen. In de jaren 
zestig werden wij op de opleiding 
tijdens de saaie articulatielessen 
verrast met het Schaap Veronica . 

Vooral de R in Veronica diende als 
een rollende R vóóraan in je mond 
te klinken. Maar dat even terzijde. 
Petje af voor deze schrijfster. Wat 
een fantasie. Qua visie was ze 
haar tijd ver vooruit. Annie M. G. 
Schmidt kan met Miep Diekman 
(o.a. Annejet laat het er niet bij 

zitten, 1956) en An Rutgers van 
de Loef-Basenau (o.a. Lawines 

Razen, 1954) gezien worden als 



"Toen deden zij een hele grote 
suikerbiel in 't schoentje" 
En zongen nog uren-, urenlang van 
Sinterklaas Kapoentje." 
Uit: Het schaap Veronica door Annie 
M.G. Smidt, 1960. 

voorlopers van een nieuw soort 
jeugd I iteratu u r. 

Enkele hedendaagse schrijvers, die 
het erg goed doen bij de jeugd. 

* De schrijver Paul van Loon blijft 
al vele jaren met zijn Griezelbus 

en Dolfje WeerwolfJe de fan 
van jonge lezers. Hij schrijft zijn 
boeken bij voorkeur's avonds en 
's nachts, wat erg sfeerverhogend 
bliikt door te werken in zijn griezel
verhalen. 
*Jacques Vriens dankt zijn succes 
aan al de hilarische beschrijvin
gen als leraar voor de klas. Hij 
heeft het grandioos verwoord in 
de persoon van Meester Jaap. 
Tevens heeft hij veel sprookjes een 
moderner tintje gegeven. Met zeer 
inspirerende tekeningen erbij. Voor 
het uitbeelden van De Prinses 
op de erwt in een Boekenweek 
had groep 4 ooit een geweldig 
idee: een bed maken volgens een 
tekening uit zijn boek. Vermoeiend 
hoor om al die 20 matrassen, in 
werke I ij kheid tuinstoeI kussens, 
2 trappen op te sjouwen in ons 
klaslokaal. Helemaal onderaan één 
erwtje. Een prinsessenjurk ernaast. 
Klaar! De uitvoering was uiteinde
lijk beeldig. En de groep was maar 
wat trots op hun sprookje. 
*Veel oudere meisjes zwijmelen 

De Indische Waterlelies door Koningin Fabiola van België, 1961. 
Uit: Sprookjes van De Efteling door Martine Bijl en Anion Pieck, 1975. 

nu bij de Hoe overleef ik- serie 
van Francine Oomen. Bij elk boek 
wordt hoofdpersoon Rosa wat ou
der en moet ze weer aankomende 
puberproblemen zien te overleven, 
zoals haar ouders, het jaar 2000, 
een eerste zoen, de brugklas, een 
gebroken hart. Wat een ellende. 
Maar gelukkig, het komt allemaa l 
goed. 

Kinderboekenweek 

Zoals al vermeld, bekende mensen 
spannen zich in om het lezen in 
het hele land te promoten. 
Wie kent niet het sprookje van 
koningin Fabiola van België: De 
Indische Waterlelies? Menig 
sprookjesta n heeft het tientallen 
keren gelezen. Of heeft in de Efte
ling misschien wel meegedeind 
met de danseresjes in de tulpen op 
de muziek van het kikkerorkest De 
basisschool De Akkerwinde heeft 
in een boekenweek in de jaren 
negentig dit sprookje opgevoerd 
met schitterende decors, danseres-



jes, majorettes, koortje en orkest. 
Ook op feesten bij opa's en oma's 
wordt dit lieflijke sprookje wel eens 
uitgebeeld door (kleinlkinderen. 
Fantastisch! 
Pure boekpromotie op een bijzon
dere manier is de Boekenweek 
in de eerste helft van oktober. 
Landelijk worden er zilveren en 
gouden griffels voor schrijvers 
en dito penselen voor illustrators 
toegekend . De pers, bibliotheken 
en boekwinkels besteden dan erg 
veel aandacht aan goede kinderau
teurs en hun literatuur. Op alle 
scholen wordt extra gewerkt aan 
het lezen in een bepaald thema. 
In 2011 stonden de superhelden 
centraal. In Baarle Nassau wordt 
op basisscholen de Boekenweek 
meestal geopend met een act over 
het thema. Allerlei aanverwante 
expressieve activiteiten zijn in die 
week gepland. Ouders, grootouders 
of oudere schoolkinderen lezen op 
school de kleinsten voor. Je zou 
het een echt leesfeest kunnen noe
men. Hier in Baarle volgt jaarlijks 
na de boekenweek een bijzonder 
weekend: Grensincidenten. Er 
komen op vrijdag schrijvers voor 
alle schoolkinderen. Op zaterdag 
avond een muziekavond, waar 
mooie taalelementen in muziekex
pressie worden verweven. Tot slot 
op zondagmorgen belichten vier 
gastsprekers de Nederlandse taal 
vanuit hun eigen visie en ervaring. 
De Nederlandse taal boven en 
onder de rivieren plus het Vlaams 
spelen hierin een prominente rol. 
Zelfs het Zuid-Afrikaans komt aan 
de orde. Het is dan genieten voor 
het trouwe publiek. 

Slot 

Wie kent het boekje van Dolf Ver
men: Heb jij het buskruit soms 

uitgevonden!? Het beschreef een 

34 van wirskaante 2011/4 

moeder, die niet tegen vloeken 
kon. Vader kon niet tegen fouten 
en gebruikte dagelijks de bovenge
noemde titel. Dat boekje was vijf
tien jaar geleden immens populair 
bij schoolkinderen. Dan hoorde je 
natuurlijk ook wel een lelijk woord 
uit dat boek. Op een dag loopt een 
kind in de middagpauze vreselijk te 
vloeken. Twee leerkrachten spreken 
in de gang hem erop aan met de 
vraag of hij zijn lelijke woorden
boekje eens wil sluiten. 
Onmiddellijk volgt het antwoord: 
"Het slot is verroest!" Sprakeloos 
stonden wij als leerkrachten. We 
hebben toen uiterst serieus ge
vraagd, of hij het boekje dan toch 
maar met een touwtje stevig wilde 
dichtbinden met drie knopen erop! 
Vervolgens glimlachten we en ga
ven elkaar een knipoog. Zo'n foute 
vertederende uitspraak hadden we 
in tijden niet meer gehoord! 

Thuis hebben we een keer onze 
kinderen verplicht vijf minuten 
laten vloeken. We waren als ouders 
namelijk op dat moment niet ge
charmeerd van de taal, die uit hun 
kindermonden kwam. De stop
watch werd er zelfs bijgehaald. Dat 
klusje zouden ze wel eens even 
klaren. Ocharme. Wat een gestun
tel na ongeveer drie minuten. Het 
stoere gedrag verdween als sneeuw 
voor de zon! Ze hielden het natuur
lijk niet vol. Nooit gedaan? Moet 
u toch eens proberen. Resultaat? 
Jazeker, de lelijke woorden waren 
daarna vrijwel verdwenen. Ze 
beseften namelijk drommels goed, 
dat ze een grote kans liepen weer 
zo'n idiote én moeilijke opdracht te 
moeten uitvoeren, als ze die grove 
taal bleven hanteren. 
Via lezen wordt je taal soms won
derlijk verrijkt. Je kunt er grandioze 
ideeën aan overhouden ... 

Puk en Muk haalden veel boevenstreken uit. Menig kind 
herkende zich hierin. 
Puk en Muk door Frans Fransen, pseudoniem van de 
Tilburgse Frater Franciscus van Ostaden, 1927. 



Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 1 augustus 

2011 tot 5 november 2011 

vonden weer een aantal nieuwe 

leden de weg naar Amalia. 

In totaal 29. Ons ledenbestand is 

nu 1399. 

Hangt er weer een mijlpaal in de 

lucht? 

De hierna vermelde nieuwe leden 
heten wij van harte welkom: 

mevr. T. Diepstraten, 
dhr. A. van Corler, 
dhr. B. Geerts, 
fam. de Bruyn, 
dhr. A. Rijvers, 
fam. A. en R. v.d. Palen-Jansen, 
fam. J. Harings, 
fam . A. Adriaansen (was pers. 
lidm .), 

Ook onze nieuwe leden begroeten wij graag bij volgende 
activiteiten. 

fam. J. Mulders- v.d . Broek, 
dhr. E. Bolhaar, 
fam. D. Doornbos (was pers. 
lidm.). 
fam. L. en A. Meeuwesen-de Nijs, 
fam. S. Grummels, 
dhr. P. Antonis, 
fam. E. Meeusen, 
fam . A. van Gorp, 
fam. M. v.d. Ven, 
mevr. l. Kerremans, 
fam. A. Geerts. 



Daar komen de schutters! 

ANDRÉ MOORS 

Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Hand

boogvereniging Vrede en Eendracht uit Castel re, waren 

leden van onze vereniging op zaterdagmiddag 6 en 13 

augustus te gast in haar verenigingslokaal. Hoogte

punt was het schieten met de handboog. Zoals we dat 

in Castel gewend zijn, het was er uitermate gezellig 

en na afloop smaakten de a a i er mee spek in café In 

Holland voortreffelijk. 

Mocht het Belgische of Hollandse leger in de toekomst 

verder moeten inkrimpen, er zit in Baal talent genoeg 

om de opengevallen plaatsen in te nemen! Kijk maar 

eens naar de verbetenheid op de gezichten van een 

aantal schutters. En de ook in Castelre gefotografeerde 

Jan Verhoeven dan? Nou, die is best bereid om in dat 

leger kantinebeheerder te worden! 
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Blij met een "beeleke" 

HILD SEGERS 

Was jij vroeger ook blij met een 

"beeleke"? Je kreeg het van de 

nonnen omdat je zo flink je best 

had gedaan of heel braaf was 

geweest op school. Je kon er ook 

eentje krijgen van de pastoor 

omdat je de catechismus foutloos 

kon opzeggen. We wisselden 

"communiebeelekes" met elkaar 

en verzamelden "doodsbeele-

kes". Als je ze niet in een doos 

bewaarde dan puilde je missaal 

(kerkboek) ervan uit. Je wou er 

de meeste hebben en de mooiste! 

Die met een randje in kant waren 

zeer gegeerd. Er bestonden er 

zelfs in drie dimensies. 

<1:1 .=:::: 

Toen wist ik nog niet dat de juiste 
benaming voor "beeleke", "devotie
prentje" is. 
Vandaag zijn ze een object voor 
verzamelaars geworden die blij zijn 
als ze een mooi of uniek exemplaar 
op de kop hebben kunnen tikken. 
Op veilingen, ruilbeurzen en in 
antiquariaten halen ze een hoge 
handelswaarde, maar ze spelen 
geen belangrijke rol meer in het 
geloofsleven. De mooiste collectie 
van de wereld bevindt zich in het 
West-Fries museum van Hoorn 
in Nederland. De bibliotheek van 
de abdij van Averbode telt ca. 40 
000 stuks van voor 1850 en is de 
grootste van Vlaanderen. 
Ook Amalia heeft- met dank aan 
de schenkers een grote verzame-

BliJDE HBRTNNBRTNG 

a an d~ 

EERSTE H. KOMMUNIE 

van 

HJLDA SEGER.S 

~daan in de kerk van d~ H. Rumoldus 
~ Zondereigeo op zoadag 

4 oktober 1959. 

Ik ~n n09 zo ldeia. 
l1el Jezuke zoet, 
llc ~~ niet alttjd 
wat niet mag en wat moet 
Maar nu Gij voor altijd 
in mijn hartje v.il zijn. 
Maak Gij van" mij 'n lcladje 
zeer !Jraaf en uer retn. 

Uitg. A. V"" Gil~ - Zonderei gen. 

ling prentjes. Een aantal daarvan 
zijn te zien in dit artikel. 

~...:;. ~, .... <~ r. n. ,r-. ,:-.~ .. ~I!\.!:.~ ....... (I.('~~ ... r. ,:.. <t. .;_~.:; .,. ------·-·-----·---- ~:-·-------·-·-·-~ rl~ 
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Bepaling van een 
devotieprentje 

Een devotieprentje is in zuivere 

vorm een afbeelding van Jezus, 

Maria, een heilige, een godsdien

stig tafereel, een tafereel uit de 

t0n.t..: li~ lrnuw vaiJ 

•lliJdouJUCI"" §!•r>~>n< 

- - - ----:--= 

-~~ 

I) eb ed. -~ 

··--
Onder uwe baache~ 

nemen wij olUCan toevluch~ 
o R. :Moader. God,ii; vaNtoot 
oua gebedtm iriet iu oni'an 

• nood, maar verlos 01111 van 
.Ue gev&ren, -o glo_Perî.J'II:e ·' 1 

en geaegeud~ Maagd, onze 
Meeál>eres, oute 1lfidil.elarss, 
o1111e V oorepreekslitir : ver
ICOen ons met nwen Zoon, 
beveel ons aom uw11n Zoon, 

::Vertoon Olll! IIIB.tl uw!lnZoon.. 
1 Gew~ dat ijt u lfl6, 

"!H. Maagd. Geef mij !lberltte' 
~gen uwe -vijanden. 

Amen. 

_., 

Bijbel of van een godsdienstig 

symbool. Op de achterkant staat 

meestal een gebed. 

Historiek 

Het gebruik van devotieprentjes 

gaat terug tot in de middeleeuwen. 

De oorsprong van het prentje is de 

miniatuur met religieuze voor

stelling. Deze handgeschilderde 

afbeeldingen waarmee de getijden

boeken werden verrijkt, bevinden 

zich meestal aan het begin van 

een hoofdstuk. Doordat ze met 

de hand werden gemaakt waren 

ze zeer kostbaar en daardoor 

voorbehouden aan de rijken. Het 

vervaardigen van prentjes los van 

de tekst bestond a I in de 13k 

! I 

eeuw in de vrouwelijke kloos· 

tergemeenschappen. Er werden 

heiligen op afgebeeld. Ze dienden 

als ondersteuning bij meditatie. 

Men ging ervan uit dat je je beter 

kon concentreren, gefocust op een 

prent Ze werden geschilderd op 

perkament of papier. 

Omstreeks 1400 werd de houtsne

de uitgevonden. Men maakte een 

tekening op een houten blok en 

sneed alles behalve de lijnen van 

de tekening weg zodat deze lijnen 

hoger kwamen dan de rest van het 

blok. Deze afbeeldingen werden ter 

decoratie in huis opgehangen. 

We kunnen dit zien op een schil

derij, "De boodschap aan Maria" 

van de Meester van Flémalle 

~!11 ~~,~j~mtf:~ 
H.tu~t fuur~dtftull .b~ 

Miniatuur met St.- Augustinus (handgeschilderd) 
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Miniatuur met Petrus en Paulus (houtsnede) 

"Boodschap aan Maria" van de Meester van Flémalle 

(eerste helft 15j• eeuw, museum 
voor schone kunsten te Brussel). 
Tegen de schoorsteen hangt een 
houtsnede waarop St.-Christoffel 
Jezus draagt. Naast het decoratieve 
gebruik moesten deze prenten ook 
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de vroomheid bevorderen. In tijden 
dat de gelovigen ongeletterd waren 
speelde de afbeelding een grote 
rol . De techniek van de houtsnede 
maakte de prentjes toegankelijk 
voor een ruimer publiek. 

Detail uit "Boodschap aan Maria" met 
St.- Christoffel 

Rond 1435 ontwikkelde zich de 
kopergravure waardoor het moge
lijk werd grotere hoeveelheden af 
te drukken. Met een graveerstift 
werd de voorstelling in een plaat 
gegroefd. Inkt werd op de plaat 
aangebracht die vervolgens werd 
gereinigd. Papier werd wat vochtig 
gemaakt zodat het de inkt in de 
groeven kon opzuigen.Vooral in de 
16 ;-eeuw kwam deze techniek tot 
volle bloei. Antwerpen was vanaf 
dan het belangrijkste centrum 

Ingekleurde gravure 



waar devotieprentjes werden 

gemaakt. De stad was toen al een 

belangrijk handelscentrum maar 

ook hét drukkerscentrum ( Plantin 

Moretus}. Bovendien was ze het 

bolwerk van de jezuïetenorde. Als 

reactie op de protestantse afkeer 

voor al wat afbeeldingen betreft 

(beeldenstorm) komt onder Impuls 

van de jezuïeten een eontra

reformatie op gang. Devotieprentjes 

werden gebruikt voor het versprei

den van de katholieke leerstellin

gen waarbij Christus en de heiligen 

als voorbeelden werden gesteld. 

