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Voorwoord 

Amalia heeft het nieuwe jaar 

goed opgepakt met drie geslaagde 

activiteiten. 

Een goed bezochte Nieuwjaarsre

ceptie, een gezellige voordracht 

over het slachten van varkens en 

het inwandelen van het "Ommetje 

Schietberg". Activitei ten waar veel 

leden acte de présence gaven. De 

belangstelling voor onze activitei

ten geeft aan dat het gewoon goed 

gaat met onze vereniging. 

Op de Nieuwjaarsreceptie heb 
ik aangegeven dat samenwer
kingsverbanden in deze moeilijke 
financiële tijd een must zijn. Wij 
zoeken hiervoor de beoogde part
ners op. Het afgelopen jaar kunnen 
wij met tevredenheid terugkijken 
op deze samenwerkingsverbanden. 
Organisaties waar wij mee samen
werken zijn beide gemeenten en 
erfgoedinstellingen zoals Erfgoed 
Hoogstraten, Natuurpunt Markval
lei en het VW van Baarle-Nassau/ 
Hertog. 
Deze samenwerking vergroot de 
kans om projecten organisatorisch 
en financieel rond te krijgen. Bo
vendien versterkt dit het samen
werkingsgevoel en het gegeven dat 
men iets voor elkaar betekent. 
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Ook voor dit jaar zullen wij kijken 
naar samenwerkingsverbanden om 
projecten te real iseren. Bij het pro
ject "WO I in onze grensregio" zijn 
de partners al bekend en daar zijn 
we erg blij mee. Hierdoor kunnen 
we zo'n omvangrijk project goed op 
de rails zetten en houden. 

Bij de trekkers van activiteiten kom 
je regelmatig de namen tegen van 
dezelfde personen. Deze zijn erg 
belangrijk om de activiteiten van 
onze vereniging te coördineren. 
Maar ook binnen de werkgroepen 
zijn vele leden actief. 
Nieuwe leden die werkzaam willen 
zijn binnen Amalia kunnen dat 
uitstekend via een van onze werk· 
groepen. Deze werkgroepen zijn 

de draaischijf van onze vereniging. 
Belangrijk dat deze een goede 
bezetting hebben. 
Jan Willekens coördineert de 
werkgroepen. Hij kan je hierover 
alles vertellen en je ook bij de 
werkgroep die jouw belangstelling 
heeft, introduceren. 

Dat het inderdaad goed gaat met 
Amalia willen wij u graag vertellen 
op onze 36• Algemene Ledenver
gadering op dinsdag 20 maart 
2012. Plaats van handeling is de 
aula van het Cultureel Centrum 
in Baarle. Wij beginnen stipt om 
19.30 uur. 
Voor onze Algemene Ledenver
gadering ontvangt u hierbij een 
uitnodiging. Onze secretaris en 
penningmeester zorgen voor be
knopte schriftelijke informatie over 
het afgelopen verenigingsjaar. Het 
bestuur rekent er op dat u vooraf 
deze informatie doorneemt zodat 
de vergadering vlot kan verlopen. 
Op deze wijze kunnen wij met een 
stukje ontspanning, een optreden 
van de Boerkes van Beerse, onze 
vergadering afsluiten . 

De Algemene Ledenvergadering Is 
de belangrijkste bijeenkomst van 
onze vereniging. Het bestuur legt 
verantwoording af over georgani
seerde activiteiten en natuurlijk 
over het financiële beleid. Financi
eel is Amalia gezond. Dit kan Ik u 
nu al met een gerust hart zeggen. 



Op deze vergadering kunt u ideeën 
en voorstellen inbrengen. Dit wordt 
door ons bijzonder op prijs gesteld. 
Wij rekenen op een ruime be-

langstelling op dinsdagavond 20 
maart! 
Ook het afgelopen jaar heb
ben wij wederom veel nieuwe 

leden kunnen verwelkomen. Ria 
Braspenning van Tilbu rg meldde 
zich eind november aan en werd 
ingeschreven als het 1400• lid. Op 
de Nieuwjaarsreceptie hebben wij 
haar op gepaste wijze verwelkomd. 
Wij hopen dat Ria haar draai bin
nen de vereniging zal vinden. De 
teller blijft maar doorlopen en staat 
intussen al op 1438! 

De basis voor deze aanwas is ge
woon de kwaliteit en de enthousi
aste hartelijkheid binnen de vereni
ging. Wij zullen er alles aan doen 
om deze kwaliteit en hartelijkheid 
vast te houden. 
ledereen die hieraan meewerkt, wil 
ik hiervoor hartelijk danken. 

Wegens plaatsgebrek wordt het 
artikel van het kruidenvrouwtje de 
volgende keer geplaatst. 

Ad Jacobs, uw voorzitter. 

Cindy Verhagen nam met haar oma en nog zeventig anderen op 21 januari deel aan de het Ommetje 
Sr:hietberg. Ze zit hier bij een van de routepaaltjes. 
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"Wij moeten méér delen. Dan is er méér vrede. Als wij alleen 
maar aan ons eigen denken, zal er heel veel onrust en onvrede 
in de wereld komen" 

Aon de praot mee .... (47) 
missionaris Fons Geerts uit Ulicoten 

ANDRÉ MOORS 

Wie is Fons Geerts 

Fons Geerts, geboren op 9 novem· 
ber 1930, is niet minder dan 43 
jaar (vanaf 1956 tot eind 1999) 
missionaris geweest in de Afri· 
kaanse fanden Oeganda en Kenia. 
In Oeganda van 1956 tot 1975. 
In Kenia vanaf 1978 tot eind 
1999. Dan stopt hij vanwege zijn 
slechte heupen. Sindsdien woont 
hij weer aan de Chaamseweg· 
Hazenberg in Uficoten, het dorp 
waar hij opgroeide en zijn jeugd 
doorbracht. Fons heeft zich in die 
missielanden vooral ingespannen 
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om eenvoudige scholen te bouwen 
ten behoeve van het onderwijs 
aan kinderen. Toen hij er kwam 
konden de kinderen niet lezen en 
schrijven. Hij vertelt in dit inter· 
view uitgebreid over zijn beleve· 
nissen en over het wel en wee van 
de plaatselijke bevolking. Aanvan· 
keiijk was zijn grootste handicap 
dat hij de taal totaal niet machtig 
was. Hij maakte er kennis met 
de voor ons onbekende woon· 
en leefomstandigheden van de 
plaatselijke stammen en vertelt 
heel veel boeiends over o.a. de 
natuur, de dieren die er leven, het 
feestvieren door en de angsten 
van de mensen; veel interessants 
vertelt hij over de plaatselijke 
tovenaars en de medicijnmannen, 
de boerenbedrijfjes en de eet· en 
feestgewoonten van de mensen 
en het ruilen van koeien tegen 
vrouwen. 
Mede door zijn inspanningen is er 
in zijn missiegebieden vooruitgang 
geboekt. En sinds twee maanden 
heeft het dorpje in zijn laatste 
missiepost elektriciteit gekregen 
en kan hij voortaan mailtjes uit· 

steekt Fons niet onder stoelen of 
banken dat hij een diepgelovig 
mens is en heel veel vertrouwen 
heeft in God. 
Ik wens u vee/leesplezier! 

Fons, op 9 november 1930 
geboren in het Moederheil in de 
toenmalige gemeente Ginnekent 
Bavel, is nu dus 81 jaar. Hij groeit 
op in het gezin van vader Ad ri
anus (Janus) Geerts en moeder 
Celina (Celine) Geerts (toevallig 
ook dezelfde achternaam). Vader 
en moeder hebben een gemengd 
agrarisch bedrijf aan de Chaamse
weg-Hazenberg in Ulicoten. 
Naast Fons telt het gezin nog vijf 
kinderen, drie jongens en twee 
meisjes. Als eerste komt broer Jan 
ter wereld. Dan achtereenvolgens 
Fons, Piet, Annie, Wim en Ria. Zus 
Annie is helaas op 12 maart 2007 
overleden. 
De eerste drie kinderen waren dus 
jongens. Fons: "Ons moeder wou 
toen eigenlijk wel een meisje. Toen 
heeft ze beloofd aan de Heilige 
Maria dat als het vierde kind een 

wisselen met enkele mensen daar! meisje zou zijn, dat meisje gedu
Aan het einde van het interview rende zeven jaar kleding alleen in 



Het ouderlijke huls aan de Chaamseweg-Hazenberg In 
Ulicoten waar Fons zijn jeugd doorbracht. 

V.l.n.r. Piet - Fons- Jan - Annie in ca. 1934. Broer Wim 
en zus Ria zijn dan nog niet geboren. 

V.l.n.r. Piet- Jan- Wim (in de auto)- Fons- Ria (in de 
kinderwagen) - Annle. Deze prachtige foto van de kinderen 
Geertsis gemaakt in ca. 1939. 

de kleuren van Maria zou dragen, 
blauw en wit. En zo is ook gebeurd 
vanaf het moment dat ons Annie 
ter wereld kwam. Vermelders
waard is dat mijn broers, zussen 
en ik allemaal geboren zijn in het 
Moederheil. Dat gebeurde omdat 
vader een heel trieste ervaring had 
meegemaakt toen zijn eerste kindje 
en zijn eerste vrouw Catharina 
Oomen uit Teteringen hier in huis 

bij de geboorte van het kindje 
overleden." 

Vader Janus wordt geboren op 5 
mei 1886 in Ulicoten en overlljdt 
er op 17 maart 1975. In één 
klap verliest vader, zoals eerder 
vermeld, zijn eerste vrouw en zijn 
eerste kind. Een paar jaar later 
leert vader Celine Geerts uit Rijke· 
vorsel (België) kennen en trouwt 
in 1928 met haar. Moeder Celine 
wordt geboren op 1 april 1901 in 
Rijkevorsel en overlijdt in Ulicoten 
op 31 december 1981. 
De opa van Fons aan vaderskant is 
Gerardus (Graad) Geerts. Hij ziet 
het levenslicht in Ulicoten op 28 
december 1848 en overlijdt er op 
26 januari 1931. Geruime tijd was 
opa wethouder in de gemeente 
Baarle-Nassau. Oma Maria van 
Gorp komt uit Alphen. Ze wordt 
er geboren op 6 februari 1856 
en overlijdt in Ulicoten op 7 juni 
1929. 