Antwerpen bleef belangrijk als 

drukkerscentrum in de 17"'eeuw. 

Maar de kwaliteit van de devo

tieprentjes verminderde doordat 

veel drukplaten werden bewaard, 

doorverkocht, opgelapt en weer 

afgedrukt Om de verminderde 

kwaliteit te verdoezelen werden de 19de eeuwse prentjes 

gravures ingekleurd, eerst met de 

hand, later met schablonen. Naast 

gedrukte prenten werden er steeds 

volledig met de hand gemaakte 

prenten vervaardigd. In de 17"' en 

Knip· en prikprentje 

18 '· eeuw kende het maken van 

kanten prenten rond een geschil

derde afbeelding zijn hoogtepunt. 

Door handelsbetrekkingen met 

het Oosten werd de knipsel- en 

snijdkunst hier geïntroduceerd. 

Het werd het geliefd tijdverdrijf van 

dames uit welgestelde kringen. De 

kanten of geprikte devotieprenten 

werden vervaardigd door begij

nen, klopjes, religieuzen en vrome 

vrouwen. 

In het begin van de 19deeeuw was 

Antwerpen niet langer het grote 

prentjescentrum van BelgiEL In 

Turnhout had het huis Brepols de 

fakkel overgenomen. Naast het be

langrijkste centrum, Parijs, moeten 

ook Praag, Düsseldorf, Ausburg, 

Brugge ... genoemd worden. In 

Nederland waren uitgeverijen 

gevestigd 1 n 's- Hertogenbosch, 

Venlo, Roermond ... 

Zoals uit de 1 g·.<'eeuwse prent-

;es blijkt waren gedurende deze 

periode vele druktechnieken tot 

stand gekomen. Kanten randen 

werden gestanst. Reliets werden 

fabrieksmatig ingedrukt en prentjes 

werden voorzien van allerlei uit

vouwbare delen. Uit deze periode 

kwamen ook de prentjes versierd 

met glitters, goud en zilver. Op nog 

andere prentjes werden de heiligen 

gekleed met kleertjes uit stof of 

papier. 

Daarnaast deden de lithografie en 

de staalgravure hun intrede. Op 

het einde van de 19'"eeuw werden 

fotografische druktechnieken ont

wikkeld en deze zullen alle voor

afgaande techn 1eken verdringen. 

In de 19'·eeuw vond men "zoete" 

devote afbeeldingen op devotie

prentjes enerzijds en macabere 

doodsprentjes anderzijds, mooi. 
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Tegen dit sentimentalisme dat men 
overdreven vond kwam reactie op 
het einde van de I9d•eeuw. 
De hervormingsbeweging had 
als bedoeling het niveau van de 
afbeeldingen te verbeteren door 
reproducties van kunstwerken 
(Leonardo da Vinci. Rogier van der 
Weyden, Caravagio, Rubens .. . ) te 
gebruiken. Het was ook de tijd van 
de neemode (neoromaans, neogo
tiek) en de linea ire hiëratische stijl 
gebaseerd op wiskundige figuren, 
uitgaande van de benedictijnen
orde in Beuron, de zogenaamde 
"Beu roner Ku nstschu Ie", 
In de eerste helft van de 2û""eeuw 
werd religieus werk van eigentijdse 
kunstenaars gebruikt. 
De devotieprentjes van na de 
Tweede Wereldoorlog werden 
gekenmerkt door een streven naar 
eenvoud. De afbeelding werd vaak 
met enkele lijnen en kleurvlakken 
teruggebracht tot één symbool. De 
devotieprentjes verloren aan belang 
en vandaag worden ze nog zelden 
gebruikt. 

Enkele soorten 

Naargelang hun functie kunnen we 
verschillende soorten devotieprent
jes onderscheiden. 
Kinderprentjes lieten aan kinderen 

Kinderprentje 

zien hoe ze zich moesten gedragen "Sanctje" met Petrus 
en het geloof beleven. Daarom 
werden ze veelal uitgedeeld als Jan Baptist De la Salie 
beloning voor goed gedrag. 

Prentjes met heiligen worden 
"santjes" of "sanctjes" genoemd 
afgeleid van het Latijn "sanctus" 
dat heilig betekent. Ze werden 
uitgegeven ter bevordering van de 
verering van de heiligen. Deze hei
ligen werden meestal bij bepaalde 
ziekten aanroepen. Je herkent ze 
aan afgebeelde scènes uit hun 
leven of aan hun attributen . 
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Petrus bijvoorbeeld wordt ook 
als karakter weergegeven. Dit wi l 
zeggen dat hij herkenbaar is aan 
zijn ronde gezicht, zijn korte kru l
lende baard, zijn kale schedel met 
slechts haren opzij en vanachter en 
een plukje midden boven het voor
hoofd. Zijn bekendste attributen 
zijn de sleutels en het boek. Zien 
we ook een haan dan is deze het 
symbool van het verraad van Pe
trus die tot drie maal toe ontkende 
Jezus te kennen waarop de haan 
drie maal kraa ide. 

Op een gebedsprentje gaat de 
voorstelling meestal gepaard met 
een rijmgebed. Het moest de parti
culiere devotie stimuleren. 

Gebedsprentje 

Het embleemprentje bestaat uit 
een bond ig citaat uit de Bijbel, een 
afbeelding die het citaat vaak let
terlijk omzet in beeld als toelichting 
en een epigram (gedicht) ook als 
toelichting van beeld en citaat. Em
bleemprentjes waren onderrichtend 
en vermanend. 

Naast de officiële kerkelijke leer 
bestaat er een meer volkse inter
pretatie van datzelfde geloof. Dat 



Embleemprentje 

Eet· of slikprentje 

volksgeloof weerspiegelt zich ook 
in de prentjes. 

Een zeer speciaal prentje is het 
eet- af slikprentje, ook papprentje 
genoemd. Het werd door het 
voedsel of veevoeder gemengd om 
te genezen van ziekte en razernij 
zowel van mens als dier. 

Op een relikwieprentje is een re
likwie aangebracht. Dit is meestal 
een stukje stof dat in aanraking 
is geweest met de heil ige op het 
prentje . Het gaf extra kracht en 
bescherming. 

SANCTU5 DOM I N IC US S.t.VlO 

Relikwieprentje 

Het driekoningenbriefje is een be
scherm prentje. Als het de relikwie 
in Keulen had aangeraakt bood het 
bescherming op reis. 

Bedevaartsprentjes dienen ter 
herinnering aan het bezoek aan 
een bedevaartplaats. Ze bevatten 
een afbeelding van het genadeoord 
entof genadebeeld. 
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Driekoningenbriefje 

Zondereigen was vroeger een 
vermaarde bedevaartplaats waar 
relikwieën van St.-Rumoldus 
werden vereerd. In 1698 kreeg 
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men ~ vuloa1er 
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kapelaan Heylens "uyt de silvere 
caste van Mechelen" relikwieën 
van St.-Rumoldus. Die werden via 
Hoogstraten in processie overge
bracht door duizenden bedevaar
ders naar Zondereigen. 
Ulicoten is nog steeds een bede
vaartplaats. St.-Bemardus wordt 
er sedert eeuwen vereerd in zijn 
miraculeus beeld. 

Ook bedevaartvaantjes worden tot 
de devotieprentjes gerekend. 

8eT'nand u' od:aa ~ 
Ulicoten '2003 

Ter herdenking van gebeurtenissen 
of situaties werden gedachtenis
prentjes uitgegeven. 
Bij het vieren van de 950'" verjaar
dag van de St.-Remigiusparochie 
hoorde een gedachtenisprentje. 
We kennen herinnering- of gedach
tenisprentjes met vriendschaps
wensen die (kostschool) vriendin
nen en religieuzen e1kaar gaven. 
Er zijn prentjes ter gedachtenis 
aan doopsel, eerste en plechtige 
communie, priesterwijding, intrede 



in het klooster, jubilea, vertrek van 
missionarissen .. . 
Zeldzaam zijn de prentjes uitgege
ven bij een huwelijk. 
We kunnen wel stellen dat de ge
dachtenîsprentjes het leven van de 
gelovige mens volgde van de wieg 
tot het graf. 

Een gedachtenisprentje bij een 
overlijden wordt doodsprentje of 
bidprentje genoemd. 
Daarover meer in de volgende "Van 
Wirskaante" . 
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In Memoriam pater Ladislas (3) 

HERMAN JANSSEN 

Ter gelegenheid van de vijftigste 

herdenking van het overlijden van 

pater LEdis/as Segers reisden Els 

en ik "in zijn voetsporen" naar 

Canada, En alhoewel sommi-

gen a/luidop hopen dat dit de 

aanzet mag zijn voor een nieuwe 

meerdaagse heemreis, schuif ik 

een beslissing hieromtrent voor 

me uit. De drukke werkzaamhe

den voor het programma van de 

WO I-herdenkingen (2014-2018) 

zijn van start gegaan. Meer over 

deze nieuwe uitdaging verneemt 

u in de volgende Van Wirskaante. 

En er zijn ook plannen voor het 

inrichten van een belevingsvol 

archeologisch wandelpad in Zon· 

dereigen. Maar een korte terugblik 

op onze rondrit in Canada (met 

de nodige reistips gerelateerd 

aan pater Ladis/as), wil ik u niet 

ontzeggen. 

Keuzes maken 

Canada is een uitgestrekt land, 
bijna drie keer zo groot als West
Europa. Els en ik meenden dat het 
weinig zin had om alle plaatsen 
te bezoeken waar pater Ladislas 

Dit tafereel uit de kerk van Eriau (waar L.adislas destijds pastoor was) werd 
in 1948 geschilderd. Twee ja~r later stond hijzelf als missionaris tussen de 
indianen. 

ooit geweest is. Zo schrapten we 
meteen Québec en Montreal van 
ons lijstje, omdat pater Ladislas 
daar sleehls op doorreis passeerde. 
Ook een trip van vele duizenden ki
lometers naar Toutes-Aides bij Lake 
Manitoba zagen we niet zitten, 
al woonde Ladislas daar vier jaar 
(1950-1954) vlakbij de Eskimo's 
en al liet hij daar een houten kerkje 
bauwen voor "zijn" half-indianen. 
Als reisbestemming resteerde bijge
volg Zuidwest-Ontario, waar Ladis
las Segers in de periodes 1927-
19 50 en 19 54-1961 verbleef. 

Na een vlucht van zeven uur 
arriveerden we in Toronto , een 
wereldstad die een bezoekje meer 
dan waard bleek. We reden met 
onze huurauto naar de binnenstad 
en verbleven een halve dag in het 
Black Creek Pioneer Village, het 
Canadese Bokrijk. We keerden in 

onze beleving terug naar 19 2 7, 
het jaar waarin pater "Ladîslas van 
Zondereigen" en pater "Willibror
dus van Mortsel" met het vracht
schip naar Canada trokken om in 
Blenheim een Canadese orde van 
paters kapucijnen op te richten. 

Blenheim 

Met de auto is de afstand van 
Toronto naar Blenheim amper een 
dagreis. Blenheim ligt ten zuiden 
van Toronta, vlakbij Lake Erie. Het 
is een landbouwdorp. Het vlakke, 
weinig spectaculaire landschap is 
ietwat vergelijkbaar met de uitge
strekte percelen tussen Alphen en 
Gilze. Maar gehuchten vind je er 
niet: de boerderijen staan op een 
respectabele afstand van elkaar. De 
grote akkers zijn meestal ingezaaid 
met koren ("weat"), mals ("corn"l 
of sojabonen. 
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De St.-Marykerk in Blenheim dateert van 1966, vijf jaar na het overlijden van pater Ladislas. 

Zowel de kerk als het klooster waar 
pater Ladislas zijn thuis vond, zijn 
afgebroken en vervangen door 
moderne gebouwen. Het zijn echte 
pareltjes. We woonden een mis 
bij op 1 juli, "Canada Day". Na de 
mis werden we uitgenodigd om 
met de parochianen koffie te drin
ken . Tal van Canadese Vlamingen 
en Nederlanders kenden nog een 
paar woordjes van onze taal en 
zij waren blij dit te kunnen tonen. 
ledereen herinnerde zich pater 
Ladislas. Zijn naam werd overi
gens verleend aan de plaatselijke 
afdeling (Frather Ladislaus Council 
7744) van de Knights of Colum
bus, een broederschap met veel 
aanhangers in heel Amerika. In 
1999 werd door deze raad op het 
grasveld achter de kerk een monu
ment voor doodgeboren kinderen 
opgericht. 

De pastoor van Blenheim, kapu
cijnenpater Father Greg MuiHgan, 
stelde voor om ons te vergezellen 
op een rondrit in de parochie . We 
bezochten de kerk van Erieau en 
volgden de lange weg die Ladis
las naar goede gewoonte te voet 
aflegde. De authentieke kerk ligt 
op een schitterende locatie, vlakbij 
Lake Erie . Ook aan het interieur is 
weinig veranderd. Alleen werd in 
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Monument van het Father L:ldislaus Council 

Het glasraam ter herdenking van pater ladislas in de kerk 
van Erieau stelt de wonderbare visvangst voor. 



·-.,-., 

~/ ~.:~.~ 
•- I ...... .. ·· ~ - .·· \ -, 

•. , · ~ '". ~ 

.... - .. ··~ ·-., 
!11 - " . • I . ~ • • .. 

' : ! ..,. •.. " 

I t'.. . ~ -·~ . ~ .~ . ~ j j· 
' ~ .. ' a...; ... . 

•

'-- ~< -.:r'_P',· ~ . ;' . ···-... " ~ .. ·<·· ll ~. 
,, • - . . . .. 0 fl ... ' 

- \ ]tJ,DlSIJf!lJS ' - ~ ~ 
Medaillon uit hetzelfde glasraam 

de toren een glasraam ter herden
king van pater Ladislas aange
bracht. 

Hij vond een uitweg voor al zijn 
problemen omdat iedereen van 
hem hield. Zo weigerde hij ooit om 
te preken tegen drankmisbruik, wat 
hem door de gereformeerde pas
toors was gevraagd. Zijn uitleg was 
eenvoudig: 'De mensen geloven 
niet dat het een zonde is om bier 
te drinken.' De mis droeg hij op in 
een mengelmoes van Nederlands 
en Engels, later in het Engels of 
het Tsjechisch. Archie begreep niet 
waarom er vanuit de kapucijnen
gemeenschap in Vlaanderen nog 
geen aanvraag voor zijn zaligver-

zijn leven was er al een wonder 
gebeurd op voorspraak van pater 
Ladislas." 

Zijn broer, Al DeWitte, was ietwat 
sceptischer, maar vertelde toch het 
volgende verhaal : "In de parochie 
was er een kind met kanker. De 
ouders vroegen pater Ladislas om 
te bidden voor een goede afloop. 
Hij zei hen dat ze zich geen zorgen 
moesten maken. En wat bleek: bij 
de volgende controle in het zie
kenhuis was de kanker helemaal 
verdwenen!" 

Daarna reden we naar Al en Archie 
DeWitte. Beide heren hebben 
ladislas goed gekend. Ze waren 
zijn misdienaars. Ladislas was ook 
hun leraar wiskunde en muziek. 
Hij leerde hen Vlaamse oorlogs
liederen, recht uit de loopgraven! 
"Father Ladislaus bespeelde ook 
het orgel, maar dat kon hij niet 
goed. Hij was vooral iemand met 
een groot hart. Er ging een grote 
aantrekkingskracht van hem uit. klaring was ingediend. Nog tijdens Schilderij in het kapucijnenklooster 

Archie en Af DeWitte. Wie in Canada op bezoek komt, laat 
zijn schoenen aan de voordeur staan. 

Tot slot nodigde Father Mulligan 
ons voor het avondeten in het 
klooster uit. Er was net een grote 
portie Chi li con Carne geleverd. 
Het gebeurt blijkbaar wel vaker 
dat de kapucijnen met een gift in 
natura gesteund worden . En of het 
smaakte! We waren dan ook in 
goed gezelschap: in het prachtige 
gebouw hangt een geschilderd 
portret van pater Lad islas ... 

In Blenheim bezochten we het 
Evergreen Cemetary, de plaats 
waar pater Ladislas vijftig jaar ge
leden begraven werd. Het duurde 
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Toegangspoort tot de begraafplaats in Blenheim 

Gemeenschappelijke grafzerk voor alle in Blenheim 
overleden kapucijnen 

Individuele gedachtenistegel in het grasperk vóór de zerk 
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even voor we het graf konden 
vinden, ondanks de hulp van een 
paar toevallige bezoekers die ijverig 
met ons meezochten. 

Familie Segers 

Drie nichten en een neef van 
pater Ladislas emigreerden vanuit 
Alphen naar Canada, waar ze door 
pater oom werden opgevangen . 
Het waren kinderen van Johanna 
en Josephine Segers, gehuwd met 
de broers Frans Janssen en Louis 
Jansen. Bij het huwe lijk van Louis 
en Josephine in 1916 maakte de 
gemeentelijke ambtenaar in Alphen 
een schrijffout. In hun fami lienaam 
{en die van hun nakomelingen) 
staat sindsdien maar één 's'. De 
emigranten waren Alfons Jan-
sen (X Lucy van Gorp), Johanna 
Jansen {x Jan Hendrikx), Angel ina 
Janssen (x Gerard Backx) en Anna 
Janssen {x Corneel Stokkermans). 
Hun gezinnen telden respectie
velijk zeven, dertien, acht en zes 
kinderen. Samen zorgden ze dus 
voor vierendertig nakomelingen, 
wat pater Ladislas ongetwijfeld veel 
deugd heeft gedaan. 



Fans en Luus Jansen-van Gorp 

Fons (90) en Luus Jansen-
van Gorp, destijds één van die 
Alphense emigranten koppeltjes. 
nodigden ons uit voor een geza
menlijk avondmaal en een gezel
lige babbel. Hun ruime woning 
in Strathroy bevindt zich op bijna 
anderhalf uur rijden van Blenheim. 
Nicht Angel i na Janssen (87) en 
haar dochter Marian, waarmee ik 

weleens correspondeer, konden 
helaas niet aanwezig zijn. Zij 
bezochten die week net met het 
vliegtuig hun kleindochter/dochter 
in Victoria B.C., enkele duizenden 
kilometers verderop. Fens en Luus 
spraken vrij goed Nederlands, de 
andere genodigden (hun kinderen. 
dichte en verre neven en nichten) 
niet. Het gesprek verliep dan ook 

Gezellig verbroederd rond de laptop 

in het Engels en al vlug waren we 
op de laptop mijn fotoreportage 
over het leven van pater Ladislas 
aan het bekijken. Ook de familie 
haalde de foto's en de goede herin
neringen boven. Van Lyle Hendrikx 
ontving ik zelfs een kopie van het 
dagboek van zijn vader. 

Daaruit bleek dat pater Ladislas 
via Fens Van Loock garant stond 
of boerderijen kocht voor vele 
emigranten. Slechts eenmaal werd 
hem niets terugbetaald. Lucy Van 
Loock was ook aanwezig. Zij is een 
dochter van Fons Van Loock en 
een jeugdvriendin van de Jansen's 
en Janssen's. Lucy kende nog 
grappige anekdotes. Zo arriveer
den haar vader en moeder met 
het schip in Canada. Fans stapte 
aan wal, hoorde een gesprek en 
zei tegen zijn vrouw: "De taal valt 
best mee. Ik ben er pas en kan de 
mensen al bijna verstaan. " Helaas 
voor hem hoorde hij een koppel 
emigranten uit West-Vlaanderen! 
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Lucy Van Loock en Bill Couture 

Chatham 

Lucy Van Loock en haar man B1ll 
Couture nodigden ons uit voor een 
rondrit in Chatham. Zelf woon-
den ze niet ver van het kerkhof 
in Blenheim. Wc bezochten de 
locaties va n de afgebroken kerken, 
kloosters en parochiezalen van 
Blenheim. We reden naar het 
kleine buurtschap Muil, waar pater 
Lad islas ontelbare keren naartoe 
wandelde om er de H. Mis op te 

Rooms-katholieke pastorij en kerk op Pelée lsland 

~ ~w 

dragen. Ook deze kerk is verdwe
nen. In Chatham bezochten we het 
treinstation, de kerk van pater Dig
nan en het vroegere klooster van 
de zusters Ursu linen, drie locaties 
waar pater Ladislas vaak kwam. 
In Chatham hoorde pater Ladislas 
jarenlang de biecht van alle zusters 
en novicen. Op zijn vraag kwam 
een handvol zusters vanaf 1946 
lesgeven in de parochieschool van 
Blenheim. Het Ursulinenklooster 
van Blenhe im stond vla kbij het 

Zicht binnenin de kerk van Dur-Lady, Star of the Sea 



Het "half-wenend, half-verwijtend" 
beeld dat zo'n grote indruk maakte op 
Ladislas 

kapucijnenklooster. Pater Ladislas 
kwam vaak langs om te vragen of 
de zusters wat nodig hadden en 
of er rekeningen betaald moesten 
worden. Hij zei altijd: "Ik doe niets 
liever dan rekeningen betalen." 

In het nieuwe Ursulinenklooster 
in Chatham, Villa Angela, werden 
we ontvangen door de archivaris, 
zuster Rose Marie Blonde. Het eco-

logisch gebouwde moederklooster 
van de Ursulinen, een juweeltje, 
is nog maar een vijftal jaren in 
gebruik. Er wonen zestig zusters, 
de oudste is 102 jaar oud. Zuster 
Carolyn Krauskopf herinnerde zich 
hoeveel pater Ladislas van de na
tuur hield. Hij zong ook graag. Zo 
zong hij op een keer de mis in het 

Latijn terwijl één van de parochi
anen hem eveneens zingend van 
antwoord diende. Bij zijn vertrek 
naar Toutes-Aides in 1950 misten 
de mensen al vlug zijn gelukzalig 
lachende gezicht, dat zij kort daar
voor op elk moment van de dag 
en langs elke weg in de omgeving 
konden tegenkomen. 

In de kelder van de pastorij vond ik de kerstbeelden terug 
die Segers in één van zijn vele brieven heeft beschreven. 



Pelée lsland 

Na het afscheid van Lucyen Bil I 
namen we de ferry naar Pelée 
lsland, waar Ladislas zich op 
het einde van zijn leven in stilte 
terugtrok. Twee dagen en nachten 
verbleven we op het eiland, wat 
een hele ervaring was. Ron Tiessen 
van het Heritage Centre was onze 
raadsman en bracht ons in contact 
met Michelle Feltz. Zij opende voor 
ons de kerk en de pastorij van de 
"Our Lady, Star of the Sea- paro
chie". Wat een meevaller: alles was 
nog precies zoals pater Ladislas 
het bij zijn vertrek in 1960 had 
achtergel aten I En we mochten 
zelfs in elke kamer van het huis vrij 
rondneuzen. 

De zoektocht naar Hulda's Rock 
verliep eerst minder succesvol. 
Door de hoge waterstand na een 
bijzonder nat jaar was de rots via 
het strand niet meer bereikbaar. 
Dat kon alleen nog via een goed 
bewaakt landgoed, maar de eige
naar was eerst afwezig, daarna niet 
bereikbaar. Tot slot baanden we 
ons een toegangsweg, met dank 
aan de manager van de ernaast 
gelegen Pelée Club. Het was een 
klimpartij door de dichtbegroeide 
bosrand en over spekgladde, me
tershoge rotsen. Na een uitschuiver 
kwam ik alsnog bij de sterk door 
weer en wind verweerde rots. 
Pater Ladislas schreef hierover ooit 
een tragische legende van twee 
culturen die met elkaar in botsing 
kwamen. Ladislas was er volgens 
RonTiessen in geslaagd om de 
legende met veel respect voor de 
andere cultuur te vertellen. Als Vla
ming in Canada werd hijzelf vaak 
genoeg met culturele verschillen 
geconfronteerd. 
Ook op Pelée Is land was Ladis
las een graag geziene persoon: 
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Hulda's Rock 

"Hij was door en door goed. Hij 
straalde de heiligheid uit Zo'n 
man is een voorbeeld voor onze 
eilandbewoners. 

Ladislas hoort thu1s in het selecte 
rijtje van de meest uitzonderlijke 
personen die het eiland ooit heb
ben bewoond." (Ron Tiessen) 

Tot slot van onze reis verbleven we 
nog een paar dagen in de omge
ving van de Niagara watervallen en 
bezochten we onze verre familiele
den in New Jersey (USA). Het was 
een droomreis, vooral omdat we 
voor pater Ladislas Segers al langer 
een plaatsje in ons hart hadden 
ge res e rvee rd ! 

Terras van pater La dislas 

Uitzicht van op datzelfde terras 



Merkwaardigheden (67) 

Twee uitersten met maïs 

ANTOON VAN TU IJL 

We kunnen weer ver weg kijken 

wanneer we de omgeving intrek

ken. De rnai's is van het veld! In 

de loop van de zomermaanden 

groeit ons landschap dicht. Het 

blijft merkwaardig en wekt elk jaar 

mijn verwondering hoe maïsplan

ten in zó korte tijd die hoogte 

kunnen bereiken. Ik ben in het 

najaar weer blij als ik opnieuw 

over de stoppels naar de horizon 

kan kijken. Wandelen of fietsen 

tussen groene muren heeft niet 

mijn voorkeur. Los van die over-

wegingen, wil ik toch graag dit 

jaarlijks terugkerend ritme van de 

maïsteelt nader bekijken. 

Groot gras 

Maïs (Zea maysJ hoort bij de 
grasachtige planten. Een gróót 
soort gras is het. Maïsplanten heb
ben bijwortels, holle stengels met 
knopen en smalle parallelvormige 
bladeren. Ze hebben twee typen 
bloemen. De pluim bovenin draagt 
de mannelijke bloemen, die stuif
meel leveren. In de kolf zitten goed 
beschermd de vrouwelijke bloe-

De maïs is er af; we kunnen weer ver weg kijken. 

men. Die laten hun draadvormige 
stempels buiten de kolf groeien, 
zodat ze het dwarrelende stuifmeel 
op kunnen vangen. Na bevruchting 
ontstaan in de kolf de zaden, dus 
de maïskorrels. 

Merkwaardige ontdekking 

Lange tijd werd in onze streken 
nauwelijks maïs verbouwd. Wij 
kenden granen als rogge, haver 
en gerst. Ons klimaat was niet zo 
geschikt voor de teelt van maïs. 
Vrij laat in het jaar zaaien en een 
paar maanden opgroeien, geeft late 
bloei . Er blijven te weinig warme 
dagen over om goed te kunnen rij
pen. Veredelaars hebben flink aan 



De hele plant wordt gehakseld. 

de plant geknutseld. Ze kweekten 
planten die groter zijn. Dat hing 
samen met de merkwaardige 
ontdekking, dat de groene, onrijpe 
planten in gehakselde toestand en 
goed geconserveerd, een uitste
kend veevoeder leveren dat lang 
bewaard kan worden. 
In de jaren zestig van de vor"ge 

Een deel van de maïs laat men rijpen. 
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eeuw komt de snijmaïs opzetten en 
verdringt in onze velden veel van 
de andere gewassen. Maïs stelt 
geen erg hoge eisen en heeft be
hoefte aan een stevige portie mest. 
Daaraan is geen gebrek! De grote 
opbrengst is zeer welkom voor de 
groeiende veestapels. 
Tegen dat in het najaar de korrels 

in de kolven 'deegrijp' zijn, wordt 
de maïs geoogst. Zware hakselaars 
maaien de stengels af, en hakken 
die met kolf en al in stukjes. Die 
gehakselde massa wordt opgesla
gen in sleufsilo's of veldkuilen, 
goed aangedrukt- de lucht moet 
er uit- en afgedekt. 
Sinds enkele jaren zien we dat een 
deel van de maïspercelen langer 
blijft staan om af te rijpen. Deze 
maïs wordt gedorst. Hier gaat het 
dus om de korrel. 

Geen mensenhand 

Alles wat in onze sterken gedaan 
moet worden om maïs te verbou
wen, gaat machinaal. Het klaarma 
ken van het land, het zaaien, de 
onkruidbestrijding, het oogsten .... . , 
er komt geen mensenhand aan te 
pas! 

Enkele weken lang ronkten de 
hakselaars en raasden de tracto
ren heen en weer. Wij kennen dit 
jaarlijks terugkerend gebeuren. Ik 
ben eens benieuwd naar de wijze 
waarop maïs verbouwd werd en 
wordt in Zuid-Amerika, waar deze 
plantensoort oorspronkelijk van
daan komt. Merkwaardige verhalen 
krijg ik na enig zoeken onder ogen. 

We begeven ons nu ver buiten ons 
eigen heem en komen terecht bij 
het Maya-volk in het zuidelijk deel 
van Midden-Amerika. 
De Maya's geloven niet dat de 
mens gevormd is uit klei en 
gebouwd werd uit de rib van de 
man, zoals ons scheppingsverhaal 
vertelt. Hun oude verhalen zeggen 
dat de mens gemaakt is van maïs. 
Geen wonder, de Maya's léven van 
maïs. Het is al eeuwenlang hun 
allerbelangrijkste volksvoedsel. 
De plant is volledig verweven met 
hun leven en hun geloof. Zaaien, 



Ronkende hakselmachines. 

verzorgen van de planten en 
oogsten zijn bij dit volk re ligieuze 
handelingen. Maïs is ménsenvoed
sel. Dieren mogen er wel mee 
gevoed worden, maar met mate! 
Waar dit uit voortkomt, lezen we in 
hun verhaa over het ontstaan van 
de mens. 

"Tot drie maal toe doet de Schep
per en Vormgever een poging we
zens te maken die hun opdracht 

begrijpen. Eerst wordt een mens 
geboetseerd van aarde, maar die 
is slap en week en wanneer het 
gaat regenen, is het snel met hem 
gedaan. Een tweede poging van 
hout levert ook niet het gewenste 
resultaat. De mens van hout is 
wel bestand tegen regen, maar 
stijf als hl} is en zonder bloed in 
zijn aders, is hij niet in staat zich 
zijn Schepper en Vormgever te 
herinneren. Bij de derde poging 
verzamelen vier dieren witte en 
gele maïskolven. De korrels wor
den gemalen en uit het deeg van 
dit maïsmeel maakt de Schepper 
en Vormgever vlees en bloed. Het 

mensenlichaam wordt sterk en 

goed gevormd. 
Uit maïs en uit maïs alleen boet

seert de Schepper en Vormgever 
de eerste mensen, vier vrouwen 
en vier mannen. Schitterende we
zens zl}n het, die eerste mensen, 
schepsels die er mogen zijn!" 
(U it: de Bazutr., 23 juni 2000) 

Harmonie 

Uit dit scheppingsverhaal spreekt 
een buitengewoon sterk verband 
tussen het lichaam van de mens 
en het voedsel dat hij eet. De mens 
fs wat hij eet! De Maya-mens ge
looft dat hij uit maïs voortkomt en 
dat hij dus niet naar eigen goed
dunken met zijn voedselplant kan 
omgaan. Het verbouwen van maïs 
vraagt om eerbied . Het za a i en, 
verzorgen en oogsten wordt als 
rel igieus ervaren, zodat de mens in 
harmonie met zichzelf en zijn om
geving kan leven. Bij de Maya's is 
het verbouwen van maïs een reeks 
van gewijde rituelen en van A tot Z 
werk van mensenhanden. 

Wat een wereld van verschil rond 
één soort gewas! 

Alles wat met de maïs gebeurt, is 
mensenwerk 
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Reacties van leden 

ANDRÉ MOORS 

Opnieuw hebben verschillende 

leden gebruik gemaakt van de 

geboden gelegenheid om te reage

ren op de vorige Van Wirskaante. 

Daar zijn we heef blij mee! 

Joke en Ben Wentink, Ad en 

Elly van Ti/borg, Ria Snapper

Wens, Joep de Jong en Jan Broos 

stuurden deze keer een reactie in. 