Aan moederskant is de opa van 
Fons, Alfons Geerts, geboren in 
Rijkevorsel op 5 januari 1871 
en daar overleden op 17 februari 
1948. Oma heet Maria Meeuwe
sen, eveneens geboren in Bavel 
(Ginneken) en wel op 4 december 
1874. Ze overlijdt er op 20 febru
ari 1919 bij de geboorte van haar 
negende kind. 

V.l.n.r. Annie- Piet- vader- moeder- Ria- Wim- Fons 
-Jan. De foto is gemaakt in ca. 1940 voor de ouderlijke 

boerderij. 



Vader en moederGeerts In ca. 1960. 

Het ouderlijke gezin van de vader van Fons in ca. 1927. 
Staande v.l .n.r. Gust - Jef - Anna - Bernard - de vader van 
Fons. Zittend opa Graard en oma Maria. 

Vermeldenswaard is dat de over
grootvader van Fens aan moeders
kant, Karel Geerts, in Rijkevcrset 
wordt geboren op 4 december 
1836. Hij is getrouwd met Joanna 
van Roey. Overgrootvader overlijdt 
in Rijkevcrset op 14 augustus 
1917. Hij is gedurende 37 jaar 
burgemeester van Rijkevcrset 
geweest. De Duitsers die toen in de 
Eerste Wereldoorlog de bezetters 
in België waren, wilden overgroot· 
vader met militaire eer begraven. 
Maar dat weigerde ie. Hieronder is 
een prachtige familiefoto van bijna 
110 jaar oud geplaatst waarop ook 
nog overgrootvader en overgroot
moeder te zien zijn I 
Fons: "Als mensen vandaag de dag 
aan mij vragen van wie ik er eentje 
ben, dan zeg ik altijd: ik ben Fans 
van Janus, van Graad, van Janus, 
van den brouwer. De vader van 
laatstgenoemde Janus, had aan de 
Dorpsstraat naast de kerk een café 
en een uitspanning voor paarden. 
Hij maakte zelf bier. Vandaar van 
den brouwer." 

Deze unieke foto van de familie van Fons aan moederskant is bijna 110 jaar oud! Vooral uniek omdat 
ook de overgrootouders van Fons staan afgebeeld. V.l.n.r. Maria, oma van Fons- Celine, moeder van 
Fons - Alfons, opa van Fons - Joanna, overgrootmoeder van Fons - Jan, broer van de opa van Fons 
- Karel, overgrootvader van Fons - Aloysia, zus van de opa van Fons - Jeanne, zusje van de moeder 
van Fons. 



De jeugdherinneringen 
van Fons 

In de kleuterschool in Ulicoten, 
naast het klooster van de zusters, 
zwaait zuster Gonzales in zijn 
jonge tijd de scepter. Fie Seeuws, 
die een eindje voorbij Fans woonde 
en al op de lagere school zat, 
haalde hem en zijn broertje Jan in 
die tijd elke dag op. Zijn oudste, 
duidelijke herinnering is er eentje 
van ongeveer 1937. Hij gaat 
dan ná de kleuterschool voor het 
eerst naar de iets verder gelegen 
jongensschool. Daar waar nu de 
Bernardusstraat uitkomt in de 
Dorpsstraat. Fans: "Ik weet nog 

Fons, verkleed als Kindje Jezus, 
is klaar om mee te lopen in de 
kindsheidprocessie in Ulicoten in ca. 
1935. 

dat we toen in een rijtje door de 
Dorpsstaat wandelden. In dat rijtje 
jongens liepen o.a. Gust Voeten, 
Frans Kusters, Tjeu van Ooster
hout, Piet Tielemans en Harrie 
de Kort. Ik denk dat we ongeveer 
mee vijftien jongens waren. Het 
huis van het hoofd van de school, 
meester Verschueren, staat er 
nog. Daar woont nu een zoon van 
Sjaantje Theeuwes. 
Elke morgen gingen we eerst vanaf 
de Chaamseweg-Hazenberg waar 
wij woonden, te voet naar de kerk. 

Fons (derde van rechts} was ook bij de welpen. Op de hoek met schotel zit 
de leidster, een dochter van molenaar Theeuwes. Vooraan links is Ad van 
Oosterhout. 

V.l.n.r. Fons- Wim- Piet- Jan zijn aan het 'pootje baaien' 
in het Nonnenven, ca. 1 km gelegen achter de ouderlijke 
boerderij. In de winter gingen ze er schaatsen. Foto ca. 
1940. 

Ruim 60 jaar later: Fons kijkt naar het op de achtergrond 
gelegen Nonnenven. Sinds de recente ruilverkaveling is het 
ven weer in ere hersteld. 
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Die weg was toen net een jaar of 
acht verhard met kleine klinkers. 
In de mis van half acht zaten de 
jongens rechts en de mèskes links. 
Pastoor van Steen dee dan de mis. 
Daarna weer vlug naar huis, eten 
en weer te voet naar school." 
Fons was, zegt hij, een gemid
delde leerl ing. Geschiedenis en 
aardrijkskunde vond hij interes
sant. "De eerste jaren, klas een 
en twee, zaten we bij juffrouw 
Reintjens. Meester de Kanter dee 
klas drie en vier. Die kon trouwens 
heel goed tekenen. Bijvoorbeeld 
met Sinterklaas tekende hij op het 
bord een grote Sinterklaas op een 
paard. Meester Verschueren deed 
de hoogste klassen. Gymnastiekles 
kregen we niet. Bij goed weer 
deden we wat op de cour. 
Na schooltijd aten we eerst boter
hammen met heel het gezin. Wij 
aten vier keer per dag, 's morgens, 
's middags warme kost om vier 
uur brood en 's avonds weer brood 
en wat er over was van het warme 
eten van twaalf uur. Na het eten 
om vier uur speelden we meestal 
thuis op en rond de boerderij. 
Vooral mee de kinderen van Tinus 

De moeder van Fons in ca. 1950 
gefotografeerd door de zeer bekende 
Brabantse fotograaf Martien Coppens. 
Voor die gelegenheid trok moeder 
speelale kleding aan. 
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Oomen. Die hadden zeventien kin
deren! Zij woonden tegenover ons. 
We gingen ook veel naar het bos 
hier achter de boerderij en naar het 
Nonnenven, un bietje verderop. 
Het Nonnenven was nie diep. Het 
Diepven, un bietje verder, was wel 
dieper. Daar kwamen we niet. In 
het Nonnenven gingen we pootje 
baden. Er was toen veel meer bos 
dan vandaag de dag. We klommen 
in bomen om eksters uit te halen 
en we zochten er eieren van een
den die we thuis door onze kippen 
lieten uitbroeden. Als er ijs lag in 
de winter gingen we er schaatsen. 
Onze schaatsen stelden trouwens 
nie veel voor. Ik ben ook nog bij de 
welpen en de verkenners geweest. 
Dat was ook een fijne tijd." 

Fons groeit op 
in een gezellig gezin 

De sfeer in het ouderlijke gezin van 
Fons is altijd heel goed geweest, zo 
blijkt. Fons: "Het was bij ons thuis 
heel gezellig. Vader was een heel 
rustige man. Was niet veel aan het 
woord. Hij werkte hard met zijn 
inwonende knecht. Vader had een 

gemengd bedrijf met koeien, var
kens, zeugen en kippen. Hij teelde 
wat haver, rogge en gerst. Het werk 
werd gedaan met een paard. Als er 
meer paarden nodig waren, werd 
er over en weer samengewerkt met 
TinusOomen van de overkant. De 
inwonende meid hielp ons moeder. 
Moeder was altijd in de weer met 
het huishouden. Ze kon heel goed 
schilderen en was ook heel actief 
bij de plaatselijke boerinnenbond, 
later de KVO. Vanaf de oprichting 
in 1928 was ze er bij betrokken." 
Fons en zijn broers en zussen had
den veel contact met hun neven 
en nichten uit Rijkevorsel. Die be
zochten ze regelmatig. "We hadden 
echter niet genoeg fietsen. De helft 
van de kinderen reed dan met de 
fiets tot halverwege Meerle. Daar 
werden die tegen een boom gezet 
en dan liepen ze door naar Meerle. 
De andere kinderen die te voet on
derweg waren vanaf huis, stapten 
halverwege Meerle op de gereed
staande fietsen en reden naar 
Meerle. Daar stapten we samen 
op de tram die stopte bij een café 
aan het einde van de Kerkstraat 
Die tram kwam van Meersel-Dreef 

Oe moeder van Fons was een zeer verdienstelijk schilderes. Ook dit mooie 
stilleven, geschilderd in ca. 1920, Is van haar hand. 



verder. Toen het weer rustiger 
werd, zijn we weer naar school 
gegaan." 

Jaren verstrijken. De laatste maand 
voor de bevrijding slaapt de familie 
Geerts in de kelder. Vlak voor de 
bevrijding stort de kerk van Ulico
ten in. Fons: "Op 1 oktober 1944 
werd Baarle-Nassau bevrijd. 

Met dit rijtuig reden opa en oma naar de kerk. Op deze 
foto van ca. 1960 zit links zus Annie en rechts broer Wim. 

Toen heeft het nog tot 28 oktober 
geduurd voor wij aan de beurt 
waren. Duitse officieren zaten 
bij ons in huis en Duitse militai
ren daarachter in de bossen. De 
Duitsers hingen toen bommen in 
de twee kerktorens want ze wilden 
voorkomen dat de Engelsen de 
kerk gingen gebruiken als uitkijk
post. Vlak voor de geallieerden 
naar Ulicoten kwamen. hebben de 
Duitsers de twee torens opgebla
zen. Tot overmaat van ramp vielen 
die op de kerk waardoor er ook 
onherstelbare schade aan het kerk
schip ontstond. Opmerkelijk is toch 
ook wel geweest dat een van de 

en reed via Meerle, Minderhout en 
Hoogstraten naar Rijkevorsel. Je 
kon er droog binnen zitten maar 
ook buiten staan, terwijl je je vast
hield aan een rail ing." 