Hieronder kunt u die lezen. 

Valt u ook iets op in deze Van Wirs
kaante? Hebt u een tip, een opmer
king (die mag ook kritisch zijn!) of 

suggestie die we in de volgende 
Van Wirskaante kunnen plaatsen? 
Schroom niet en neem contact op 
met André Moors, Hertogenstraat 
14,5111 AR Baarle-Nassau 
{e-mail amoors@planet.nl of tele
foon 013 5079556). 

Ria Snapper-Wens: 
In kleur is Van Wirskaante nog 
mooier dan 'tal was. Vooral de 
vele foto's bij de artikelen maken 
het bijzonder, waardoor het lezen 
nog aangenamer wordt. 
Over de gesch iedenis van Baarle 
leer ik op deze manier nog 
heel wat. Ik verbaas me er zelf 
over hoeveel gezichten ik herken 
op bijvoorbeeld oude school-

... ._ 
~--

foto's, al moet ik soms wel diep in 
mijn geheugen graven. 
In 't vorige nummer was 't artikel 
over de kinderspelen 'n schot in 
de roos. De titel: "Met een knipoog 
en een glimlach," is hier wel heel 
goed gekozen. En de prachtige 
foto's maakten 't geheel mooi af . 
Alle medewerkers verdienen weer 
'n dikke pluim en de hartelijke 
groeten. 

Joep de Jong: 
Met bijzonder veel genoegen heb ik 
- zoals steeds - "Van Wirskaante" 
gelezen. In het bijzonder het artikel 
over onze Baarlese schilder Petrus 
Christus. Sinds ik meer dan vijftig 
jaar terug over hem gelezen heb, 

Joep de Jong maakte deze foto van een schilderij van Petrus Christus in het Metropolitan Museum van 
New Vork 
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is hij mij bl ijven boeien zander ooit 
werk van hem gezien te hebben. 
Ik was dus erg verheugd toen ik 
in New York in het Metropol itan 
Museum werk van hem ontdekte . 
Vlug een paar fota's genamen want 
ik zag me al als redacteur van jullie 
blad een bijdrage verzorgen. 
Wat schetst mijn verbazing toen 
ik terug thuis was; een prachtige 
uitgebreid artikel over onze schi lder 
met veel van zijn werk en .. .. geluk
xig kan ik nog een kleine extra 
bijdrage leveren aan de studie 
van Hild Segers, want een van de 
werken die ik gezien heb was een 
tweede versie van onze schilder 
van 'De Bewening' en die was niet 
in Van Wirskaante opgenomen. Dat 
schilderij heeft veel overeenkom
sten met het werk dat in Brus-
sel aanwezig is. 

Nogmaals bedankt voor mijn lees
en kijkplezier, 
Een van jullie trouwe lezers, 

Reactie hierop van Hild Segers: 
Amaai zeg. 
Mijn neus krult nogal! 
Plezant om zo'n mailtje te krijgen. 

Joke en Ben Wentink: 
Wij zijn net terug van vakantie 
en vandaag werd de nieuwe Van 
Wirskaante bezorgd . Ik, nee wij 
willen jullie van harte complimen
teren met een werkelijk fantasti 
sche uitgave. Interessant (wist niet 
dat we zo'n beroemde schilder 
eens hadden in Baal) en prachtige 
xleu renfoto's. 
Perfekt. 
Bedankt, 

Ad en Elly van Ti/borg: 
Het boekje ziet er weer geweldig 
uit. 
Natuurlijk helemaal voor ons met 
Roberto zo mooi op de l' bladzij-

de . Er staat weer erg veel interes
sants in te lezen, alleen al dat van 
Antoon is erg boeiend en voor de 
rest zal ik me er nog menig uurtje 
mee bezighouden. 
Ook veel variatie en keurig ver
zorgd . 

Jan Broos: 
Ik las het stukje over ex libres . Er is 
nog een andere vorm van ex libre 
en dat is de preegstempel. Hier
mee druk je je eigen 3d-stempel in 
je boeken (zie foto's) . 

In mijn geval gebruik ik een deel 
van mijn familiewapen als stempel. 
Al mijn boeken zijn zo gestempeld. 
Ter info en eventueel als aanvulling 
in de volgende aflevering. 

Preegstempel 

Reactie hierop van Antoon van 
Tuijl: 
Jan Broos, ons gewaardeerd lid 
van ve r weg, reageerde op Merk
waardigheden over de Exlibris in 
ons vorige nummer met een mooie 
aanvulling. Behalve de beschre
ven mogelijkheid je boeken een 
eigendomsteken te geven door er je 
naam in te schrijven of door er een 
exlibris-etiket in te plakken, toonde 
hij ons nog een andere manier. Er 
zijn mensen die hun boeken voor
zien van een zogenaamd preeg
stem pel of een blinddrukstem pel. 
Het betreft dan een merkteken in 
reliëf, dat met een speciale 'tang' in 
het papier geperst wordt. 
Jan, dank je wel voor deze reactie 
en aanvul ling. 

Merkteken in reliëf van Jan Broos 
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Oost-Indische kers (19) 

'KRUI DENVROUWT JE' 

JEANNE MEEUWESEN 

Deze bloem komt uit de diepe 

Zuid-Amerikaanse oerwouden. Wij 

vinden er de eerste beschrijving 

van in de zestiende eeuw onder 

de leuke naam 'bloedbloem uit 

Peru'. En aangezien zij er van ver-

dacht wordt en niet zonder reden, 

de geslachtsdrift op te wekken, 

wordt zij ook we/ de liefdesbloem 

genoemd! 

U kunt haar grote ronde bladeren 

en vurigrode, oranje of gele bloem

kronen in bijna elke tuin vinden. 

Als je haar eenmaal in je tuin hebt, 

hoef je nooit meer te zaaien want 

ze komen ieder jaar weer terug. 

Het blad van deze plant kan in de 

soep worden gegeten (met aardap· 

pelen). Zij hebben een lekker, pittig 

smaakje. De bloemen staan leuk in 

uw sla. De bloemknoppen op azijn 

vond men vroeger lekkerder dan 

kappertjes. 

Geneeskrachtige werking 

Deze plant bestrijdt scheurbuik 

(gelukkig erg zeldzaam geworden), 

slijm in de luchtpijp en longen, 

trage nierfunctie, en blaason !ste

kingen. Zij is rijk aan zwavel en 

kan dus worden aanbevolen aan 

ouden van dagen en aan diegenen 

die ziek zij n geweest. Zij helpt hen 

er weer bovenop. 
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Bovendien is zij zacht laxerend en 

bevordert de goede gang van zaken 

in uw ingewanden. Het is ook 

een bijzonder goede plant om te 

gebruiken in zitbaden om daarmee 

de menstruatie te regelen en als 

lotion om mannen tegen kaalheid 

te beschermen. Oost I nd i se he kers 

houdt het haar vast, waarschijnlijk 

vanwege het hoge zwavelgehalte. 

Plukken 

U kunt net zo veel zaaderwtjes 

poten als u maar wil. Dan kunt u 

later uw hart ophalen aan mooie 

bloemen en uw gezondheid zal 

er wel bij varen. Stadsbewoners, 

vergeet niet dat dit een van de 

zeldzame geneeskrachtige kruiden 

is die u op uw balkon kunt laten 



groeien. Maar bij de eerste vries
kou zijn ze weg. Pluk de eerste 
bloemknoppen, de eerste net ge
opende bloem, de eerste blaadjes 
voor uw soep en laat de rest staan 
om uw oog te verlustigen. Wacht 
tot het zaad lekker bol is, voordat 
u het neemt. Leg er wat opzij om 
in het volgende jaar uit te zaaien . 
Oost-Indische kers is een eenjarige 
plant. Het grootste gedeelte kunt u 
gebu iken voor uw geneeskrachtige 
bereidingen , als u geen bloemen 
of bladeren meer heeft. Gebru ik 
daar vooral geen in zakjes verpakt 
te verkopen zaad voor, want dat is 
bespoten . 
Oost-Indische kers bloeit van juni 
tot september, zelfs nog langer. 

Gebruiksaanwijzing 

Thee en aftreksel 

SI ij moplessende, vochtu itschei den
de liefdesdrank. Reken een kle ine 
handvol bloemen, bloemknoppen 
of zaad per liter water. Twee à drie 
kopjes per dag drinken. 

Vraagje Jeanne, is er met jouw haarlotion nog hoop voor dit 
lid van Amalia? 

Zitbad 

Om de menstruatie regelmatig 
te maken, dezelfde hoeveelheid 
gebru iken als bij thee en aftreksel 

Haarlotion 

Hak twee handenvol bloemen, ver
se bladeren en zaad fijn, tezamen 
met een tiental brandnetelblaadjes 
en drie palmboomblaadjes. Twee 

weken lang laten trekken in een li
ter alcohol met een sterkte van 90. 
Fil teren en de hoofdhu id stevig met 
de zo verkregen lotion inwrijven 
om zo tegen het kaa l worden te 
beschermen. 
Vooruit mannen, aan de slag! 

Vele groetjes, 
Jeanne 



Arme Amalia (7 4) 

ANTOON VAN TUIJL 

Er blijven constant schenkin· 

gen binnenkomen vanuit Baarle 

maar ook wel van ver daarbuiten. 

Steeds meer mensen beseffen dat 

wij graag oude spulletjes uit ons 

heem, oude boeken en documen-

ten en andere merkwaardigheden 

bewaren. Dat hoort tot de taken 

van Amalia. Vaak komen we met 

schenkers overeen dat we schen-

kingen een andere bestemming 

bezorgen, wanneer ze niet goed 

passen in wat wij als heemkunde

kring graag bewaren. Het is bui

tengewoon prettig dat schenkers 

daarmee altijd akkoord gaan. 

Hier volgt wat er in de voorbije 

maanden aangeboden werd. 

Een zeer eenvoudige frietsn ijder, 
bedoeld voor het oersimpele hand
werk - een mok van de gemeente 
Ba a rle-Nassa u, die diende a Is 
geschenkje voor wie het nieuwe 
gemeentehuis kwam bezoeken 
- een serie devotieprentjes - een 
krantenartikel over ene De Poorter. 
gewelfbouwer, die o.a. het indruk
wekkende gewelf van de Hollandse 
Kerk realiseerde - een ereoorkonde 
- een kaart met opgaven van 
oorlogsdiensten voor strijder 1940-
1945 Ladewijk Jansen-een paar 
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meta I en aanschroefschaatsen 
- een set van drie kookpannen 
een serie bidprentjes -een doos 
vol dia's over meerdere Baarlese 

thema's - een verzameling elek
triciteits-insta I latie-materialen uit 
lang en wat minder lang vervlogen 
tijden - een aanta l boeken - tvvee 



stafkaarten op linnen (Castelre en 
Baarle, zuid-oost) - een schilderij 
van Baarle's centrum met de toren 
van de Remigiuskerk, afkomstig 
van een gemeentebode uit Best, 
die hier vroeger als student oo it in 
de kost was bij A. Smeekens (van 
de post) - een toestel om schroef
draad op hout te snijden - een me
talen (lijm)klem- een zaagzettang 
- een pet met het logo van de Ar
resledetochten door Baarle - twee 
blikken sigarendoosjes - een antiek 
busje met metaal-poetswatten 
een Delftsblauw wandbord met de 
tekst "J. L. M. Loots, Burgemeester 
Baarle-Hertog" - een ingelijste 
foto van J. Loots als militair - een 

oorkonde van "Oud-soldaten van 
Koning Leopold li l, 21-7-1956 
met medaille Miles Regis - getypte 
brief met fe licitatie met de benoe
ming tot burgemeester - penning 
ter gelegenheid van het eeuwfeest 
van het Gemeentekrediet; 1860-
1960 - ereteken met gouden 
pa lmtakken - eremedaille met het 
opschrift: 'Bekwaamheid - Zede
lijkheid' - herinneringsmedaille 
1940-1945 met oorkonde - me
daille van de 'Kringtocht KN BLO
wandeling Noord-Brabant' - kaart 
met opgaven der oorlogsdiensten 
voor strijder 1940-194 5, met 
herinneringsmedail!e - bidprentje 
van J. Loots een menukaart 
van het feestmaal ter gelegenheid 
van het zilveren ambtsjubileum 
op 13-05-1973 - een uitgetypte 
toespraak van Fr. Tanghe bij de 
uitvaart van Ju les Loots - een 
burgemeesterssjerp - een kleine 
Belgische vlag- een map met 
oude en zeer oude documenten en 
archiefstukken - dertig mappen 
met knipse ls en memora l ia uit de 
nalatenschap van Anneke Koks 
een groot aantal oude leerm iddelen 
en schoolboekjes - een aantal 
mappen met oude administratie -

een eenvoudig patronenboek voor 
het L.H.N.O. van de N.C.B. -drie 
kop en schotels, afkomstig uit Café 
'de Veehandel' uit de Molenstraat 
in Baarie-Hertog-een boek met 
voorbeeldbrieven voor verschi llende 
gelegenheden - Beauty scheerap· 
paraatje voor dames in originele 
hoes - enkele schoolrapporten van 
de St. Aloysiusschool in Baarle
Nassau - Enkele oude bidprentjes 
- een set doosjes met stoofpoets 
(kachelpoets) van het merk 'Stera'. 

Naar vaste gewoonte vermelden 
we ook degenen die Amalia in
dachtig waren bij het ruimen van 
hun zaken. 
Femie Lückman, Jet van Gooi , 
Sernardusschool Ulicoten, Familie 
Loots, Familie Meijers, Frans Koks . 
Herman Boeren, Fans Cornelissen, 
Dhr T. Janzen, Jan de Rooi]. Stan 
van Sas. Familie Norbart. Jas van 
Roozendaal , Marijke Herrijgers, 
Martien van Goot, Jacqueline 
Janssen-van Gooi. 

Er is nog meer 

Fe mie Lückman bracht een 
voorwerpje binnen dat er heel 
mooi uitziet , maar waarvan wij de 
herkomst en de functie echt niet 
weten. Wilt u de foto a.u .b. eens 
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goed bekijken? Het mooi vormge
geven stokje is gemaakt van een 
fijne houtsoort (buxus?} en heeft 
metalen verbindingsstukken. Het 
kan met houten schroefdraad in 
delen uit elkaar. Wie kan ons infor
matie geven over dit geheimzinnige 
voorwerpje? 

En nog iets: 
nu weten we hoe het zit 

de Molenstraat Ook bestond 'Post
d u ivenveren igi ng De Bonte Ou if', 
gezeteld in Café De Bonte Os in de 
Pastoor de Katerstraat Voorzitter 
van De Valk was in die tijd Emiel 
de Jong, de Drukker. De Bonte duif 
werd geleid door Jaon Joosen. 

De prent is een diploma van de 
samenwerkende verenigingen De 

Valk en De Bonte duif voor de 
Combinatie Willem van der Sluis 1 
Lé deRooijin 1949. 
Men kan dit gezamenlijke stuk een 
uitzonderlijk document noemen, 
omdat de twee postduivenvereni
gingen toch gekenmerkt werden 
door hun constante tweestrijd in 
ons enclavedorp. Het viel te ver
gelijken met de rivaliteit tussen de 
elkaar beconcurrerende voetbal
clubs Dosko en Gloria. Doorgaans 
huldigden De Valk en De Bonte 
Duif jaarlijks alleen hun eigen 
kampioenen. Opmerkelijk is nog, 
dat op het diploma de naam van 
de duivenmelker niet voorkomt. 
Uitsluitend de betreffende duif, met 
het ringnummer 71.60.78.49, 
wordt als gelauwerde winnaar 
gevierd. 

Tenslotte 

We vermelden ook graag even de 
trouwe diensten van Ad Kusters, 
die al geruime tijd met grote 
regelmaat bidprentjes en keurig 
uitgeknipte en opgeplakte rouw
advertenties binnenbrengt. De 
Werkgroep Genealogie is daar zeer 
mee gediend. 

Alle goede gevers; hartelijk dank. 