Het begin en het einde 
van de Tweede Wereldoorlog 

Als Fans bijna tien jaar is, breekt 
de oorlog uit. "We llepen op een 
vrijdag in mei 1940 's morgens 
vroeg naar school. En toen waren 
er plots overal ontploffingen. Ik 
denk dat toen Hollandse militairen 
alle bruggetjes opgeblazen had
den om daarmee de Duitsers te 
beletten door te stoten. Op school 
werd al gauw verteld dat het oorlog 
was en toen konden we weer naar 
huis. Franse soldaten waren toen 
al met vrachtwagens onderweg 
om Nederland te helpen. Ik weet 
nog goed dat zo'n konvooi vanaf 
Meerle deze kant in kwam. Ze 
wilden doorrijden naar Chaam. 
Ze pakten echter een afslag 
te vroeg, daar wat wij nou de 
Weistraat noemen. Na een paar 
honderd meter zaten ze in de mod
der. Omdat ons moeder vroeger in 
België op kostschool was geweest 
en daar Frans had geleerd, werd 
ze erbij gehaald en heeft zij die 

mi litairen uitgelegd hoe ze moesten 
rijden. De Duitsers vlogen in het 
begin van de oorlog met drie 
vliegtuigen heel laag over. Dat was 
heel griezelig. Even later werden 
wij door de Duitsers bezet. Paarden 
van Duitse militairen stonden bij 
ons in de wei. Bij ons in de schuur 
sliepen een aantal Duitse soldaten. 
Toen de paarden en de militairen 
uitgerust waren, trokken ze weer 

Tijdens vakanties, zo ook in ca. 1952, hielp Fons graag 
mee op de boerderij. V.l.n.r. Fons- Wim- vader- zittend 
zus Ria. 
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Het St. Joseph College in Milt Hili, een voorstadje van 
Londen. In dit prachtige gebouw, het toenmalige groot 
seminarie, studeerde Fons en werd er tot priester gewijd. 

Duitse militairen later bij ons thuis 
is geweest toen hij op huwelijksreis 
was. Het was unne gewone boe
renjongen uit Zuid-Duitsland die 
ook geen oorlog had gewild ." 

Naar de middelbare school 
en het seminarie 

Als Fons klaar is met vijf klassen 
van de lagere school in Ulicoten, 
vertrekt hij naar de Broeders van 
Huijbergen voor het zesde school
jaar. "Bij ons thuis dachten ze dat 
je daar meer kon lerer. dan in de 
zesde klas in Ulicoten. Die broe
ders hadden een dependance in 
Upelaar in Breda. Ik was er samen 
met drie anderen van hier, Janus 
Peerden, Frans Remeijsen en Jan 
Verheijen. ledere maandagmorgen 
fietsten wij naar IJ pelaar en reden 
op vrijdagavond weer naar huis. 

Jen hoe het was in de missie. Ik 
koos voor mijn seminarieopleiding 
bij Mill Hili omdat je er dan zeker 
van was dat je geen functie kreeg 
in Nederland maar dat je naar de 
missie kon vertrekken. Na mijn zes 
jaar studie in Eindhoven vertrok 
ik voor de eerste twee studiejaren 
filosofie naar het groot seminarie in 
Roosendaal, bij de paters van Mill 
Hili. Daarna ging ik naar Engeland, 
naar Mill Hili in Londen voor vier 
jaar studie theologie. Van septem
ber tot juli was ik daar. Tussendoor 
mocht je niet naar huis. Natuurlijk 
heb ik toen ook wel eens gedacht, 
waar ben ik aan begonnen. Om 

heel eerlijk te zijn, toen ik in 
Eindhoven op kostschool zat ben ik 
een tijdje op een meisje verl iefd ge
weest. Dat is niks geworden want 
ik heb dat aan haar nooit verteld. 
Ook niet aan anderen trouwens! 
Had ik wel met haar contact ge
maakt, dan had het misschien best 
iets kunnen worden. Maar spijt dat 
ik missionaris ben geworden, heb 
ik nóóit gehad," aldus Fans. 

Priesterwijding en 

vertrek naar Oeganda 

In juli 1956 wordt Fons na afron
ding van zijn studie tot priester 
gewijd. "Vader, moeder, enkele 
zussen en enkele broers waaronder 
onze Jan die al priester was, waren 
er bij. Ook twee tantes waren 
overgekomen. Wat later moesten 
alle wijdelingen een voor een bij 
de algemene overste op de kamer 
komen en op dat moment kreeg je 
pas te horen naar welk missieland 
je zou vertrekken. Voor mij was dat 
Oeganda. Ik was heel blij. Waar 
Oeganda precies lag, wist ik niet. 
In de recreatiezaal ben ik dat gaan 
opzoeken in een atlas. Oeganda 
is ongeveer acht keer zo groot als 
Nederland.u 

Na dat jaar ben ik voor zes jaar op 
kostschool gegaan naar Eindhoven, 
bij de broeders Augustijnen. Ik had 
het idee om veearts te worden. Een 
broer van mijn moeder was dat 
ook. Maar al gauw kwam ik tot de 
conclusie dat ik liever missionaris 
wilde worden, onder invloed van 
de missieclub van de Augustijnen. 
Een missionaris op verlof kwam 
daar dan namelijk wel eens vertel -

De priesterwijding in 1956 in Mill Mill. Derde van links is 
Fons. 
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Koffietafel ná de priesterwijding. Links op voorgrond zit de 
moeder van Fons. Rechts aan tafel zitten tante Miet - Wim 
- Fons - Jan. 

Zus Annie gaf aan Fons v66r hij naar de missie vertrekt, 
naailes. Op deze foto brengt hij het geleerde in praktijk. 

Fons, vlak voor zijn vertrek in 1956 
naar de missie In Oeganda. Hij draagt 
hier zijn missiekleding (witte toog met 
rode sjerp). 

Fans is eerst nog een paar 
maanden thuis in Ulicoten. Op 
het station in Roosendaal neemt 
hij afscheid van zijn familie. "Ons 
moeder vond het heel erg. Voora l 
omdat ik van de congregatie maar 
om de acht jaar voor acht maan
den naar huls mocht komen. En 
als je dan telkens een periode van 
acht jaar weg bent, dan gebeurt er 

thuis heel veel zoals de geboorte 
van neefjes en nichtjes. Zo lang 
als ik in de missie ben geweest 
schreef ons moeder mij elke week 
een geweldig mooie brief. Gewoon 
over de dagelijkse dingen die ze 
meemaakte en over Ulicoten. Als 
het effe kon schreef ik haar elke 
week terug." 

Op 20 oktober 1956 vertrekt Fans 
met een boot met meer dan dui
zend passagiers vanuit Marseille 
naar Mombasa in Kenia, buurland 
van Oeganda. "De boot vertrok 
naar Port Said, tot vlak voor de 
ingang van het Suezkanaal. Maar 
toen draaide hij om want er was 

oorlog uitgebroken tussen Egypte. 
Engeland en Frankrijk, vanwege 
onenigheid over het Suezkanaal. 
Onze boot is toen teruggevaren 
naar Marseille. Na een paar dagen 
zijn we weer vertrokken via een 
enorme omweg, via de Kaap in 
Zuid Afrika! 
De reis duurde zes weken. Na 
in Mombasa tien dagen op de 
eerst beschikbare trein gewacht 
te hebben, kon ik doorreizen naar 
Oeganda. De treinreis duurde twee 
dagen en kwam door het stadje 
Tororo en daar ben ik uitgestapt. 
Dit stadje lag ook in het bisdom 
Tororo waar ik kwam te werken, " 
aldus Fons. 

De recetteopbrengst van deze voetbalwedstrijd in Ulicoten in 1956 is bestemd 
voor de missie van Fons. Hij zit geknield in het midden. Rechts scheidsrechter 
Martien Josten. 



Een nostalgisch beeld van een gedeelte van de Dorpsstraat 
in ca. 1958. Kinderen konden toen nog op straat spelen. 

Aan de slag in Oeganda en 
Kenia 

Het werken in Oeganda en Kenia 
verschilde volgens Fons niet veel. 
Belangrijkste verschil was dat er 
andere stammen wonen. De of-

ficiële taal in Oeganda is Engels. 
Makkelijk zou je denken. Niets is 
echter minder waar. De bovenlaag 
van de bevolking spreekt inderdaad 
in meerdere of mindere mate En
gels. De gewone bevolking echter 
spreekt haar eigen taal. En dan te 

Oe vader van Fons in 1972. Hij 
kijkt op hoge leeftijd nog elke dag 
naar het melken in de stal. Hij was 
onafscheidelijk van een sigaar. 

weten dat in Oeganda niet minder 
dan veertig inlandse talen worden 
gesproken I 
Fons: "Gedurende de eerste zes 
maanden heb ik mij dan oo~ heel 
intensief beziggehouden met het 
leren van de taal. Een missiona-

De meeste huizen in de missiegebieden van Fons hadden tot voor kort muren van klei en leem en een 
dak van gras. Tegenwoordig worden de huizen gebouwd met golfplaten daken. 
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Een kaart van Oeganda en Kenia. In het oosten van Oeganda had Fons o.a. een missiepost in de buurt 
van het stadje Soroti. In West-Kenia was zijn missiepost Kisii gelegen onder het stadje Klsumu. 

ris die er al langer was hielp mij 
daarbij. De taal heet Lange en is 
ontzettend moeilijk. Ook moest ik 
de gebruiken en gewoonten van de 
bevolking leren begrijpen. 
Na een paar dagen wachten op 
de bisschop werd ik door hem 
benoemd voor het noordoosten 
van het bisdom. Oeganda kent een 
open steppenland met heuvels. 
Het is grasland met hier en daar 
wat bossen. Oerwoud is er niet. 
Gemiddeld is het er altijd tussen de 
25 en 30 graden. Er zijn ieder jaar 
vier seizoenen. In november begint 
het lange, droge seizoen. In febru
ari/maart tot juli komen de lange 
regens en dan wordt er geploegd 
en gezaaid. Augustus is het korte 
droge seizoen en wordt er geoogst. 

In september komt er weer regen 
tot november. 
Mensen daarginds wonen niet in 
straten zoals hier, maar allemaal 

verspreid over het land, vlak bij 
hun eigen grond. Toen ik er kwam 
woonden bijna alle mensen nog in 
grashutten. Mijn eerste missiepost 

Met financiële steun van de inwoners van Ullcoten en de 
Miva kocht Fons een Volkswagen Kever die hij in de missie 
gebruikte als vervoermiddel. Op deze foto uit ca. 1965 is 
te zien dat Fons heel veel hulp krijgt om zijn auto uit de 
modder te trekken. 
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Fans op bezoek in een d()rpsschool. 

was ongeveer 100 km lang en 30 
km breed. Van de opbrengst van 
een fancy-fair en een collecte in 
de kerk van Ulicoten -vlak voor 
mijn vertrek - kocht ik in Oeganda 
al gauw een motor en later een 
Volkswagen Kever. Benzine haalde 
ik in een klein stadje in de buurt. 
Daar waren ook winkels waar 
je iets kon kopen. Harde wegen 
waren er niet." 