Enige tijd geleden bracht ons zeer 
geïnteresseerde lid en oud-Baar
Ienaar Jan (van Léke) de Rooij uit 
Drunen een fraaie ingelijste prent 
mee, waarop een mooie postduif 
staat afgebeeld. Hij had er monde
ling wat tekst en uitleg bij . Op onze 
vraag heeft hij zijn gegevens op 
papier gezet. Ze volgen hieronder. 

r' . oE v~l~ · BAARLE ·~·~w.g .. ~ 

Baarle kende in mijn jonge tijd 
'Postd u ivenvereni ging De Va Ik' _ 
Die had haar thuisbasis in Café 
Olympia van Jaon Adriaansen in 
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Geen goei volk die gruun en die zwarte 

FONS WILLMSEN 

Onze pa was bij de luchtbescher-

mers, waorik 't vorige keer al 

over gehad heb, als ik 't nog goed 

weet. Ze gangen 'snaachts rond 

om te kèèken of'ter bij de huizen 

van de mensen toch geen licht 

naar buiten scheen, Ze wieren 

daorveur door de gemeente 

aangesteld. De Duitsers vonden 

dè wel heel goed, want die waoren 

ook bang van de Engelse vliegtui

gen. Op ene zekere naacht was 

onze pa in Baof waacht gaon 

lopen. Tegen een uur of zes kon 

hij op huis op aon. Hij fietste half

weg tussen Baol en Ulicoten en 

zaag enen Duitsen auto en daor in 

de buurt een groep soldaoten die 

verspreid richting UJicoten liepen. 

Hij docht subiet aon ene razzia op 

onderduikers. 

Zonder naodenken 

Onze pa kwaam zo gaauw als hj 
maor kas naar Jules Martens om 
mèn te waarschuwen. Ik vertrok 
daar als de weerlicht. Waor naar 
toe? 't Liep tegen zeuven uur, dus 
de kerk was al open. Ik daar na
artoe en zonder naadenken vloog 

ik een van de torens in. Aachteraf 
docht ik: nou kan ik de zaak van 
bovenaf bekèèken. Dè heb ik 
gedaan ook. Diejen dag wieren er 
drie onderduikers meegenomen uit 
Ulicoten. 
Ik heb half den dag in den toren 
gezeten. Om een uur of twee trap
ten de Duitsers het af. Bij Jan de 
Rooij haalde den auto die soldao
ten weer op. Ik dorf toch nog nie 
zo gaauw de kerk uit. Toen rond 
vier uur zuster Gonzales de kerk 
kwaam poetsen, riep ik: "Zuster, 
zuster, wilde gij nie 'ns efkes deze 
kaant op komen?" Ze verschrok 
heel erg al kende ze mèn nog zo 
goed . Ik zeej: "Zuster, ik heb heel 
den dag nog geen droog of nat 

deur m'n kèèl gehad. Wilde gij m'n 
zus nie 'ns efkes waarschuwen, 
dè die mèn iets te eten en drinken 
kan brengen?" Ons Angelina was't'r 
in de kortste keren. Ze zeej: "Kom 
maar gerust meej naor huis, want 
de Duitsers zèèn al lang weg. " Ik 
ging meej en thuis waoren ze heel 
blij, want ze wisten nie waar ik 
gezeten had. Versch illende mensen 
zagen me uit de kerk komen en ge 
weet evengoed als ik; als mensen 
iets weten, dan gaoj dè heel gaauw 
rond! 

Onderduiker in enen duiker 

Twee daogen naoderhaand 
kwamen de Duitsers weer zuuken 
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in Ulicoten. Ik wier weer op tèèd 
gewaarschuwd door onze pa. 
Nou vertrok ik naor buiten 't durp, 
richting Maoijkaant. Ik heb een 
aantal uren in enen duiker- zo'n 
stenen buis onder de weg- gele
gen. Ik docht bij m'n èègen: kèkt 
nou toch; hier ligt enen onderdui
ker in enen duiker! Toen 't donker 
was, ging ik naor huis. Niemand 
heej geweten waor ik diejen dag 
gebleven was. Ik hoorde aachteraf 
wel zeggen dè veul mensen diejen 
dag naor de kerktorens gekeken 
hebben of ze me zaogen zitten. 
Die mensen toch. Ze bedoelen het 
wel goed, maor toch is dè link. De 
Duitsers kunnen d'r èègen toch wel 
afvraogen wè daar boven te zien is. 
Veur dè ge't weet bende de sigaar! 
Ik vond het toch wel wè wèèrm 
worden onder m'n voeten. Toen 
ben ik enen tèèd naor Meerle 
geweest bij boer Guust Adriaan-
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sen. Guust woonde midden in 
de bossen op Ja I meej z'n zonen 
Kees en Charel. Het waoren heel 
goei mensen. Ik werkte een bietje 
mee als de veiligheid het toeliet en 
'snaachts sliep ik in een hokske 
dè in 't strooi verborgen zaat. Ik 
heb daor in de waoterloop aachter 
het huis veul vis gevangen. Vooral 
paoling, die zaat 'r volop. Wij 
wasten ons ook in de loop, want 
het waoter was in diejen tèèd nog 
zo helder als kristal! 

Gaon lopen veur de Gruune 
Polizei 

Op een zekeren dag gingen wij, 
Lowie van Vugt, m'n bruur Sjos en 
ik, deur de akkers naar Ha pers. 
Die had een café aan de weg. Ze 
noemden dè 'Hof van Vlaanderen' . 
Misschien is dè nog wel zo. Wij 
waoren bekaanst bij Hapers, toen 

we de Gruun Polizei over de weg 
zagen rijen. Zo vlug als we kan
nen, renden wij den akker in. Ze 
hadden ons toch wel gezien, want 
we merkten dè ze bij Hapers de 
werft apkwaomen en aachter het 
huis gingen kèèken. Daor zagen 
ze over de sloot de musterdhoop 
en ze dochten zeker dè wij daor 
ingekropen waoren. Ze begossen 
diejen houthoop half te slopen. 
Intussen lagen wij stillekekes in 
de haover. M'n bruur was zo bang 
dè'tie wou gaon lopen. Ik ben 
hem op z'n beenen gaon liggen en 
hiew mee m'n haand z'nne mond 
dicht. Wè wil nou het geval? Ik zie 
dè m'n bruur gelèèk blaauw wordt 
en slap. Het was bekaanst gebeurd 
meej h'm. Het had heel wè in veur 
wij 'm weer een bietje bij kennis 
hadden. Aachteraf merkten we dè 
de Duitsers al weer weg waoren. 
Dè dochten wij tenminste. Veur 



alle zekerheid vroegen wij 't aon 
enen boer die daar op 't veld aon't 
werken was. Hij ging bij Hapers 
vraogen hoe het zaat. Hij was 
zo weer terug en zeej: "Ge kunt 
gerust zèèn, ze zèèn ammaol weg". 
Wij waoren veul verschrokken en 
gingen gaauw terug naar Guust 
Adriaansen diep in de bossen. 
Daor vuulden we ons toch wel wè 
veiliger. 
M'n mèske Miet en m'n zus Ange
line kwamen geregeld om wè kle
ren en een bietje eten te brengen . 

Dè was ook gevaarlijk, want als de 
Duitsers ze ook maor ene keer aon 
zouwen houwen, dan was't veur 
ons verkeken. Het zou niet te doen 
zèèn veur die mèskes om te zwèè
gen als die Duitsers vroegen waar 
dè eten heen moest. Die mannen 
kassen heel gemeen zèèn. 
Nao een paar weken kwamen we 
weer terug naar Ulicoten. Wij voel
den ons als opgejaagde beesten 
die van hier naar daor moesten 
sjouwen. Overal heb ik zo wel 's 
geslaopen: in een kalverstalleke 

midden in't veld en dicht bij de 
post van de Duitsers, bij Martens, 
bij Jef Geerts en af en toe in de 
bossen. Saomen meej Harrie van 
de Ra kt, die onderduiker was bij 
Jef Geerts, ben ik wel eens de 
bossen in gelopen. Het regende 
en daarom had ik ene juten zak 
meegenomen om onder te kun
nen schuilen. We lagen meej z'n 
tweejen in ene greppel en 't was 
heel veul donker. Midden in de 
naacht liep er iemand over het pad 
neffen ons op nog geen drie meter 
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afstaand! Wie toen het bangst 
geweest is, weet ik nou nog steeds 
nie. En wie dè geweest kan zèèn, 
weet ik ook nie. Enen Duitser, ene 
piloot, ene smokkelèèr? We zullen 
het nooit aon de weet komen . 

Zwarte commiezen 

Ik heb heel m'n lèèven, zolang ik 
gesmokkeld heb, niks van wèèrde 
af moeten geven aon de com
miezen. Ze kregen mèn nooit te 
pakken. Wel ben ik ene keer iets 
kwèèt geraokt aon de 'zwarte com
miezen'. Dè waoren gewoon dieven 
die smokkelwaar afpakten van de 
eerlijke smokkelèèrs. 
Zo gingen wij 'ns meej haover naor 
den Haaikaant Wij waoren meej 
z'n driejen en hadden ieder ene 

zak van vèftig kilo op onze nek. We 
liepen kort bijeen, Jaon, Lowie en 
ik. Toen we bekaanst thuis waoren, 
wier er ineens "Halt" geroepen. De 
zakken wieren gaauw afgegooid en 
wij weg! Nao een tèdje kwaomen 
Lowie en ik langs enen omweg 
bij Jan van Vugt binnen. Jan zeej : 
"Fans, jongen, dees is nie het 
wèèrk van echte commiezen, want 
die hadden jullie wel aachternao 
gezeten. Dees is wèèrk van 'zwarte 
commiezen' . Kom, we gaan 'ns 
kèèken ." En we zaogen we? Ene 
zak was weg. De twee die er nog 
lagen, hebben we gaauw naar huis 
gebracht. 
Intussen was Jaon ook aangeko
men. Hij had bij Jef Gee rts op 't 
eind van de stal onder het afdak 
de zaak zo'n bietje in de gaoten 

gehouwen. Hij zaag dè't'er ene zak 
weggedraogen wier. De maan gaaf 
ge nog licht om te zien dè dieje zak 
gescheurd geweest moest zèèn , 
want een streepke haover op de 
weg wees ons de richting van de 
'zwarte commiezen'. Dè noem ik 
nou toch wel een trieste zaak, dè 
mensen die wij goed kenden, zo'n 
diefstal wilden doen. Wij smokkel
den wel, maar we waoren doodeer
lijk en zouwen zeker geen gewoon 
mensen schaoi doen. Ik heb zelfs 
ooit haover gebracht naor de ma
rechaussees. Die hadden pèèrden 
en hadden goei voeier nodig veur 
die beesten. Ze waoren blij dè ze 
honderd kilo kassen kopen en ik 
verdiende er niks aan. Die pèèrden 
waoren er goed meej en dè was 
mèn genog! 



Roggerentjes 

ANTOON VAN TUIJL 

Allereerst dit: wie de betekenis en 

de achtergronden van het begrip 

'Roggerentjes' wil nalezen, verwijs 

ik graag naar onze website: www. 

amaliavansolms.org. In de linker-

kolom van de homepagina klikt u 

op deze term. 

Tot voor enkele jaren bestonden 

de Roggerentjes nog echt. Nu 

spreken we over 'Roggerentjes 

nieuwe stijf'. Die heeft Amalia 

sinds 2007 op zich genomen om 

de eeuwenoude traditie in leven te 

houden. 

In dit artikel kijken we terug op 

de vijf Roggerentjes-ideeën die 

Amafia tot nu toe presenteerde. 

2007; Boschoven 

Amalia ziet- zoals zovelen in 
Baarle - de aanleg van de rondweg 
naderen. De kans is groot, dat ter
reinen die tussen het dorpscentrum 
en de nieuwe weg komen liggen, 
een nieuwe bestemming krijgen. 
Dat geldt ook voor een deel van 
de buurtschap Boschoven. Voor 
Amalia - en voor wie niet? - is de 
kwaliteit van de buurtschap zo 
hoog, dat zeker bepaalde delen 
behouden dienen te blijven. 
Amalia komt dan ook met het idee 
om zéker een déél van Boschoven 
open te houden. Zij nodigt de 
toenmalige fractieleiders van de 
Nassause politieke groeperingen 
uit om hen dit Roggerentjes-idee 
voor te leggen. Amalia vraagt hen 
niet meteen een uitspraak te doen, 
maar wel er zich op te beraden of 
ze alstublieft iets willen regelen ter 
bescherming van dit stukje Baarle. 

De gemeenteraad heeft daartoe 
immers de macht. Maanden later 
vraagt Amalia voorzichtig naar de 
eventuele resultaten van hun on
derlinge beraad. Slechts één partij 
reageert. Zij oppert dat deze zaak 
het best in het aanstaande Bestem
mingsplan Buitengebied geregeld 
kan worden. 
In 2008 komt dat bestem
mingsplan. Daar ligt zoveel 'ruis' 
omheen, dat alle aandacht uitgaat 
naar andere zaken en de zienswij
ze van Amalia omtrent Boschoven 
in het gewoel verloren gaat. 

2008; Loopgraven 

Op verzoek van de gemeente 
Ba a rle-N assa u inventariseert 
Amalia sporen in het landschap 
die herinneren aan WO 11. Via tips 
van verschillende kanten, vinden 
we daarbij ook een reeks van vijf 
loopgraven langs het Beis Lijn-



tje bij Baarle-Grens. Het Duitse 
bezettingsleger legde die aan ter 
verdediging van grote brandstof
voorraden in het vroegere grenssta
tion. Ondanks jaren en jaren van 
bladval en mosgroei, zijn ze toch 
nog herkenbaar. 

Amalia komt met het Roggerentjes
idee om (een deel van) deze 
loopgraven open te leggen en dus 
goed herkenbaar te maken. De 
gemeente zegt alle medewerking 
toe en de plannen zijn zó klaar. 
Maar_ .. , á Is er nu nog eens gevaar
lijk oorlogstuig in verborgen ligt? 
Dat valt niet voor honderd procent 
uit te sluiten! Een overheidsin
stantie mag nooit mensen aan een 
karwei laten werken waar mogelijk 
gevaar in schuilt. Dat is duidelijk. 
De gemeente doet navraag bij de 
Explosieven Opruimings Dienst. 
Die heeft de komende jaren geen 
tijd. 
Daarmee komt dit mooie plannetje 
in de ijskast terecht. Daar ligt het 
nog! 
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2009; Ommetje Schietberg 

In de zienswijzen, welke Amalia 
indient op het Ontwerp Bestem
mingsplan Buitengebied vraagt zij 
aandacht voor een groot aantal 

aardkundige, archeologische, cul
tuurhistorische en landschappelijke 
bijzonderheden die Baarle rijk is. 
Een van de waardevolle ele
menten die Amalia noemt is de 
schietberg, die zij als restant van 



een cultuurhistorisch monument 
beschouwt Dat pikt de gemeente 
op. Zij maakt het plan om wat ons 
rest van schietbaan en schietberg 
zodanig te restaureren, dat ze weer 
herkenbaar zijn. Daar voegt Amalia 
haar Roggerentjes-idee van een 
Ommetje-wandeling aan toe. 
Voordat het werk kan beginnen, 
moet er eerst heel wat uitgezocht 
en geregeld worden. Met goede 
hulp van notaris Bolscher ach
terhaalt Amalia een belangrijk 
deel van de geschiedenis van de 
schietberg en de 'Schietvereniging 
Dra nje'. Deze vereniging bestaat a I 
lang niet meer en de laatst levende 
leden hebben het einde van hun 
vereniging niet volgens de regels 
afgehandeld. Via de rechter- dat 
is de enige weg- wordt de grond 
van de schietberg in eigendom 
gegeven aan de familie Slockers. 
Een logisch besluit. omdat hun 
voorouders rond 1900 een deel 
van hun grond verkochten aan de 
vereniging om de schietbaan en de 
schietberg te kunnen realiseren. 

Op het moment dat ik dit schrijf, is 
de schietberg weer als kogelvanger 
op hoogte gebracht en werkt Ama
lia aan de Ommetjes-wandelroute. 