Fens werkte in Oeganda samen 
met de pastoor. Die kwam uit 
Made. Fens was de kapelaan. Aan
vankelijk begon de werkdag om 
zes uur 's morgens, bij opkomst 
van de zon. Die ging om zes uur 
's avonds weer onder. Later kwam 
er een landstijd en toen begon de 
dag niet overal meer op het zelfde 
tijdstip. Al gauw ging Fons met 
die pastoor naar de dorpen. Die 
lagen ver weg en ze bleven er dan 
slapen. 
"Ik was de enige daar die auto 
reed! Jonge moeders die proble
men hadden met het bevallen, 
bracht ik naar een medische 
hulppost. Soms werden de kindjes 
onderweg al aan de kant van de 
zandweg geboren. Ik deed in die 
dorpen veel werk zoals pastoors 
dat hier in Nederland ook doen. Op 
zondag hadden we dan toch al wel 
twee- of driehonderd mensen in 
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de kerk, meestal trouwens gewoon 
in de open lucht. Maar daarnaast 
deed ik veel ontwikkelingswerk. 
Mijn belangrijkste taak was het 
opzetten van scholen in de dorpen. 
Kinderen van gewone mensen 
hadden nog nooit les gehad. Kon
den lezen noch schrijven. In het 
begin bouwde ik scholen met hulp 
van de bewoners. Als materiaal 
gebruikten we klei voor de muren 
en gras voor de daken. In het 
eerste schooljaar zaten kinderen 
van zes of zeven of ze waren al 
tien of elf jaar. Vrijwilligers die wat 
onderwijs in de missiepost hadden 
gehad, waren dan zogenaamd 
onderwijzer.· 

De benodigde financiën om scho
len te bouwen kwamen vooral uit 
Nederland. Van de regering daar 
kreeg hij niets. "Mijn familie en 
andere mensen uit Ulicoten stort
ten geld op mijn bankrekening bij 
de congregatie in Nederland." 

ldi Amin aan de macht 

Aanvankelijk was Oeganda een En
gelse kolonie, bestuurd door Engel
sen. In 1962 werd Oeganda onaf
hankelijk. De eerste president was 
Obote, gekozen door de bevolking. 
Fons: ·~e had er twee partijen, zeg 
maar de democratische partij en 
de socialistische partij. Veruit de 
meeste mensen hadden geen idee 
van politiek en konden lezen noch 
schrijven. Op de twee stembus
sen stonden daarom tekens. Op 
de democratische bus stond een 
hand afgebeeld. Op de andere 
een aap. Zo wisten de mensen op 
wie ze stemden. Na een paar jaar 
is de president in het buitenland. 
Dan pleegt legerleider ldi Amin een 
staatsgreep en komt aan de macht. 
In het begin deed hij het wel 
aardig. Ik heb hem nog de hand 
geschud toen hij in ons district op 

Toenmalig dictator ldi Amin van Oeganda. 



bezoek kwam. Al gauw bleek dat 
hij tegen alle oppositie was. Hij 
was erg bot. Oppositieleiders kwa
men in de gevangenis en werden 
vaak vermoord. Europeanen keer
den toen terug naar hun thuisland. 
De missionarissen waren de enige 
Europeanen die bleven. Toen ik in 
1975 een nieuwe werkvergunning 
nodig had, kreeg ik die niet meer 
van Amin. Op den duur is hij door 
soldaten van Tanzania uit Oeganda 
verdreven. Hij kwam als Moham
medaan terecht in Saoedi-Arabië, 
daar is ie ook overleden." 

Koeien als bruidsschat 

Er wordt wel eens gezegd dat 
Afrikaanse mannen lui zijn. Fans is 
het daar niet helemaal mee eens. 
Fons: "Mannen hadden vroeger als 
taak om de stam te verdedigen. 
De Kisi i-stam waar ik was, telde 
ongeveer 500.000 stamleden. Als 
je hun woongebied verliet, kwam 
je in niemandsland. En verderop 
woonde dan de volgende stam. De 
mensen van de ene stam probeer
den bij de andere stam koefen en 
vrouwen te gaan stelen. Hoe meer 
koeien je hebt, hoe meer aanzien. 

Die vrouwen werden gestolen 
om nieuw bloed te krijgen in hun 
eigen stam. Binnen de eigen stam 
werd voor een vrouw een bruids
schat betaald van ongeveer twaalf 
koeien. Dat hoefde niet meteen 
afgerekend te worden, want als de 
vrouw in kwestie geen kinderen 
kon krijgen, ging de deal niet door. 
Gezinnen bestonden gemiddeld uit 
vijf, zes of zeven kinderen. In ieder 
gezin waren er kinderen die op jon
ge leeftijd overleden. De vrouwen 
zorgden voor het gezin en hielpen 
mee op het land. Er werd o.a. 
miletzaad verbouwd. Dat maalden 
ze en dan kreeg je bloem en daar 
werd weer deeg van gemaakt. In 
grote delen van het land hebben 
ze bananen, die door de bevolking 
gestoomd worden. Weer in andere 
gebieden zag je veel maïs." 

Verdriet om zijn hond 

Volgens Fons werden de men-
sen er niet lastig gevallen door 
bijvoorbeeld leeuwen. Die waren 
er wel, maar leeuwen en luipaar
den leefden vooral in uitgestrekte 
gebieden waar nauwelijks iemand 
woonde. "Op een keer was ik ruim 

een halve dag met mijn hond, een 
border coll ie, te voet op weg naar 
een heel ver afgelopen dorpje in 
een eenzaam gebied. 's Avonds 
zaten we met dorpsbewoners naast 
een hut in aanbouw gezellig rond 
het kampvuur. Ik bleef er met 
enkele anderen onder een afdakje 
in de open lucht slapen. Midden 
in de nacht hoorden we plotseling 
een korte, harde schreeuw. De as
sen van het uitgedoofde kampvuur 
kregen we over ons heen. Dorps
bewoners vlogen naar buiten. Die 
vertelden mij dat een luipaard met 
zijn krachtige kaken en tanden de 
nek van mijn hond had gebroken 
en dat het de hond was die zo 
hard had geschreeuwd. Hij was 
op slag dood, vertelden ze me. De 
luipaard had zich met mijn hond 
meteen uit de voeten gemaakt. Wat 
vond ik dat toch erg dat hij dood 
was!" 

Hoe dan ook, het waren volgens 
Fons vooral de kleine dieren die er 
miserie br(l{;hten. "De muskieten 
brachten er de malaria, de zand
vlooien veroorzaakten er heel veel 
voetproblemen en de termieten, 
mieren zo gezegd, aten alles op. 
Onvoorstelbaar. Hout van de huis
jes en daken vraten ze helemaal 
op!" 

Ziekten en wonderdokters 

De eerste taak van ouders was 
volgens Fens om het leven door te 
geven. Omdat er regelmatig kinde
ren overleden, werden er meerdere 
kinderen geboren. Mannen werden 
er volgens hem gemiddeld zestig 
à zeventig jaar. Vrouwen ongeveer 
vijftig à zestig. Een op de vijf kin
deren stierf aan malaria. Fons: "lk 
heb zelf ook dikwijls malaria gehad 

Ossen zijn bezig met het ploegen van een akker. De ossen moeten kennelijk nog maar dat zette niet door omdat ik 
veel leren! gedurende twintig jaar preventief 
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Luipaarden rusten overdag en gaan 
's nachts op jacht. Oe grote vriend 
van Fons, zijn hond, werd ook 
slachtoffer. 

malariapillen slikte. Malaria gaat 
gepaard met koorts en rillingen. 
De mensen konden die pillen niet 
slikken want daar was geen geld 
voor. leder dorp had een medicijn
man, dat ging van vader op zoon. 
Die hadden best wel verstand van 
kruiden en zo." 
Als kinderen of ouderen overleden, 
werden die volgens Fons naast hun 
hut begraven. Dat was omdat ze 
bij hun nog levende familieleden 
hoorden. Ze leefden verder via de 
geest van de overledenen. 

Fons geeft de ziekenzalving aan de 
doodzieke Teresia Momanye In het 
dorp Ruma in Kenia. 
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Besnijdenissen uitvoeren is volgens 
Fons in Afrika de normaalste zaak 
van de wereld. "Dat meisjes besne
den werden vond ik heel jammer. 
Maar ja, volgens hun opvatting 
was je pas vrouw als je besneden 
was. Als jongens zo tussen de tien 
en twaalf waren, werden die op 
een bepaalde dag in groepsverband 
besneden door de medicijnman. 
Hygiëne, ho maar! Die jongens 
mochten niet huilen, ze moesten 
zich flink houden." 

.. 

Tovenaar 

Elk dorp had ook nog een tovenaar. 
Het grootste probleem voor de 
mensen daar is namelijk angst. Ze 
hebben angst voor de geesten van 
overleden voorouders. Als er in een 
gezin iets fout gaat, is de veroorza· 
ker daarvan die geest. Die tovenaar 
gooide dan steentjes op de grond. 
Aan de figuur van die steentjes 
las hij af welke geest problemen 
maakte. Maar die tovenaar sloeg er 

Oe betere gezondheidszorg voor kinderen in de kliniek 
Etago Missie. De foto is gemaakt een paar jaar voor Fons 
de missie definitief verlaat. 

De fundamenten worden gelegd voor een 
Consultatiebureau, annex laboratorium. Rechts de kliniek. 
Op de achtergrond de Kisii-hooglanden. 



ook een slaatje uit. Met een geit, 
schaap of kippen werden die vaak 
betaald. Ik vertelde dan altijd aan 
mensen die mij er over aanspraken 
dat ik in God geloofde en dus in 
veilige handen was." 

Eten koken, bier drinken 

en dansen 

Fons: "De mensen waren er erg 
gastvrij. Ze accepteerden ons 
omdat ze zagen dat wij er waren 
om hen te helpen. Altijd vroegen 
ze om te blijven eten. De kip moest 
dan nog wel gevangen, geslacht en 
klaargemaakt worden. Geen pro
bleem voor die mensen, ze hebben 
er alle tijd. De vrouwen konden 
heel goed koken. Midden op tafel 
stond het deeg. Daar pakte je wat 
van en sopte dat in een panneije 
waarin een kippenbout met soep 
zat. Die deeg was gemaakt van 
maïs, bananen of miletzaad. Dat 
eten gebeurde meestal buiten on
der een boom. Ik zal jou nog eens 
iets vertellen. Bijna alle vrouwen 
kunnen bier maken. Ze gebruiken 

Mannelijke dorpsbewoners delen in 
de feestvreugde en drinken door de 
vrouwen zelf gemaakt warm bier met 
een riet(je)! 

Bij elk feest wordt er gedanst en gezongen. 

Hier zijn vrouwen in het district Kisii in Kenia, het 
missiegebied van Fans, bezig met het polijsten van de 
van kisii-steen (een zachte steensoort) gemaakte figuren. 
Eerst worden de beelden met de hand gesneden. Die 
steen wordt daar gewonnen uit de grond. Oe beelden 
werden verkocht aan de coöperatie, die ze weer wereldwijd 
doorverkocht. 

daarvoor maïsbloem, milet of 
bananen. Die laten ze gisten. Dat 
wordt een soort brei en doen ze in 
een aarden pot. Na een paar dagen 
gisten, wordt er kokend water op 
gedaan. Na het voormiddagse werk 
op de akker spraken dan de man
nen af bij welke hut ze 's middags 
bier zouden gaan drinken. Met 
een rietje met onderaan een zeefje 
werd dan het warme bier opgezo
gen. Op den duur heb ik het ook 
heellekker gevonden. De mannen 
daar vonden het zó lekker, dat ze 
er regelmatig zat van werden. 

Als de vrouwen ergens een trom
mel hoorden, gingen ze meteen 
dansen. Dat zit gewoon in hun 
genen. Er was al gauw een aanlei
ding om iets te vieren. Vooral ge
boorten en naamgevingen werden 
volop gevierd. Ook de overgang 
van jeugd naar jongvolwassen
heid." 

Terug naar Ulicoten 

Eind 1999 komt een einde aan 
zijn werk in de missie vanwege 
zijn grote problemen met zijn 
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Enkele mooie voorbeelden van de in Kisi i gemaakte 
beeldjes die Fans heeft meegebracht uit de missie. 

heupen. Fons is dan 69 jaar. 
Omdat zijn vader en moeder dan 
al lang zijn overleden trekt Fons 
in bij zijn ongehuwde zus Annie 
in een nieuwbouwgedeelte aan de 
ouderlijke boerderij. "Ik kon het 
heel goed vinden met ons Annie. 
In 2005 heb ik gedurende twee 
maanden samen met haar mijn 
missiegebieden in Oeganda en Ke
nia nog bezocht. Helaas overleed 
ze in 2007." 

De laatste jaren helpt Fons mee 
in verschillende parochies hier in 
de omgeving. Hij rijdt daar met 
zijn auto naar toe. Al verschillende 

Fons ontmoet in 2002 in Zuid·Duit.sland toenmalig 
kardinaal Ratzinger, thans paus Benedielus XIV. Links 
staat een collega van Fons, George Bauer. 

jaren zamelt Fens geld in voor een 
onderwijsproject in Etago Kenia. 
Het credo van Fons was en blijft: 
'Zonder onderwijs geen ontwikke
ling'. 

De R.K. Kerk vandaag de dag 
en de Hemel 

Fons stoort er zich verschrikkelljk 
aan dat sommige politieke partijen 
in Nederland er voor pleiten om ge
heel of gedeeltelijk te stoppen met 
het verstrekken van ontwikkelings-

Fons draagt een H. Mis op t.g.v. zijn gouden priesterleest 
in 2006. Achter Fons staat pastoor Malekei Prasing, rechts 
zit Mill Hili collega Ben Beemster. 

gelden. "Wij moeten méér delen. 
Dan is er méér vrede. Als wij alleen 
maar aan ons eigen denken. zal er 
heel veel onrust en onvrede in de 
wereld komen. Heel veel mensen 
in Nederland beseffen gewoon niet 
hoe goed ze het wel hebben. Er 
zijn in Nederland volksvertegen
woordigers die haat prediken. Dan 
kan toch niet!" 

Fens maakt zich ook, zo blfjkt, 
grote zorgen over de ontwikke
ling van de R.K. Kerk. "De kerken 
lopen steeds verder leeg. Ik hou 



me er maar aan vast dat de Kerk 
door meer diepe dalen is gegaan. 
Misschien is het aan het einde van 
deze eeuw allemaal weer beter." 
Fans vindt ook dat de paus iets te 
conservatief is. "Op den duur moe
ten plaatselijke bisschoppenconfe
renties meer zeggenschap krijgen 
hoe het in hun gebied het beste 
aangepakt kan worden, vind ik. 
Dat is misschien wel gemakkelijker 
gezegd dan gedaan, want hij is wel 
baas van een Wereldkerk. 

Alle kindermisbruikzaken die boven 
water zijn gekomen, ik vind het 
verschrikkelijk. Ik denk trouwens 
dat wat dat betreft de hele maat
schappij eens in de spiegel zou 

moeten kij ken, dus niet alleen de 
Kerk. 
Ja en dan dit, vast blijven houden 
aan het celibaat is niet haalbaar. 
Het tegen blijven houden van 
vrouwelijke priesters heeft ook zijn 
langste tijd gehad. Maar ja, de 
Kerk gaat niet over één nacht ijs." 

Desgevraagd zegt Fons dat hij er 
van overtuigd is dat onze dood niet 
het einde betekent. "Jezus zei, ik 
ga terug naar mijn Vader en ik zal 
een mooie plaats voor jullie voor
bereiden. Dat is heel de strekking 
van het Evangelie. Natuurlijk, in 
het Hiernamaals zal het een heel 
ander leven zijn. Bij de verrijzenis 

uit de doden krijgen we allemaal 
een verheerlijkt lichaam. Wat dat is 
weten we niet." 

Afscheid 

Beste Fans, ik vond het ontzettend 
fijn om met jou te buurten. Je had 
heel veel waardevols te vertellen. 
Vooral jouw liefde voor de mede
mens zal mij altijd bij blijven. 
Namens alle leden van Heemkun
dekring Amalia van Solms spreek 
ik de hoop uit dat je nog lang in 
ons midden zal zijn. Blijf gezond 
en blijf genieten van je contacten 
met mensen, jouw computer en 
jouw wandelingen door de mooie 
Ullcotense natuur. Het ga je goed! 

Dagelijks ritueel ten huize van Fons. Broer Piet brengt de krant en drinkt dan een bakje koffie met 
Fons. Ook een borreltje ontbreekt niet! 
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Reacties van leden 

ANDRÉ MOORS 

In toenemende mate maken leden 

gebruik van de geboden gelegen

heid om te reageren op de vorige 

Van Wirskaante. 

Bedankt daarvoor! 

Jacques Boone, Jan de Rooij, 

Joke & Ben Wentink, Johanna Vo

gels-Moeskops, Maickel Prasing, 

Ria Snapper-Wens, C. Tuijtelaars-

0/ieslagers, Ria lanssen en Corrie 

en Jan Landman stuurden deze 

keer een mail. 

Valt u iets op in deze Van Wirs
kaante? Hebt u een tip, een 
opmerking, een opmerking of een 
suggestie die we in de volgende 
Van Wirskaante kunnen plaat
sen? Schroom niet en neem 
contact op met ons redactielid 
André Moors, Hertogenstraat 14, 
5111 AR Baarle-Nassau, (e-mail 
amoors@olaoet.nl of telefoon 013 
5079556). 

Jacques Boone: 
Beste André, 
Bravo voor het aangrijpend artikel 
over Antoon van Tujil! Wat een 
veelzijdig man! Het is aan de 
toewijding van dergelijke bijzonder 
sympathieke en actieve mensen 
dat Amalia haar goede werking 
als Heemkundige kring te danken 
heeft. .. 
Gelukkig dat hlj dit na zijn 
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afzwaaien als vice-voorzitter nog 
steeds blijft doen. 
Vriendelijke groet. 

Jan de Rooij: 
Met meer dan gewone belangstel
ling het vraaggesprek van André 
Moors met Antoon van Tuijl gele
zen. Een verhaal over een men
senleven wat je je nauwelijks kunt 
bedenken! (zie ook de bijdrage 
in het septembernummer over 
Antoons jeugd in Heesch). 

Het komt mij in-druk-wekkend 
over: het gaat over lief en leed; 
dood en leven; religieus en mens 
" in de wereld "; troubadour
pelgrim en reisleider; kunstenaar 
en natuurmens, ondersteund met 
beelden (foto's). Bij Antoon als car
navalsvierder in Ulicoten kan ik mij 
overigens niet direct een voorstel-
ling maken ...... ! 
Het verhaal boeit mij te meer. 
omdat ik ook Lasaliaans ben ge
schoold!: van 1942 - 1957 
was ik leerling van de lagere 

school, de ULO en de Kweek
school. 
Het leven van Antoon tussen 
1952 en 1957 speelt zich op 
dezelfde plaats af (het klooster in 
Baarle-Nassau) als mijn leven op 
dat ogenblik op de kweekschool, 
zonder dat wij weet van elkaar 
hadden. maar er wel dezelfde per
sonen en situaties tegenkwamen. 

Ik vond het interessant een reactie 
te geven op dit interview van André 
Moors, die als bekwaam journalist 
(wat ook blijkt uit de vorige uitga
ven van "Aon de proat mee .. .. ") de 
ondervraagden aan het woord laat. 

Joke & Ben Wentink: 
Beste redactie en bestuur, 
Wederom hebt u ons een prachtig 
blad gestuurd vol met schitterende 
foto's en lezenswaardige artikelen. 
Wij zijn bijzonder getroffen door 
het aangrijpende levenverhaal van 
Antoon van Tuijl, wij kenden dat 
niet. 
Nogmaals complimenten. 



Johanna Vogels-Moeskops: 
Geacht bestuur, 
Het was een prettige verrassing om 
de placematjes te mogen ontvan
gen. Ook het bijgevoegde tijdschrift 
genoot ten volle onze aandacht. 
Steeds als ik in het tijdschrift lees 
komen mijn jeugdherinneringen 
terug van het oude Baarle-Nassau 
-Hertog. Ik heb hieraan goede her
inneringen en Uw vereniging blijft 
steeds onderwerpen vinden die 
deze gedachten terug aanscherpen. 
Daarom via deze weg een schou
derklopje voor Uw ganse bestuur! 
Met vriendelijke groet. 