2010; Brabants Bont in 
Baarles Bermen 

Het jaar 2010 staat in het teken 
van de biodiversiteit. Daar haakt 
Amalia op in. Haar Roggerentjes
idee behelst het zaaien van een 
akkerbloemen- en granenmeng-
sel in een paar stukjes wegberm. 
Een experiment. De gemeente 
ondersteunt het idee volmondig en 
Amalia voert het plannetje zelf uit. 
Langs het nieuwe fietspad en een 
stukje zandweg tussen Eikelen
bosch en Hoogstratensebaan 
zaaien we delen van de bermen in. 

Een echt succes wordt het niet! 
Daarvoor zijn enkele oorzaken 
aan te wijzen. Wij zaaien aan de 
late kant van het voorjaar. Het 
zadenmengsel kiemt behoorlijk 
goed, maar wordt 'overvallen' door 
de langdurige droogte die zich dit 
voorjaar voordeed. Wanneer de 

zandwegberm dan ook nog stelsel· 
matig wordt platgereden door een 
grote tractor die consequent het 
gewone rijspoor verlaat, wat heb
ben korenbloemen en klaprozen 
dan nog voor kansen? 
De fietspadberm doet het iets beter. 
De droogte zorgt wel dat de plant-
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jes heel dun staan en erg klein 
blijven. Toch vormt zich een kleurig 
lint, al is het bij lange na niet wat 
wij er ons van voorstelden. 

Amalia bekijkt of ze dit experiment 
in het komende voorjaar herhaalt. 

2011; Slaapplaatsen voor 
vleermuizen 

Elk jaar staat er een andere dier
groep speciaal in de belangstelling 
onder het motto: het jaar van ... 
Voor 2011 geldt dat voor de vleer
muizen. Reden voor Amalia om 
haar Roggerentjes-idee daarop af te 
stemmen. Amalia krijgt het voor el
kaar om meer dan vijftig slaapkast-

jes voor vleermuizen te vervaardi
gen. Gelukkig zijn er hulpvaardige 
leden voor zo'n klus te vinden. Wij 
bieden ze aan aan vertegenwoor
digers van het gemeentebestuur en 
daarmee aan de Baarlese gemeen
schap. De kastjes krijgen een 
plaats, verspreid over de gemeente 
om op meerdere plaatsen onze 
vleermuizen een goed onderkomen 
te bieden. Ook hierin ziet Amalia 
een bijdrage aan het streven de 
biodiversiteit te bevorderen. 

Het blijkt niet zo moeilijk om elk 
jaar een bruikbaar idee te vinden. 
Maar als u een tip of een idee 
hebt, dan bent u zeker welkom bij 
het bestuur. 



Van puinhoop tot juweel (4) 

ANTOON VAN TUIJL 

In de vorige aflevering over de al· 

gehele wederopbouw van de Sint 

Remigiuskerk zagen we een reeks 

foto's van de laatste werkzaam-

heden en de voltooiing van ons 

kostbare monument. 

Het kerkgebouw kreeg weer een 

gave buitenkant. Toevoegsels en 

niet bij de stijl passende verande

ringen, in de loop der tijden aan

gebracht, werden teruggebracht 

naar de oorspronkelijke vorm. Er 

ontstond een hefder en uiterst 

eenvoudig interieur. 

Laten we daar in deze aflevering 

eens naar gaan kijken. Met grote 

zorgvuldigheid maakte pastoor 

Pelckmans een begin met de 

herinrichting, We gaan weer een 

aantal foto's bekijken. 

.. '"-,)_ .. 
' 
'\ 

Even naar nu: na ruim zestig jaar staat de kerk opnieuw In de steigers. Vooraf 
de oeroude muren van de toren hebben een grondige opknapbeurt nodig. 
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De hoeveelheid puin en steengruis aan de voet van de steiger laat zien hoe 
verweerd bepaalde delen van de torenromp waren. 

r-: , 

Ook alle andere delen van het kerkgebouw worden onder handen genomen. 

\ 

Even terug in de tijd: het vooroorlogse interieur. Baarie-Hertog had een parochiekerk die heel rijk 
was aan kunstschatten. Enkele stukken konden gered worden bij de brand in 1944. Er ging echter 
betreurenswaardig veel verloren. 



De linker zijbeuk met het Maria
altaar. Is het u ooit opgevallen dat 
deze zijbeuk aanmerkelijk breder is 
dan de andere? Waarom, waardoor 
of waarvoor dat is, kon ik niet 
achterhalen. 

Zicht vanuit het schip naar achter, 
waar ingangspoort, oksaal en orgel 
een mooi geheel vormen. De firma 
Pels uit Herselt bouwde dit orgel in 
1954. 

Het middenschip is helder en sober. 
De grote gotische kroonluchter siert 
de ruimte onder het houten tongewelf. 

De rechter zijbeuk met het Sint Jozef
altaar. Opvallend is dat de pilaren na 
de restauratie in natuur-zandsteen 
zijn uitgevoerd. Vóór de oorlog waren 
ze opgetrokken in baksteen. 



In de volgende aflevering maak ik 
graag een rondgang met u langs de 
vele mooie beelden en het interes
sante kerkmeubilair dat in onze 
Remigiuskerk te bewonderen valt. 

De Remigiuskerk is rijk aan 
waardevolle beelden. Hel bekendste 
is de 'Geschonden Christus'. Dit 
vijftiende-eeuwse mansgrote houten 
kruisbeeld hing heel vroeger in de 
Sint Salvatorkerk op Nijhoven. Bij 
de beeldenstorm in 1648 werd 
het beschadigd en op het nippertje 
gered door buurtbewoners. Het vond 
sindsdien een veilige plaats in de kerk 
van Baarle-Hertog. Bij de kerkbrand 
in 1944 dreigde het alsnog verloren 
te gaan. Gelukkig speelden enkele 
moedige BaarJenaren hel klaar, dit 
pronkjuweel uit de brandende kerk te 
redden. 
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Een zeer grote aanwinst voor de 
herstelde Remigiuskerk waren de 
brandglasramen die tussen 1957 
en 1970 geplaatst werden. Ze zijn 
ontworpen door Jas Hendrickx, de 
man die graag wekte met lange rechte 
lijnen. (Zie voor meer informatie over 
deze kunstenaar: Van Wirskaante van 
maart 2007). Hier is het linker raam 
van het priesterkoor afgebeeld. Het 
beeldt St. Remiglus uit. 

De zon laat niet alleen het raam 
van St. Jozef in het zuid-transept 
fonkelen, maar legt ook een mooi 
kleurpatroon op de grote lege muur. 
(N.B . de kerk heeft een handzaam 
boekje over de kostbare ramen 
beschikbaar voor geïnteresseerden). 



Caste/se Tikkenhaenweg weer op de kaart 

Vanaf de Bosuil 
weer recht op café In Holland af 

HARRY BENSCHOP 

Zandwegen moeten worden 

gebruikt. Anders verdwijnen ze 

vanzelf. Zo is het ook de Tik

kenhaenweg vergaan. Tot 23 

oktober van dit jaar. Op die dag, 

de 'Dag van de Trage Weg', begon 

deze zeker al twee eeuwen oude 

verbinding aan een nieuw leven. 

Amalia van Solms was een van de 

initiatiefnemers. 

Vijfentwintig, dertig jaar geleden 
was het pad er nog, zit Herman 
Adams uit te tel len. Hij bewerkt 
nu het land aan de Hollandse 
kant van de weg. Het kan ook nog 

langer geleden zijn, twijfelt hij. Ca
fébaas Jos Sneeijs kwam als jon
gen altijd over de weg van school 
naar huis gefietst. Ook 5eholieren 
uit Ulicoten die op 't Spijker naar 
school gingen, gebruikten de weg. 
Elke meter telt op die leeftijd. Het 
was de kortste verbinding tussen 
de Schootsenhoek en de Bosuil. 
Bijna ongemerkt is de weg uit 
beeld verdwenen. De opkomst van 
de auto is er zeker debet aan. Dan 
maakt een stukje omrijden niet 
meer zo veel uit. Toen in de jaren 
zeslig en zeventig veel zandwegen 
voor de auto werden verhard, raak
ten karrensporen en voetpaadjes in 
onbruik. Alleen als je er echt moest 
zijn om naar je land te gaan. Op 
de Wortelse Bosuil werd in die tijd 
enkel het kruispunt Beukendreef; 

· .. 

1' 
0\lde voetweg 

TIKKENHAEN 
JIIEG-

Bosuil verhard, een logische keuze 
vanuit de auto geredeneerd. 
Vanaf dat moment raakte de weg 
aan Hoogstraatse zijde steeds 
meer overwoekerd door struiken en 
bomen. Toen bij het schonen van 
de Hollandse Loop de duiker werd 
weggehaald, was het helemaal 
gedaan. Ook aan Hollandse kant 
schoot het onkruid op. 

Chemin declaré mitoyen 

De weg is als Chemin n 5 in de 
Atlas der Buurtwegen van de voor
malige gemeente Wortel opgeno
men. Er bij vermeld staat 'declaré 
mitoyen en vertu de la convention 
du 5 Novembre 1842 entre la 
Belgique et les Pays-Bas'. Een hele 
mond vol. Vrij vertaald komt het 

•• : ;-!- ··· 

De Tikkenhaenweg (groen gemarkeerd) op het kaartfragment van de Wortelse Atlas der Buurtwegen, 
van de Bosuil (links onder) naar café In Holland aan de Schootsenhoek 
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Het door vrijwilligers van Amalia vervaardigde bruggetje over 
de Hollandse Loop. 

neer op weg nummer 5 die krach
tens de conventie van Maastricht 
van 1842 gemeenschappelijk is 
verklaard. 
Alles in het Frans . De At las der 
Buurtwegen dateert uit 1841. Het 
was een van de eerste documenten 
van de jonge staat België. Frans 
was toen de officiële taal. 

Rond 1800 is de weg ontstaan. 
Toen in 1830 de grens werd ge-

Grensweg langs 
Wortel-Kolonie 

Ook de zandweg die in het 
verlengde van de Bosuil langs 
Wortel-Kolonie - wordt hier als 
Grensweg aangeduid - naar 
Baarle-Brug loopt, had de status 
van 'chemi n deel a ré m itoyen'. 
Deze weg loopt nu eBns op Ne
derlands, dan weer op Belgisch 
grondgebied. 

Het was de oude handelsweg 
van Antwerpen over Hoogstraten 
en Baarle naar Den Bosch. Van
daar dat Amalia in het rapport 
'Geen nummers maar namen' de 
gemeente Baarle-Nassau heeft 
gesuggereerd Oude Hoogstra
tensebaan als naam voor deze 
zandweg te hanteren. Nu heeft 
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trokken, bleven de mensen de weg 
gebruiken. Voor de kortste weg, 
lieten ze zich niet door grenzen 
tegen houden. 

De grens loopt niet in het mid-
den van de weg zoals je bij een 
'gemeenschappelijke weg' zou 
verwachten, maar dwars over de 
weg, op de plaats waar de Hol
landse Loop met een haakse bocht 
de weg kruist. 

de weg op Nederlands gebied 
geen naam, enkel een nummer. 
Om het vroegere gemeenschap
pelijk karakter te benadrukken is 
het geen gek idee over de volle 
lengte beide namen te gebrui
ken. Vanuit Wortel gezien is 
Grensweg ook toepasselijker dan 
een verwijzing naar Hoogstraten. 
En zo blijft ook de historische 
naam Grensweg, die al in de 
Wortelse Atlas is opgenomen, 
behouden. 
Opvallend is dat de weg in deze 
Atlas helemaal is ingetekend, 
dus ook op Nederlands gebied. 
Terwijl op de Nederlandse topo
grafische kaart uit dezelfde tijd 
(1838) alleen die stukken zijn 
ingetekend die op Nederlands 
gebied lagen. Naar het verdere 
verloop is het daar gissen. 

De Belgische en Nederlandse 
slagboom zijn nog dicht. 

Harry Vanderhenst van de Stad 
Hoogstraten haalt de Atlas der 
Buurtwegen, het meer dan 150 
jaar oude oorspronkelijke docu
ment, er nog eens bij . In 1841 
wi lde de Belgische staat ondub
belzinnig aanduiden welke kleine 
wegen een openbaar karakter 
hadden, een minutieus werk dat in 
de daarop volgende jaren door de 
gemeenten is opgeknapt. De Atlas 
vormt tot op de dag van vandaag 
een wettige basis voor het behoud 
of herstel van buurt- en voetwegen. 
Wijzend naar de plek waar ooit 
de Tikkenhaenweg liep: "De weg 
ligt inderdaad op het eerste zicht 
op grondgebied van Hoogstraten. 
Tot waar hij de Hol landse Loop 
kruiste." 
In de Atlas werd onderscheid ge
maakt tussen buurt- en voetwegen. 
De buurtwegen werden Chemins 
genoemd en waren minstens 
drie meter breed. De voetwegen, 
oftewel Sentiers, waren soms maar 
één meter breed . Onze Chemin n' 
5 was dus een buurtweg die een 
gemiddelde breedte had van 4,5 
meter. Ook dat is precies vastge
legd in de Atlas. 
In het Baarlese gemeentehuis con
stateert Jan Braspenning tezelfder
tijd dat de weg op de gemeentelijke 
wegenlegger staat. Zowel op het 
nog steeds rechtsgeld ige document 



zijn hoofddeksel, een steek of drie
puntige hoed. Als de pastoor over 
de zandweg naar zijn gelovigen in 
CasteJre liep, zullen deze ongetwij
feld wel eens tegen elkaar hebben 
gezegd: 'Daar komt de tikkenhaan'. 
Een mooie verklaring voor de 
naamgeving van de weg. De naam 
is in 1841 officieel opgetekend in 
de Atlas der Buurtwegen. 

De Tikkenhaenweg loopt over de grens door. 
De grens over 

uit 1951 als op de nieuwe wegen
legger waarvan de procedure tot 
vaststelling nu bijna is afgerond. 
Ook op grondgebied van Baarle
Nassau bestaat de weg dus nog 
steeds, ook al is hij in het veld niet 
meer te zien. Met een breedte van 
7 meter inclusief bermen, volledig 
in eigendom van de gemeente. 

'Daar komt de tikkenhaan' 

Door de grillen van de geschiede
nis heeft het Nederlandse Cas
telre kerkelijk altijd behoord tot de 
parochie van Minderhout Ook voor 

de pastoor was de Tikkenhaenweg 
vanaf de pastorie in 't Withof de 
kortste weg naar zijn parochianen 
in Schootsenhoek en 't Groeske. 
Een geestelijke werd in die tijd ook 
wel 'tikkenhaan' genoemd, naar 

Hoe zit het aan de andere kant van 
de grens? Die vraag heeft de werk
groep Zandwegen en Paden van 
Amalia zich bij haar inventarisatie
werkzaamheden herhaaldel ijk ge
steld. Liep een weg op Nederlands 
gebied door over de grens? En wat 
is de status dan, is die openbaar of 
niet? Om een antwoord te krijgen 
is enkele jaren terug contact gelegd 
met Erfgoed Hoogstraten. Bij deze 
vereniging is een werkgroep Oude 
Voetwegen actief rond het onder
werp buurtwegen. Die zat eigenlijk 
met dezelfde vragen als wij. 
Het contact heeft geleid tot de 
eerste 'Dag van de Trage Weg' in 

Op het Hoogstraais deel is flink gekapt. De deelnemers van Erfgoed Hoogstraten 
lopen, met de pastoor voorop, naar het bruggetje. 
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Schepen Tinne Rombouts van Hoogstraten en burgemeester Jan Hendrikx van Baarle-Nassau begroeten elkaar na de 
openingshandeling op het bruggetje. 

Nederland! Amalia is lid van de 
Vlaamse vereniging Trage Wegen. 
Deze vereniging organiseert elk 
jaar een actieweekend in oktober 
om het be lang van trage wegen, 
wegen die bij uitstek geschikt 
zijn voor 'trage weggebruikers' als 
wandelaars en fietsers, onder de 
aandacht te brengen. En iedereen 
deze trage wegen te laten heront
dekken. Lokaal slaan verenigingen, 
gemeentebesturen en/of buurtbe-

woners de handen in een om de 
trage wegen te behouden. Daar 
wilde Amalia op aanhaken. 