Maickel Prasing: 
Vandaag kreeg ik een aantal mooie 
placemats. Dank daarvoor! 
Hartelijke Groeten uit Oudenbosch! 

Ria Snapper-Wens: 
Beste André, 
Om te beginnen feliciteer ik 
Amalia van harte met haar 
35e verjaardag en nog vele jaren 
erblj! En dat ze daarbij trakteert 
op vier "schóón pleesmets" is 

helemaal mooi meegenomen. 
Vooral de teksten in dialect bij 
de mooi uitgebeelde plaatjes maak
ten 't helemaal af. Het lezen ging 
mij, ondanks de vele jaren dat ik 
"Baal" uit ben, nog goed af en ik 
kon ze ook nog goed thuisbrengen. 
Zo zie je maar! 
Ook in de nieuwe "Van Wirskaan
te" valt weer veel te lezen. Het in
terview met Antoon van Tuijl vond 
ik bijzonder indrukwekkend. "Ut 
Baols krantje" roept ook veel herin
neringen op, veel bekende namen 
in de advertenties. En de "bee
lekes" is ook 'n verhaal apart. In 
een woord weer 'n mooi nummer, 
waarvoor mijn complimenten. 
De hartelijke groeten maar weer, 

C. Tuijtelaars- Olieslagers: 
Aan het bestuur van de heemkun
de uit Baarle, 
Van harte gefeliciteerd met jullie 
35 jarig bestaan. 
Bedankt veur de schoane plees
mets. En ze zen nog thuis gebragt 
ok. Ik vijn ze heel schoon en ok 
heel schoon getekend. Ik zij er blij 

mee en zal er dikkuis nor kijken as 
ik aan 't eten zij. (ik kan beter bols 
praeten as schrijven koom ik nou 
wel aachter}. Jullie veel succes 
met de grootste club van Baarle. 
Mooie kerstdagen en een gezond 
Nieuwjaar toegewenst. 
Met vriendelijke groeten, 

Ria lanssen 
De Geerhof 54-1 Chaam: 
Hoi, 
Hartstikke bedankt voor de "plees
met's" voor de Geerhof. Ze zijn 
gelijk in gebruik genomen in onze 
huiskamer. Daar ik met demen
terende bewoners werk is dit een 
geweldig geschenk. 
De mensen herkennen bijna alles 
van wat er op staat. 
Nogmaals onze dank. 

Corry en Jan Landman: 
Geacht Bestuur Amalia, 
Wij hebben het cadeau van de ver
eniging ontvangen, zeer mooi. Alle 
lof voor de maker Anton van Tuijl. 
Hartelijk bedankt hiervoor. 
Groeten, 
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In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelo· 

pen periode weer van vier leden 

afscheid moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Louis Olieslagers, Julianahof 8 
5111 AZ Baarle-Nassau 
overleden op 18 november 2011, 

Stan van Sas, Boschoven 1 
5111 XG Baarle-Nassau 
overleden op 3 december 2011, 

Johan Leijten, Sernardusstraat 10 
5113 TG Ulicoten 
overleden op 20 december 2011, 
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To Peeters-Braspenning, Haldijk 
11, 5113 BW Ulicoten 
overleden op 7 januari 2012. 

Namens bestuur en leden wensen 
wij de nabestaanden heel veel 
sterkte toe. 

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek verge
ten te vermelden, doen wij een 
vriendelijk verzoek aan nabe
staanden om een overlijdensbrief 
naar ons te sturen. Het adres 
van ons redactielid André Moors 
is: Hertogenstraat 14, 5111 AR 
Baarle-Nassau. 



Toeristisch project 
"WOl in de Noorderkempen. 
Vergeten? Opgehelderd" 

HERMAN JANSSEN 

In Van Wirskaante 2010 nr. 4 

heb ik u de plannen in verband 

met de honderdste herdenking 

van het ui tbreken van de Eerste 

Wereldoorlog al voorgesteld. 

Er was toen een dossier bij het 

Impulsfonds van de Vlaamse rege

ring ingediend. Eind december 

2010 kwam echter het bericht 

dat het project niet gesubsidieerd 

werd. Het bleek onmogelijk om op 

te boksen tegen de megaprojecten 

van de Westhoek en deze van de 

grote steden in het binnenland. 

Deze tegenslag betekende echter 

niet dat onze plannen zomaar 

werden opgegeven. Er werd naar 

een alternatieve financiering 

uitgekeken. Het indienen van het 

WOl-project bij Leader vergde een 

ffinke inspanning, maar hierdoor 

werd het ook alsmaar sterker. On-

langs kwam het verlossende be-

richt dat het project voor 61,53% 

door Leader MarkAante Kempen 

gesubsidieerd wordt, een bedrag 

van 37.201,04 euro. 

Leader MarkAante Kempen 

Leader is een Europees subsidië
ringsprogramma voor plattelands
ontwikkeling en ook een methode 
van samenwerken, van onderuit 
georkestreerd en dit specifiek voor 
actoren op het platteland. Het 
biedt kansen aan vernieuwende 
en duurzame initiatieven op het 
platteland, bedacht en uitgewerkt 

door mensen ter plaatse. De 
Plaatselijke Groep, een soort jury, 
beslist over het toekennen van 
subsidies aan plattelandsprojec
ten. Voor de MarkAante Kempen 
bestaat die groep uit veertig leden, 
deels uit lokale overheden van de 
deelnemende gemeenten en uit het 
plaatselijke verenigingsleven. Maar 
ook mensen uit het middenveld, 
de landbouwsector, natuurvereni
gingen en geïnteresseerde burgers 
maken deel ervanuit 

Leader-gebied MarkAante Kempen 
is gesitueerd in het noorden van 
de provincie Antwerpen en wordt 
gevormd door tien gemeenten uit 

Vluchtelingenspel nabij het vroegere treinstation van Baarle-Grens 
(Vredesdagen 2011). 



Verhalen beluisteren bij het vroegere woonhuis van de familie Huybrechts op Ghil 
(Vredesdagen 2011). 

de Noorderkempen: Arendonk, 
Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merks
plas. Ravels. Rijkevorsel, Brecht 
(excl. St.-Jobl, Essen, Kalmthout 
en Wuustwezel. Tijdens de periode 
2008-2013 kunnen goedgekeurde 
projecten rekenen op Europese, 
Vlaamse en Provinciale steun en 
middelen. 

Voor de resterende "eigen" finan
ciële inbreng (38,47% van het 
kostenplaatje ofwel 23.258,96 
euro) werden partners gezocht en 
gevonden. In de eerste plaats ko
men er subsidies van de gemeen
ten Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, 
Hoogstraten, Merksplas en Ravels. 
Ook de provincie Antwerpen doet 
een duit in het zakje en verder 
wordt ons project gesponsord door 
Cera en het Wereldideefonds van 
Rabobank de Zuidelijke Baronie. 
Ook onze eigen vereniging, Amalia 
van Solms, doet op financieel ge
bied een flinke duit in het zakje. 

Een hele uitdaging? Jazeker, denk 
daarbij ook aan de voorfinanciering 
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van het project. Voor de subsidi
ering bij Leader geldt immers dat 
facturen eerst door de initiatiefne
mers moeten worden betaald en 
dat pas om het half jaar een afre
kening gebeurt. Niet iedereen kan 
zomaar 60.460 euro voorschieten. 
ook al moeten niet alle facturen 
tegelijk betaald worden ... 

WOl in de Noorderkempen 

Ons WOl-project wil in het kader 
van de internationale herdenkingen 
in 2014-2018 tegemoetkomen 
aan een grote behoefte om de 
vergeten oorlogsgeschiedenis van 
de eigen regio te leren kennen. Nu 
al is er een grote interesse bij de 
omliggende heemkundekringen 
en culturele verenigingen waar 
te nemen, zowel in België als in 
Nederland. Sinds de reconstructie 
in 2008 van een stukje "Doden
draad" in Zondereigen stoppen er 
dagelijks toeristen aan dit vredes
monument. Scholen komen op 
bezoek, culturele verenigingen 
boeken de vredeswandeling. 

Erfgoedverenigingen uit binnen- en 
buitenland vragen om lezingen 
over dit onderwerp. Een nieuwe 
fase van het dodendraadproject zal 
bijdragen tot de verdere ontsluiting 
van ons vergeten oorlogserfgoed. 

In onze regio zijn er weinig relicten 
uit WOl en is de kennis van wat 
er hier gebeurd is, vervaagd. Dit 
vergeten oorlogserfgoed willen we 
op een actieve en belevingsgerichte 
wijze weer onder de aandacht 
brengen. We denken daarbij aan 
het herwaarderen van historische 
relicten en het ontwikkelen van 
educatieve projecten voor scholen, 
rekening houdend met hun leer
plannen en einddoelen. Door het 
beleefbaar en interpreteerbaar ma
ken van de geschiedenis en volks
cultuur willen we dat bewoners 
en actoren het cultureel erfgoed 
(opnieuw) leren waarderen. Hierbij 
willen wij alle leeftijdscategorieën 
aanspreken. Daarom werd ook 
beslist om gebruik te maken van 
de nieuwste audiotechnieken. De 
jeugd is een belangrijke doelgroep 



in ons project. Niet alleen het aan
reiken van het vergelen oorlogserf
good is belangrijk, maar meer nog 
het inzicht in de zinloosheid van 
een oorlog. 

De fietsende en wandelende toerist 
in onze regio willen wij getuige 
laten zijn van de uitzonderlijke 
gebeurtenissen tijdens WOl. Vooral 
de oprichting van een elektri-
sche afsluiting langsheen heel de 
Belgisch-Nederlandse grens willen 
wij onder de aandacht brengen. 
Daarnaast was de situatie van 
de onbezette Belgische enclaves 
van Baarie-Hertog in het neutrale 
Nederland heel bijzonder. Hier
door kon het postkantoortje van 
Baarie-Hertog de draaischijf van 
de brievensmokkel van en naar het 
front worden. Baarle speelde ook 
een belangrijke rol in de spio-
nage door het oprichten van een 
draadloze militaire zendmast. Veel 
boeiende verhalen illustreren dit 
oorlogsgebeuren. 

Met het project wordt een extra, 
vaak onbekende dimensie aan de 
identiteit van onze regio toege
voegd, nl. die van een rijk verleden 
wat betreft oorlogserfgoed. Zowel 
voor de eigen bevolking als voor 
buitenstaanders zal het project heel 
wat kennis bijbrengen. Door de 
algemene aandacht ter gelegen
heid van de herdenking van WOl 
in de landelijke media zal dit alles 
resulteren ln een groeiende ·oe
langstelling voor en de toeristische 
ontwikkeling van de grensregio. 

Innoverend project 

Het project richt zich zowel op de 
plaatselijke bevolking als op de 
toeristen. Tol de meer specifieke 
doelgroepen behoren de leer
lingen van het basis- en mld-

Demonstratie van een grenspassage bij de dodendraad 
(Vredesdagen 2011). 

delbaar (voortgezet) onderwijs, 
hun leerkrachten, streekgidsen, 
heemkundigen en leden van 
culturele verenigingen. In eerste 
instantie werd "alleen" gedacht aan 
de realisatie van een fietsroute en 
twee wandelroutes. later kwamen 
daar nog een cursus en een boek 
bij. Over de vier onderdelen van 
dit project leest u meer in een 
volgende aflevering. 

Het WOl-project is niet alleen in
noverend omwille van zijn inhoud 
die voor velen onbekend is. Ook 
nieuw in onze regio is het zich 
doelbewust wenden tot de toerist 
om het vergeten oorlogserfgoed 
bekend te maken bij het brede 

publiek. De cursus en het daaraan 
gekoppelde boek (beide bestemd 
voor mensen die informatie kunnen 
doorgeven aan hun doelgroep) 
maken het project bijzonder. Van 
grote meerwaarde is het zich wen
den tot de jeugd door het verder 
uitbouwen van een pedagogisch 
project. Het gebruiken van nieuwe 
media voor het belevingsvol maken 
van de fietsroute is ook al inno
verend. Het is de bedoeling om 
persoonsgebonden audioverhalen 
beschikbaar te stellen die met 
een veelheid aan dragers (MP3, 
smartphone, klassieke GSM) 
afgespeeld kunnen worden. In de 
iets verdere toekomst wordt ook 
gedacht aan het gebruik van QR-

Reconstructie van de dodendraad in Zondereigen. 



codes, een techniek die nu nog te 
weinig ontwikkeld is. Tot slot geeft 
de samenwerking zowel op ge
meentelijk, regionaal, provinciaal, 
nationaal als internationaal vlak 
een aparte dimensie en uitstraling 
aan dit project. 

Het ontwikkelen van de vier 
projectonderdelen zal gebeuren in 
overleg met de betrokken gemeen
ten (Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, 
Hoogstraten, Merksplas en Ravels), 
Toerisme Provincie Antwerpen, 
Regio West-Brabant, Toerisme 
Grensland vzw, Land van Turn
hout en de plaatselijke WV's en 
heemkundekringen. Gedacht wordt 
aan het aanleveren van gegevens 
en foto's voor de infoborden en de 
brochures, het mee bepalen van 
startplaatsen en geschikte locaties 
voor de infoborden, het verzorgen 
van de promotie van het project, 
het aanbieden van administratieve 
en technische ondersteuning, het 
uitbreiden of verleggen van de 
fietsknooppunten en het beheren 
van de uitgevoerde werken. 

In een later stadium zullen ook de 
Academie voor Muziek en Woord 
De Noorderkempen (voor het in
spreken van de persoonsgebonden 
audioverhalen) en de afdelingen 
hout en metaal van VITO Hoogs
traten (voor het maken van het 

schakelhuis en de frames van de 
infoborden) worden ingeschakeld. 
Het Centrum voor Volwassenenon
derwijs Turnhout en de Gidsenver
eniging van de Antwerpse Kempen 
zoeken mee naar een passende 
werkvorm voor de cursus. 

K waliteitskamer 

Om voor subsidiëring door Leader 
MarkAante Kempen in aanmerking 
te komen, moest het project ter 
beoordeling aan de Kwaliteitska
mar van de provincie Antwerpen 
worden voorgelegd. Dat gebeurde 
op donderdag 8 september 2011 
door Frans Van Gils en Fans van 
Tilburg (twee leden van de kern
groep). Onderstaand schriftelijk 
advies werd afgeleverd: 
"Het project wordt goed beoor
deeld en kan ingediend worden. 
Wanneer de funderingen in de 
grond gemaakt worden voor het 
schakelhuisje moet er ook een 
archeologisch onderzoek gedaan 
worden. Hiervoor contact opne
men met Adak. Er moet eerst goed 
nagedacht worden over de inhoud 
op de panelen. Het is belangrijk 
dat de inhoud is afgestemd op wat 
de voorbijgangers willen lezen. Er 
kan ook afgewisseld worden in de 
panelen: in het schakelhuis kan er 
meer verteld worden dan bijvoor
beeld op een kruispunt langs de 

Eén van de toekomstige startplaatsen van de dodendraadroute. 

fietsroute. Pas wanneer de inhoud 
duidelijk is, op zoek gaan naar 
welke borden hiervoor geschikt 
zijn. Er moet dus niet vastgehou
den worden aan één bepaalde 
afmeting van borden. Voor het 
ontwerp van de borden best ook 
een grafisch ontwerper onder de 
arm nemen. De infoborden moeten 
immers aangepast zijn aan het 
onderwerp en aan de hedendaagse 
toerist. Voor de uitvoering van de 
borden met FSC-hout werken. Voor 
het plaatsen van de borden moet 
er goed op de inplanting in het 
landschap worden gelet, zodat de 
uitzichten niet geschaad worden." 

Een alsmaar groeiend project 

Het afgelopen jaar is het WOl-pro
ject flink uitgebreid. Eerst waren er 
twee, nu vier onderdelen. Bij een 
aantal infopanelen komen er ook 
ingesproken verhalen. Er wordt met 
meer partners samengewerkt en ... 
de begroting is bijna verdubbeld. 
Om al deze redenen was het een 
prima idee om na de goedkeuring 
van het Leaderdossier tot een uit
breiding van de kerngroep over te 
gaan. Deze bestond eerst uit Frans 
Van Gils, Fons van Tilburg en mij
zelf. Door de toevoeging van Stijn 
Marinus (Toerisme Provincie Ant
werpen, Toerisme Grensland vzw 
en Land van Turnhout), Trees Van 



Staat eind 2013 ook hier een infopaneel over de 
gebeurtenissen t ijdens de Eerste Wereldoorlog? We 
bevinden ons vlakbij het voormalige postkantoor van 
Baarle·Hertog, draaischijf van de brievensmokkel van en 
naar het front. 

Geluwe (gemeente Baarle-Hertog) 
en Jef van Tilburg (vice-voorzitter 
van Amalia) werd de kerngroep 
vervangen door een "stuurgroep". 
Deze zal de vooruitgang en de 
kwaliteit van het project bewaken. 
Bijzondere aandacht zal uitgaan 
naar de communicatie met alle 
partners. Op 13 januari werd 
daarom een eerste voorlichtingsver
gadering voor alle betrokkenen ge
organiseerd. Op deze bijeenkomst 
werd overgegaan tot de oprichting 
van vier gemeentelijke werkgroep
jes (Baarle, Hoogstraten, Merks-

plas en Ravels) om ter plaatse de 
onderdelen van het project verder 
uit te werken. Op 27 januari werd 
de pers ingelicht. 

Doordat onze vereniging vlug erbij 
was om met het thema "WOl
herdenking 2014-2018" aan de 
slag te gaan, worden we vaak door 
derden benaderd. Er blijkt een 
grote nood aan de coördinatie van 
opstartende initiatieven te zijn. 
Omdat wijzelf niet in staat zijn om 
deze coördinatie op ons te nemen, 
werden andere instanties hiervoor 

*** ' ;+#ll 
MarkAante 

* * 
* * * * *** 

Dit grensoverschrijdend pro
ject draagt op een laagdrem
pelige manier bij tot de ont
wikkeling van het historisch 
besef over de impact van de 
'Groote Oorlog' in de Naar
derkempen en de Zuidelijke 
Baronie. Dit educatieve en 
toeristische project voor oud 
én jong is mogelijk gemaakt 
door samenwerking van veel 
ondersteunende partijen, wat 
het project tot een écht We
reldidee maakt. Om die reden 
wordt het met een bijdrage 
vanuit het fonds Wereldidee 
van Rabobank De Zuidelijke 
Baronie ondersteund. 

aangesproken. Erfgoed Brabant, 
Brabants Heem en de Gouw 
Antwerpen hebben onze nood
kreet gehoord. Zij willen nauwer 
samenwerken, een doelstelling 
die al vaker geformuleerd werd 
maar nog niet in de praktijk werd 
omgezet. Gedacht wordt aan een 
samenwerkingsverband rond de 
herdenking van WOl. En waar kan 
deze samenwerking beter opgestart 
worden dan in ons eigen Baarle
Hertog-Nassau. Alle betrokken par
tijen ontmoeten elkaar op vrijdag 
9 maart in Amalia's heemhuis. 

t 
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Handelshuis Sint Antonius 

Uit Baarle verdwenen beroepen, 
ambachten en bedrijven (5) 

ANDRÉ MOORS 

In Baarle werden vroeger beroe

pen of ambachten uitgeoefend die 

er nu niet meer zijn. Ook kende 

Baarle flink wat bedrijvigheid die 

nu voor een gedeelte is verdwe-

H~NDELSHUIS "SINT ANTONIUS" . $ Tel. 013·5079700 Fax. 013-5077275 
Geschenken - Bingo - Sportprijzen 

-. 
nen. Dit is het vijfde artikel in geschenken te kopen. Om over en ook nag met oud-secretaresse 

een mogelijk langere reeks. Als dit in 2008 uit Baarle verdwe- Wies Wolters. Oud-medewerker 

Heemkundekring willen we name- nen bedrijf meer aan de weet de Leon Dagge was ook heel graag bij 

lijk meer aan de weet komen over komen, sprak ik met de aud- dit interview aanwezig geweest. 

die verdwenen oude be1oepen en directeuren Huub en loek Baaij, Helaas overleed hij op 17 augus-

ambachten en andere verdwenen met oud-medewerker Jan Goossen tus j/. 

bedrijvigheid in Baarle. Eerder in-

formeerden wij u over de vroegere 

klompenmakers en strodekkers, 

de plaatselijke sigarenindustrie, 

confectiefabriek Lehmann en 

zuivelfabriek de Hoop. 