Ju ist omdat de Tikkenhaenweg in 
beide landen als 'openbaar' te boek 
staat, is de keuze voor de Dag van 
de Trage Weg 2011 gevallen op 
het verdwenen, grensoverschrij
dende pad dat pal voor de deur 
van café In Holland uitkomt. Van 
begin dit jaar is er samen met Erf-

goed Hoogstraten en Natuurpunt 
Markvallei aan gewerkt om het 
pad te heropenen. Vele overleggen 
zijn gevolgd , telefoontjes gepleegd 
en mailtjes verstuurd. De beide 
gemeentebesturen hebben vlot hun 
medewerking toegezegd . Vooral 
aan Hoogstraatse kant is veel 
grond- en snoeiwerk verzet om het 
pad daadwerkelijk begaanbaar te 
krijgen . Leden van Amalia hebben 
het bruggetje over de Hollandse 



Loop geplaatst zodat deze geen on
neembare hindernis meer vormt. 
Resultaat van al dat werk: bur
gemeester Hendrikx en eerste 
schepen Rombouts van Hoogs
traten konden op 23 oktober de 
Tikkenhaanweg onder overwel
digende belangstelling - zo'n 
400 wandelaars waren er op af 
gekomen - opnieuw in gebruik 
stellen . Een 'oude voetweg' voor de 
'hedendaagse recreant'. Het was 
de ontbrekende schakel tussen de 
voetpaden rond het Kasteel van 
Hoogstraten en Wortel-Kolonie I 
Castelreesche Heide. 

Veel wandelaars hadden nog herin
neringen aan de Tikkenhaenweg, 
al wist niemand van de naam. 
Het was beter bekend als het pad 
tegenover het café van Snoeîjs. 
De verhalen kwamen los op de 
wandeling na de officiêle opening. 
Zoals het verhaal dat cafégangers 
die na Castel-kermis wat minder 
vast ter been waren, in de sloot 
langs de weg werden gezet om 

ze alvast een duwtje in de goede 
richting te geven. "Dat was ik", riep 
een vrouw op de wandeling_ Geen 
broodje aap-verhaal dus. Toch 
zullen we maar niet publiek maken 
wie het verhaal bevestigde. 
En natuurlijk de smokkelverhalen . 
De Tikkenhaenweg was een echte 

Het pad loopt recht op café In Holland 
af. 

smokkelroute. ''Als jonge gast van 
15, 16 jaar bracht ik hier vaak kal
veren over de grens, later grotere 
beesten." In de stormnacht van 
februari '53, de luiken van het café 
k'apperden verschrikkelijk, werd hij 
met de laatste drie beesten betrapt. 
Weg winst. 
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Een grensverleggend ommetje langs de Tikkenhaenweg: 

de wandelroute in kaart gebracht. 

,. _LJ 
VERTREK 
GoM In H<l~and 

,...IJ 
De Tikkenhaenweg verbindt de voetwegen rond het Kasteel van Hoogstraten (nu PSC) met Wortel
Kolonie. Het op de kaart aangeduide ommetje is ongeveer 5,5 km lang; vertrek bij café In Holland of 
het bezoekerscentrum van Natuurpunt in Wortel-Kolonie. 

En nu: inwandelen 

dat vers aangelegde pad! 

U weet ook dat het pad niet tot z'n 
recht komt door er enkel heen-en
weer over te wandelen, toch? 
Daarom vindt u hierboven een 
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fraai uitgestippelde wandeling, die 
u gedurende een kleine twee uur 
over een afstand van 5,5 km mee
voert over maar liefst 85 procent 
onverharde trage wegen ! 

0 ja , en natuurlijk over de Tikken
haenweg zelf. 



Jaargang 

Ut Baols Krantje (1) 

ANDRÉ MOORS 

In onze Bibliotheek en Documen-

taliecentrum (BIDOC) hebben 

we o.a. een groot gedeelte van 

de 'Baols krantjes' die vanaf het 

begin van de vorige eeuw door 

het familiebedrijf de Jong zijn 

uitgebracht. Met dank aan onze 

sponsor, directeur Joep de Jong 

van de Koninklijke Drukkerij Em. 

de Jong, zijn die ook nog eens 

allemaal prachtig ingebonden (zie 

foto). 

Het leek ons een leuk idee om 

vanaf nu aandacht te besteden 

aan de inhoud ervan. We begin

nen onze speurtocht in 1934. 

Het eerste nummer van het' Baarl's 
Nieuws- en Advertentie Blad' ver-

scheen overigens op 2 juni 1906, 
al weer ruim 105 jaar geleden! In 
1933 werd de naam gewijzigd in 
'Baarle's Nieuws en Advertentie 
Blad' . Weer later, in 1955, werd de 
naam gewijzigd in 'Ons Weekblad'. 
Voor deze nieuwe rubriek gaan we 
een aantal advertenties en kleine 
berichten selecteren en die in Van 
Wirskaante plaatsen. Zo krijgt u 
als lezer van ons heemblad een 
indruk van wat mensen in Baarle 
en omliggende dorpen al die jaren 
bezigheid . Er ontstaat als het ware 
een tijdsbeeld dat ons heel veel 
informatie verschaft over het wel 
en wee van inwoners van Baarle. 
Maar ook krijgen we inzicht in 
het gedachtegoed van de talloze 
Baarlese bedrijven, bedrijfjes, 
winkels en winkeltjes. 
Ik kan u verzekeren, het daarvoor 
doorlezen van Baols krantjes is een 
aangename bezigheid . 

Veel lees- en kijkplezier met deze 
nieuwe rubriek in Van Wirskaante! 

No. 2 



Aan onze Abonneés. 
Daar het tweede halfjaar van 1933 ten 

einde is, verzoeken wij beleefd aan al on
ze abonneés, ook waar het vroeger werd 
opgehaald, het abonnementsgeld voor het 
eerste halfjaar 1934 zijnde fl 1,~5 vóór of 
op 15 januari a.s. te komen voldoen. , 

Na dien datum wordt over het bedrag 
beschikt met 15 cent verhooglngvooron-~ 
kosten. De Uitgeefster. 

Rookt: BAARL'S ROEM 
L. van Haeren & Delahaut 

V oor de werkloozen. 
Prijsopgaaf gevraagd voor het bossen van 63 

iepenboomen, 31 stuks staan aan den weg van 

Chaam en 32 stuks aan den weg van Alphen. Top 

en spanen voor den bosser. Ook in twee loten op 

te geven. Verdere inlichtingen geeft L. Romboul!! 1 

------------------------------------------~t~e_B_aa~rl:e:·N~a~au. l l_ 

Bekendmakingen. 
WAARSCHUWING. 

Qpr1chting van nieuwe gebouwen, geheeie of 
gedeeltelijke herbouwlng, verhooging, gedeelte
lijke hernieuwing, vergrooting, verandering van 
bestemming, vereen!ging, verdeel!ng, merkelijke 
verbetering, geheele of gedeeltelijke afbraak; het 
opstellen of wegnemen van stoomtuigen ·gas en 
electrische motoren; vermeerdering of verminde
ring in de drijlkracht van stoomtuigen en moto
ren; het aanleggen, verleggen, weglaten, te niet 
doen van banen, wegen, paden, elke verandering 
in bosch, tuin, poomgaard, dient ten gemeente· 
secretarie te worden aangegeven. 

Belanghebbende eigenaars worden verwittigd 
dat de voorziene boeten strikt zu11en toegepast 
worden bij niet aangifte. 

Baerle-Hertog 10 Manrt 1984. 
De See1·etaris, De Burgemeester, 
J Scburmans Dr. A. Govaerts 
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Gemeente nieuws. 
BAARLE~NASSAU. 

VOETBALL!EFH EBBERS. 

Verleden jaar 2.ijn er pogingen in 't werk ge
steld om te komen tot de oprichting van een voet
balvereeniging. Er is toen echter niets van geko
men. De reden? Veel te weinig enthousiasme bij 

de jongens. 
Nu heeft men ons verzekerd dat dit thans an

ders Is. En daarom, willen ondergeteekende, daar
toe uitdrukkelijk aange2.ocht, nog eens probeeren 
of er genoeg animo is om een flinke voetbal ver· 
eeniging te stichten. Dit voorloopig bestuur heeft 
een paar maal vergaderd en de voorbereidende 
maatregelen reeds getroffen. En nu stelt het een 
vn!Jlg aan de Baarlsche jongens. Is het waar, wat 
men ons verzekerd heeft, dat er talrijke jongens 
2.ijn die graag zouden w!llen voetballen 7 Ja? Geef 

• ons daar dan 'n bewijs van. Kom Zondag a.s. 14 
Januar1, direct na de Hoogmis, in Hollandsch pa-

r tronaat . Daar kunt U de plannen van 't voorloo· 
pig bestuur hooren, daar kunt u zeggen wat u 
wenscht, daar kunnen we probeeren 'n flinke ver· 
eeniging tot stand te brengen. Let wel, wij zelf 
willen niet voetballen, maar wlllen, daartoe uit
drukkelijk aangezocht, de Baarlsche jongens 
gaarne dat genot schenken. Voetballiefhebbers, 
aarzel dus niet. Nu krijgen jullie de gelegenheid, 
grijp ze met belde handen vast. Komt allen dus 
a.s. Zondag, 14 Januari, direct na de Hoogmis, In 
't patronaat. Het voorlooplg bestuur, Ph. Harm· 
sen, A.]. Dlrven, W. v. d. Made, G. Lauwrijsen 
en A. Hermens. 

TOONEELUITVOERING 
te geven door de 

T ooneelafdeding der Hannonie 
IN DE ZAAL ST. REMI 

op Zondag 14 Januari du namiddag~~ om 3 112 U ut voor 

de Da.rms en OR. Maandag 15 Januari dea avond& osn 7 
uur voor de Hecrcn. 

Loots' Tabak de beste.] 



TE KOOP 
twee Schottea 

4 maanden drachtig, gevende ongeveer B liter 

bij J. L. VAN BEEK, Kapelstraat 
Baarle~Nassau. 

Niruwighedm voor 
Plecht. H. Communie en Lente 

BAERLE--HERTOG. 
SOLO-SLIM. 

Zondag werd ten huize van Alph. Gulickx een 
solo-slim gespeeld door Mej. Josephine Gulickx. 
Medespelenden waren A. Gullckx, 8. van Lier, 
M. Gullckx. Geefsterwas mej. jeanet Gulickx. 

VoUU~, Kroootjos, Zijden- en WoOen
klttr&!Difen, KoUKn, Handoch~nen, 
Zalo:loekjos, Overhemdjes, Petten en allo 
l>enoodlgdhtdcn. 

Blauwe Kuikens Net werkmeisje gevraagd 
biJ ANT. OL1SLAEGERS·KL.V.SSEN, 

Baarlo·Nuoau 

Damu-en Mdliahoedm! 
Groote ~ In G.mlijncn. 

koopt U toe h het best aan onderstaand 
adres, van eigen !oktoomen, op Pullo
rum onderzocht en blllijlr.e prijs. 

Sproeten komer~ vroeg in bet 
voorjaar, koop tijdig een pot Bdcddun~. 

A. Laurijssen 

Wed. A. SLOCICERS 

Hoera, wat pret, de zomer is weer in 't land. 
Klein en groot, jong en oud, trekken nu hand 

In hand 
De Chaamsche weg op de speeltuin In. 

Daar vindt ieder wat naar zijn zin. 
Daar kan men schommelen, vliegen, :z.waalen, 

zweven 

Eans echt, genieten van het leven. 
In dennebosch en groene mos. 
Daar komt do vreugde dan pas los. 

1 Te zwaa.~vermoeld, van zweven of n<tltilen 
De auto kan weer huiswaarts draaien. ~ "' 

Oo~ lloxe &ato•s te houtr 
Beleefd aanbevelend. 

J B. Schellekens-Martens 
Gh&smse~emeg Ba& rle-J'lassau. 

TE KOOP 

een aftands Merrie--paard 
en een klucht jonge Biggen 

bij A. VAN BAVEL, Gorpeind 
Baarle-Nassau. 

A.s. Zondag 13 Mei 's avonds 9 uur 

eindiging Barakconcours 
waaraan prachtige prijzen verbonden zijn 

Hoenderparl< 
UL!COTEN. Sprulol. Bl) elJe Drogisten. 

TE KOOP 

Een Zeug 
aan telling, D. V. L., van bekroonde ouders, 

bij JOS VAt{ BEEK, Nijhoven. 

DE ZOMERTIJD. 

De overgang naar den zomertijd op 15 Mei ge~ 

schiedt In dier voege, dat wanneer de middelbare 
zonnetijd van Amsterdam op den dag, waarop de 
:z.omertijd aanvangt 2 uur :aanwijst in den voor

middag, het wordt geacht te zijn drle uur in den 
voormiddag. De Qvergang dit jaar naar den zo~ 

mertijd geschiedt met andere woorden dus in 
nacht van Maa11dag 14 op Dinsdag IS Mei te 
twee uur. 

AAN DE BEVOLKING VAN BAERLE·HERTOG 

De heer minister van Binnenlandsche Zaken 
bericht mij de gelukkige verlossing Harer Majes
tèit de Koning! n, die aan een Prl ns het leven heeft 
geschonken. 

· Ik heb de eer deze blij de ' gebeurtenis voor ons 
land en onze dynastie ter algeroeene ken~!s te 
brengen. 

Baerle~Hertog, 7 Juni 1934. 
W. JANSEN-VAN RAAK ·~ De Burgemeester, 

Dr. A. Govaerts. Café ~De Kroon", Baerle-Hertog. --
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BAARLE .. NASSAU. 
t BW'gemeester W. C. J. Mensen. 
Bij het ter perse gaan van ons blad vernemen 

we dat de EëielAcbtb. H~etW~C:. . MIJ}lSen, b~ 
gemeester van Baarle·Nassau plotsell~ is over
leden. De ontslapene bereikte de leeftijd van 58 
jaren. 

H. Conwenberg 
Schilder 

LUNCHRÖOM SINGEL 3 
BHste arlres voor alle vooJ·komenne 

SchilaeJ"Werken. 
LinoiPom, Toile . Siree Bullt'tum, Strngula 

Vloer?.eil. Schilderijen eu Platen. 

• luxe Auto Verhuurinrichting 

DAMES!II 
VOOR EEN 

PERMANENT 
llfot mnr bidten de pla.b. 

Voor fl 3.50 geheel compleet, 
~onder eledlic:ltoN IOnder doom, H IEUWSTE 
VINDING biJ 

VIRGINIE VAN HAEREN 
Ook woor knippen .,. Onduleuen loei aan• 

gewcu.on adres. 

HAARLE-NASSAU. 

VOETBALNIEUWS. 

Zondag a.s. 17 Juni speelt 't tweede elftal van 
B.V.V. 'n vriendschappelijke wedstrijd tegen 
• Devo" Rijen, op 't voetbalterrein gelegen aan 
de Chaamsche weg, bij Schelleken~. Aanvang 
van de wedstrijd 3 1/2 u. Donateurs en begunsti
gers vrij entree op vertoon van hun kaart. Entree· 
prijzen n 0 .10. Kinderen beneden de 12 Jaar, mits l 
onder gelelde, vrije toegang, 

TE KOOP. 
een zoo goed als ~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~~ 

~ Electrische Drukkerij ~, :. Dieuwe nikkelen PlaUitbuiskuchd 
P fiJner!IIQinv 

Gazdle,.rijwlelu model 'lS H .J9,50. 
P. L. DE ROO!j, Schoolstr.al. 

Hollo Hol la 

Hdkantsche Kermis 
Zondog 18 juni a.s. om ~ uur nam. 

Groote Ring&te.king 
te paard en per rijhum bij W. VERHOEVliN, 

lederen Zaterdag om 4 uur 
eh 

Worstenbrood 
en Appelbollen 
pij A. Gulickx-Segers 
•Kerk:straat 10 :: Baule-Huintr j 

STAAT TER DEKKING 

~ nE ]ONGtt ti 
~t~ E 
~ Baarle-Nassau f! 
~ E ;Jr IEVe[t U naast alle voorkomende Druk- fl 
~ werken: Kantoorbodccn, Schrijfb\oca, E 
~ Schcljfmappc!l, Cahiers, Notabloca in I:J 
;1 alle maten, Schrijf-, S~mpel- en Vul- i 
·;;fr pminkt, Pennen, Potlooden, Stempel!, ~ 

:fo· - - Brief· en Po:~tcbequeordnen, Pe:rfora· li 
;J. i-4 teutS, enz. Beleefd aanhevdend. f! 

' . .. ... , ... Rmme sarteering VULPENHO~~+.~ :a .. _ .. ,..,~ .... -~~~+.~~~+.+.+.~~ .... 
H. H. Veehouders-

Overal Ie olllloloden. D1111 en necht. 

de pas aangekochte 
Ondergeleekende bledl zich beleefd aan. voor net ver\O$Sen van alle 

d leren. Waar on der ""'slaan wordt. hel Autom ou..:n onlle<len .. n ,. 

groole vruchten Tevens voor hel Cattreeren van alle dieren. zoo .. cl 

vrouweliJk als manneliJk. Spe<:laal odres voor Hoelbeh•ndellngen Alle 
Stan!boek Sterbeer 

Hugo A 746 afstamming van A 333 die zes 
maal met le prijs bekroond Is. 

Beleefd aanbevelend, F. L. JOSTEN 
C 118, Ulicoten. 

86 van wirskaante 2011/4 

werkzaamheden , lllln za:r lage priJ• 

C. C. Mariens, Statlonstr•al A 59, Ba.rle-Na1PU 
Speciallil In Veev..loa..,l!d .. 

Aanbevelend 



Belangrijk bericht. 
Den Scherpenheuvelbond maakt bekend 
Dat zij ter bedevaart gaafl z.ooa\s gewend 
En wel naar het genadeoord Meerseldrève 
't Is niet zoo ver als de vredesplaats Genève 
Op 19 Augustus, vertrek 's morgens om 7 uur 

Bijeenkomst Stationsplein alhier 
Verwachtende dat van Baarle en omstreken 

een g_roQt g~ 
....-E-n-v-an_U_llc_o_t_e_n""""='de_n_v_o_e~tt:-o-c:-ht~v~ersterken zal 

Ook de Dames en de Heeren 
Kunnen hier allen van profiteeren 
Na aankomst te Meersel H. Mis terstond . 
Voor de doode en levende leden van den bond. 

Het Bestuur. 

Wilt IJ• "'et de Kennisdagen n 
genlell:n van 

MODERME MUZIEK 
de beleende •HaiJrwoDCI Ben!~. 

.. , h•t u g ..... 
Hotel .Hol van Holl&M", Stn;el WED. P. OUSI..AI!GEIS 

(A.c...->. 
Prlm.. eonsumpUe. J'loUe bodlening 

De Burgemeester van Baarle-Nassau maakt 
bekend dat gedurende de kermis te BaarJe-Her
tog op 7-8-9 en 14 October a.s., In zijne gemeen
te het sluitingsuur der herbergen wordt bepaald 

op 's-avonds ELF UUR. 
Baarle-Nassau, 5 October 1934. 

De Burgemeester voo.rnoemd, 
H. J. M. Holland. 

Gemeente nieuws. 
BAARLE-NASSAU. 

OPTOCHT VAN DE KINDSHEID. 

Na 't Lof zal de stoet opgesteld worden aan de 

Meisjesschool en dan de volgende weg nemen: 

Nieuwstraat-Singel - Kerkplein - Kerkstraat -

Katerstraat - Loveren - 8urgemeestersstraatje, 
Chaamscheweg- Nieuwstraat 

Volgorde: 

1. Heraut te paard. 

2. Gaat en onderwijst alle volken. 

3. H. H. Petrus en Paulus, ' 
4. H. Franciscus Xaverius. 

5. H. lsidorus met Engel. 
6. H. Franciscus van Assisiê. 
7. jezus en St. Janneke. 
B. H. Jeannes Bapt. de la Salie. 
9. H. Dominicus . 

10, Missiegroep: Mandarijn - 2 Capucijnen 1• 

2 Trappisten - 1 witte Paters - Negers - ,2 
Broeders - Chinees te paard. 

11 H. Vincentlus à Paulo. i• 
12. H. Gerardus Majella. 
13. Marlasoldaatjes. 

De stoet wordt vergezeld van enkele negertjes 
die, ten bate van de mlsaten, 'n beroep zullen 

en beu • 

NED. SPOORWEGEN. 

Zoo.als uit""n elder1ln ons blad voorkomende 
advertentie blijkt Is met Ingang van 7 October hol 
tl!!uger~ve rvocr op de • poorweg TU burg-s ... r- ~ 
le-Nusau-grena gesloten. 

Zaterdag 22 December a.s. 
OPENING Hallo! Halloril 

van liet gebed naar de ~hen des 
tijds ingerichte Café 

... KAPELHOF" 
Prima con!iampti,., Nett>: lxdienïn(l 
Beleefd tot eeo bezoek uitnoodlgf!Dci : 

J. C. Huljben-Hermanlo 
K•p•ldrallt Ba•rle-N-•u 

VERLOREN: 
Gouden Oorstelrer. 

VInder wordt beleefd verzocht de!e te
rug te bezorgen ten kantore van dl! 
blad. 

: 
l 
I 

~ 

t 

l 

Hier Baarla's Kachelmagazijn 
Oo~leueintl No 180 

DAMES EN HEEltEN! 

Alrorooe Uwe kachels te koopen, komt zien """'':ou~e [H'nctigt' 
Culslnlè~n mei ge Ei malieerde oveuo, iets nieuw•! Pt·achtige moderne pl•ttellu 11 
knchP.ls met bt·eede hui1.en ••" apotpl'lja . Dan bemerkt ge de fijne nieu .. ·~ h:•anl· 
knchds. ganstl• modern, he\ sierood Uwer woonkAmer . 

Dengd el ij ke ka roer he hel• n na f 14 gulden. 
Menscbea wuo·dt wijzer I Vermoeit U niet meer met de wn•ch, ma:11· roor1.ict U 

Tnn 'n electrici•r.hP. wn•dunachine m••t motor inheg•·•t•"n nnn den rrisiSJll'ij• ,-nn fl 5n 
Ook \'OOr alle hnishQud~lij~c m•ti~el~11 hlljft •lit Uw adt·os. 
Alle Iudbon"' wet·ktu i gen ~ijn na 11 do geri u R< te p! ij•en nlhi er ;m· krijg lonnr. 

Beleefd aaohc•·elcn<l, 

Wed. Rijsboseh-Staas 
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Burgerlijken Stand. 
BAARLE-NASSAU. 

Geboren : Anten 1 us 1 ohannes z. v. J. L. v. Beek
Leijten. 

Ondertrouwd: Adr!anus Jeannes Cornelius 
Meeuwesen j.m. 23 jaren, schoenmaker, met Ma
ria AloiS!a Adriaansen j.d. 29 jaren, zonder be
roep, belden te Baarle-Nassau. 

Gehuwd: J. F. L. Jacobs met Dymphna M. 
Baljens. 

BAARLE-HERTOG. 

Geboren: Maria Bernardina Antonia, d. v. P. 
F. Moeskops-Bervoets. - Jeannes Jacobus, z. v. 
A. J.J. Elst-Geenen. - Jeannes Henricus, z. v. 
H.A. Huyben-Remeijsen. 

Huwelijltsalk.ondlglng: Mertens. Petrus J ose
phus Augustinus, bakker, wonende te Turnhout 
en Wouters, Adriana Maria josephina, naaister, 
wonende te Baerle-Hertog. - Gl!lis L..udovic Jo
seph, landbouwer, wonende te Baerle-Hertog en 
Vloarnans Maria Theresia joanna, landbouwster, 
wonende te Raevels. 

Overleden: Van der Flaas, Carolus Franctscus 
oud 85jaren. 

Gemeente nieuws. 
BAARLE .. NASSAU 

AANBESTEDING. 

Doorarchitect j. A. jacobs te Alphen werd na
mens den Heer Aug. v. Puyenbroek te Baarle
Nassau, aanbesteed: Het verbouwen van zijn 
Woon- Winkelhuis a. d. Singel aldaar, waarvan 

de uitslag hierbij volgt: 
tlmmerp. metselp. 

J. Moeskops, , Baarle-Nassau f 2946 
Gebr. Wouters, Nassau f 2769 
Max v. Goal, " Hertog f 2862 
Peeters & Meeuws. R Nassau f 2846 
Aug. Ol!oslagers, Hertog f 2548 
C. v. Gooi, .Hertog f 2420 
Adr:v. Tilboril, Hertog f 2600 

Zonder ophoogund. 
Begroeting metselpost f 2893 met bijlevering 

van ophoogzand. . 
Begroeting tlmmerpo&t f 2700. 
Gunning aangehou4en1 
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GEVONDEE VOORWERPEN, 
Bij den gemeente veld wachter zUn als ge

vonden yoorwe1·pen get.leponeercl: een zakmes 
en een rij wielplaatje 

Dankbetuiging. 
Ondergeteekende biedt zijn oprechten dank 

aan C. C. Martens, Ged. Veeverloskundige en 

Castreur te Baarle-Nassau. Voor het door ham 

verrichtte werk. En wel het afsnijden bij een 

zeer abnormale geboorte bij een vaars . Daar 
deze na een dag weer normaal in de weide 

liep. Ten zeerste dankend, 
J. C. HUIJBEN, Landbouwer 

Hu!svennen, Baarle-Nassau. 

Bekendmaking. 
Ondergeteeltende maakt bekend dat hij vanaf 

heden heeft geopend een SCHOENWINKEL 

en REPARATIE-INRICHTING In de 

Kloosterstraat te Baarle-Nassau. 
Nieuwste modellen van Dames-, Heeren- en 
Kinderschoenwllrk aan scherp concurreerende 

prijzen . 
Zoekt voortaan uw voordeellg adres, dus allen 

naar 

A. Meeuwesen-Aclriaansen. 

HERFST! WINTER! 
Regen, Sneeuw, Koude 

Hiervon nebt gil geen la.Sl door llldlg een p .. r 

Gununi-Laarzen 
o1 KAMEELHAREN PANTOFPELS oan 1< sc~r.n 

WIJ nebben 5leeds I" VOOJT&Od alle .soorten Wlntetp&1'1\DHe~. <00· 
.~ 'Z.wart on bruin leder met wol voering, primo ki'UgJnnlo!fo's, Jw»-
11• g-llcenen In ...,.., lal:en en ledu-,..,.,.~~ poll· 

10Hclo metleng vilt on ledenooi AllOOk alle ooor&<n eo.y. pûlo:l!el> 
In bruin, ru:xl en blauw. Hiorblj enkele prijzen van tan1 _ .. 
klnde<]IUI\Dfft~ 
No 20·24 45 t<nt - '25·26 W cl ..- 19.JI 6.5 CL l2·lS 75 <1 

Oor. bat besteadres voor nlle voori.omenda rep.andle's itDOwel Ull 
Khoenen mat 9,\Unmlcnderwe:rke:n ab lederf .spoedig, nrr en bllltjk 

fiAI\DcYolend: 

JAN OULICI<X· 
SCHOENHANOEL, StaQmstrul, .56, Burl<o·N..,..u 

TE HUUR 
-mooi burgerhuis 

Kloosterstraat 44, Baerle-Hertog. Te bevragen: 
WED. REMEIJSEN, Looveren. 



Activiteitenkalender 2012 

Januari van Beerse" met ons lid Ad Juni 
Zo 8 Nieuwjaarsbijeenkomst in Moes kops. Za 2 Extra Heemreis naar Lier/ 

de aula van het Cultu- Zo 25 Vroege vogeltocht Broechem bij voldoende 
reel Centrum. Aanvang Vertrek om 8.00 uur nog te peilen belangstel-
10.30 uur. Deze zondag vanaf het Heemhuis. ling. 
is er geen open huis in het Zo 3 Open huis in het Heem-
Heemhuis. April huis van 10.30 tot 12.30 

Di 17 Voordracht door Rien Ver- Zo 1 Open huis in het Heem- uur. 
maire uit Hilvarenbeek met huis van 10.30 tot 12.30 Zo 10 Vroege vogeltocht Vertrek 
als titel 'Ouwe vèrrekes'. uur. om 5 uur vanaf het Heem-
Plaats: aula van het Di 17, Archeologische dagen voor huis. 
Cultureel Centrum. Do 19, basisschoolleerlingen B-N, Za 23 Heemreis naar Brugge en 
Aanvang 19.30 uur. Vr20 B-H, Ulicoten in de aula de Hoge Wal in Ertvelde. 

van het Cultureel Cen- Za 30 Deelname aan Midzomer-
Februari trum. nachtfare. 
Zo 5 Open huis in het Heem- Di 17 Tentoonstell ing over de 

huis van 10.30 tot 12 .30 Baarlese gezondheidszorg Juli 
uur. in zijn algemeenheid, Zo 1 Open huis in het Heem-

Za 11 Themawandeling. Vertrek dokter Govaerts in het huis van 10.30 tot 12.30 
vanaf het Heemhuis bijzonder. Bovendien uur. 
13.30 uur. lezing verzorgd door Jan Vr 13 Lokale Heemdag. Aanvang 

Di 28 Ontvangst en informatie- van Eijck. Plaats aula van 12.00 uur in de aula van 
verstrekking aan nieuwe het Cultureel Centrum. het Cultureel Centrum. 
leden die zich in 2011 Aanvang 19.30 uur. Do 19 Avondwandeling. Vertrek 
!lebben aangemeld. Zo 22 Erfgoeddag is !let Heem- om 19.00 uur vanaf het 
Plaats: Heemhuis; aan- huis. Het thema is helden Heem huis. 
vang 19.30 uur. (dokters) . 

Augustus 
Maart Mei Zo 5 Open huis in het Heem-
Zo 4 Open huis in het Heem- Zo 6 Open huis in het Heem- huis van 10.30 tot 12.30 

huis van 10.30 tot 12.30 huis van 10.30 tot 12.30 uur. 
uur. uur. Do 9, Deelname aan Brabantse 

Di20 Algemene Ledenverga- Vr 11 Archeologische dag voor vr 10 Heemdagen in Klundert en 
dering in de aula van het de basisschool in Zonder- Willemstad. 
Cultureel Centrum. Aan- eigen. Ma 20 Bernardusvoetbedevaart 
vang 19.30 uur. Na afloop Za 12 Fietstocht naar Poppel en naar Ulicoten. Vertrek 
optreden van Folklore bezoek aan Heemkunde- 1 7.30 uur vanaf llet 
Groep "De Boerkes museum " Het Kaske". Heemhuis. 
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September Za 27 Lange herfstwandeling. Di 27 Aanbieding van de 'Rog-
Zo 2 Open huis in het Heem- Vertrek om 9.00 uur vanaf gerentjes 2012' aan het 

huis van 10.30 tot 12.30 het Heemhuis. gemeentebestuur van 
uur met presentatie van de Baarle-Nassau. 
26' Heemkalender. November 

Zo 9 Open monumentendag. Zo 4 Open huis in het Heem- December 
Belgisch thema is muziek/ huis van 10.30 tot 12.30 Zo 2 Open huis in het Heem-
beeld/creativiteit in al haar uur. huis van 10.30 tot 12.30 
vormen. Do 14 Presentatie toponiemen- uur. 

boek in de aula van het Di 18 Kerstviering vanaf 19.30 
Oktober Cultureel Centrum; aan- uur in de aula van het 
Zo 7 Open huis in het Heem- vang 19.30 uur. Cultureel Centrum. 

huis van 10.30 tot 12.30 Di 20 Fotopresentatie 'Baolse Vr28 Winterwandeling. Vertrek 
uur. mensen in de afgelopen om 9.00 uur vanaf het 

Za 13, Loveren in de schijn- eeuw' in de aula van het Heemhuis. 
zo 14 werper. Nadere informatie Cultureel Centrum. Aan-

volgt. vang 19.30 uur. 

Amalla's heemreis gaat door op 23 juni naar o.a. Brugge. 
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Ad Haneveer 
• Timmerwerken 

• Rolluiken 

• Zonwering 

Wiekenweg 15, 2387 Baarie-Hertog 

Telefoon 014 699 176 of 0032 14 699 176 

Bank & Verzekering 

KBC Baarie-Hertog 

Maatwerk 
I I 

elke cliënt 
~~ 

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

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

www.notarisbolscher.nl 



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

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

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

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

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

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke pri js. 

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

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