Deze keer is het de beurt aan 

Handelshuis Sint Antonius, 

destijds gevestigd aan de Grens

weg. Bedrijven, verenigingen, 

schoolinstellingen en particulieren 

kwamen van heinde en verre om 

er allerlei feestartikelen, snuiste

rijen, speelgoed, sportprijzen en 
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Vele jaren was Leon Dogge (I) een fijne collega van Jan 
Goossen {r}. Leon was graag bij het interview aanwezig 
geweest. Helaas overleed hij op 17 augustus 2011. De 
foto is gemaakt in 2008 tijdens de verhuizing van het 
bedrijf naar Breda. 



Het eerste begin in Den Haag 
onder leiding van 
opa Abraham Baaij 

Joek Baaij (geboren in 1947): 
"Opa begon met zijn eerste be
drijfsactiviteiten in Den Haag. Met 
een handkar ging hij daar langs de 
deur om fruit te verkopen. 
Die handel groeide uit tot een 
groothandel in zuidvruchten. Hij 
had in die stad ook twee winkels. 

V.l.n.r. Huub Baaij, Jan Goossen en Joek Baaij. 

Handelshuis Sint Antonius? De 
meeste mensen in Baal noemden 
het bedrijf 'den Baay'. Die volkse 
naam verwijst naar de oprichter 
van het bedrijf, opa Abraham Baay. 
Hi j wordt geboren in 1881 in 
Middelburg. Hij overlijdt op 26 juli 
1968. 

Wellicht weten weinig mensen 
waarom de naam van het bedrijf 
Handelshuis Sint Antonius was. 
Wel, volgens Huub Baaij (geboren 

Opa Abraham Baaijin 1935 in de 
tuin ln aanleg achter het huis aan de 
Stationsstraat B96 (nu Grensweg). 
Rechts is de tuinman. 

in 1941) werd de naam aan het 
bedrijf gegeven door zijn grootva
der. "Grootvader was een gelovig 
mens. Hij had veel vertrouwen in 
Antonius als de beschermheilige 
van verloren zaken. Nadat het 
bedrijf in 2008 verplaatst is van 
Baarle-Nassau naar Breda, heet 
het nog steeds Handelshuis Sint 
Antonius. 
Onder invloed van internet is de 
naam afgekort tot HSA." aldus 
Huub. 

De bewuste groothandel kwam 
in de crisistijd van de jaren dertig 
onder druk te staan. Sinaasappels 
waren namelijk in die tijd vanuit 
Zuid-Europa door stakingen soms 
zó lang onderweg, dat het sap er 
al uit liep voor ze verkocht konden 
worden. 

Dat was de reden dat opa en mijn 
vader Jo stopten met de handel in 
zuidvruchten en In ca. 1935 over
stapten naar niet bederfelijke waar. 
zoals speelgoed, kaarsen, dweilen, 
kussenslopen e.d.n 

Hier begon het bedrijf. Rechts voor was het kantoor. 
De achterzijde van de woning werd gebruikt als 
magazijnruimte. 
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Baarle-Nassau komt in beeld 

Omdat opa Abraham en zijn zoon 
Jo toen al veel verkochten aan 
kloosters en instellingen, vroeg de 
leiding daarvan of het Handelshuis 
mogelijk ook cadeautjes verkocht. 
Huub Baaij: "Opa en vader hadden 
toen contact met drukkerij Brepols 
in Turnhout. Daar werden naast 
speelkaarten ook kerkboeken 
gedrukt. Opa en mijn vader zagen 
daar wel handel in. Toen mijn 
vader midden jaren dertig voor een 
jeugdbeweging hier in de buurt 
was, zag hij volop kansen om hier 
een bedrijf op te zetten. Boven
dien, oma was ziekelijk en voor 
haar was het platteland beter dan 
de stad. Voordeel van een bedrijf 
opzetten vlakbij de grens in Baarle 
was ook dat hij dan zowel Belgi
sche als Hollandse klanten van 
dienst kon zijn. Het is natuurlijk 
veel gemakkelijker om dat vanuit 
Baarle te organiseren dan vanuit 
Den Haag." 

gezin Baaij gaan wonen in het huis 
met als huidig adres Grensweg 14. 
Huub: "Ik zelf heb hier in Baarle 
nog op de lagere school gezeten. 
Toen ik in 1954 naar de mid· 
delbare school in Breda ging, zijn 
mijn ouders en de kinderen naar 
Breda verhuisd. 
Ofschoon opa in de oorlogsjaren 
nog wel actief was, nam onze va
der de bedrijfsvoering steeds meer 
over. Ook Piet, een broer van Jo. 
hielp mee in het bedrijf. Vanwege 
zijn verstandelijke handicap was 
die hulp begrijpelijk beperkt." 

De bedrijfsactiviteiten 
breiden zich uit 

Uit de door de twee broers Baaij 
verstrekte informatie blijkt dat hun 
vader van huis uit ook handelaar 
was in koffie en thee. Daarom 
verhandelden ze die ook in Baarle. 
In het huis Grensweg 14 stonden 
in de gangen kisten met thee en 
grote bussen met koffie. Mede
werker Jan Goossen (geboren in 
1936 en in 1951 begonnen bij 
het bedrijf)) moest die koffie en 
thee in die tijd per kilo afwegen 
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Baarle. Weer een beetje later is het Uit deze nota uit 1935 blijkt dat in de beginperiode o.a. rijst werd verhandeld. 
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Foto uit ca. 1945 van Leon Dagge. 
Hij ging iedere dag op de fiets naar 
Baarle en Turnhout om post op te 
halen of weg te brengen. 

en kon dan door klanten gekocht 
worden. Die koffie en thee werd 
aan kloosters en andere katholieke 
instellingen verkocht. Maar ook 
particulieren behoorden steeds 
meer tot de klantenkring. Al gauw 
vroegen de klanten ook naar rijst, 
suiker en naar blikjes vis etc. De 

Jan Goossen (I) en Karel van 
Steenbergen (r) in 1953 aan het werk 
met een plakbandapparaat. 

rijst werd in balen doorverkocht. 
Van suiker en aardappelzetmeel 
werd puddingpoeder gemaakt. Dat 
gebeurde door thuiswerkers. In toe
nemende mate vroegen de klanten 
om zakdoeken en ander linnen
goed, om rozenkransen, beelden 
en kerkboeken. 
Wies Welters kan zich nog heel 
goed herinneren dat door de 
oude heer A. Baay een 'Baay's 
vervangingsei' werd uitgevonden. 
Wies: "Het was een geel poeder 
dat gebakken moest worden! Het 
was niet te eten! In de Sinter
klaastijd werden mijn moeder en 
haar zus Jos van Hoek ingezet om 
snoepzakjes te maken. Het waren 

zakjes van 25, 30 en 50 cent. Zij 
zaten dan tot diep in de nacht te 
werken. Dozen met snoep stonden 
vervolgens in de gang. Die zakjes 
werden besteld door scholen en 
instellingen. Mijn broer Ben in 
Breda die ik sprak vertelde dat 
in de oorlog de heren Baay alle 
mensen aan de Grens vroegen om 
bladeren te plukken. Die werden 
dan op zolder uitgespreid om goed 
te drogen en daarna fijn gemaakt 
en dat verkochten ze dan als thee! 
Niet te drinken volgens Ben. Maar 
ik zelf weet hier niets van.» 
Jan Goossen: "Kisten kerkboeken 
stonden er en werden heel vlot 
verkocht. Niet te geloven! Die kerk-

V.l.n.r. Maria Dogge·Aarts - Leon Dagge - Carry en Jo 
Baaij. De foto is in ca. 1965 gemaakt. 

V.l.n.r. Huub Baaij - buurmeisje Yvonne Dorgé en zusje 
Lida Baaij, in ca. 1949 gefotografeerd achter het huis van 
de familie Jo Wolters. 



boeken kwamen van die drukkerij 
in Turnhout. Leon Dogge ging daar 
dan monsters halen. In zo'n kist 
zaten misschien wel vijf of zeshon
derd kerkboeken. Zodra de kisten 
binnen waren, werden de kerkboe
ken al meteen doorverkocht. Al
lemaal aan kloosters. En beelden, 
ho, ho, ho! Zóveel! Rozenkransen, 
medailles, je wilt het niet weten! Al 
dat spul ging ook naar de missies 
en naar Curaçao." 
Huub: "En zo begon het bedrijf en 
de handel vanuit Baarle en Weelde 
Statie steeds meer te groeien. Zo 
sterk zelfs, dat we vanaf 1948 een 
aantal jaren voor magazijnruimte 
een paar magnifieke wachtka
mers huurden in het prachtige, 
enorm grote stationsgebouw aan 
de Grens. Helaas is vandaag de 
dag alleen het grote perron nog te 
zien. Het gebouw werd in ca 1959 
gesloopt. " 

Volgens de gebroeders Baaij was al 
die jaren dat het bedrijf in Baarle 
actief is geweest, haar belangrijkste 
handelsmerk: voor elk wat wils, 
met een goede kwaliteit, tegen heel 
aantrekkelijke prijzen. 

V.l.n.r. Leon Dogge - Jan Goossen - Tonnie Koyen. Foto 
gemaakt in 1951. Met de handkar zijn zojuist goederen 
opgehaald uit het stationsgebouw. 

Jan Goossen: "Leon Dagge, Tonnie 
Koyen en ik hebben eind jaren 
veertig, begin jaren vijftig heel wat 
keren goederen uit dat stations
gebouw met een kar opgehaald 
en naar het bedrijfspand aan 
de Grensweg gebracht. In dat 
bedrijfspanel pakten we vervolgens 
die goederen in en verzonden die. 
Met die handkar voerden wij ook 
spullen uit naar de Belgische zaak 
naast het kerkje in Weelde Statie. 
Dat gesjouw met die handkar is op 
een van de foto's nog goed te zien. 
Eerst gaven we dan de goederen 
bij de douane aan. Meestal zaten 
ze niet op post en vonden we ze in 
het café." 

Steeds meer personeel 
treedt in dienst 

Naast vader Jo Baaij en zijn zonen 
Huub en Joek, werken vrijwel 
vanaf het begin in het bedrijf Leon 
Dagge, Jan Goessen en Jan Wil
lemsen. De eerste medewerkers op 
het kantoor waren Wies Welters en 
Jos Jansen. 
Joek Baaij: "Een tijdje vóór het 
stationsgebouw is gesloopt. heb· 
ben we een loods gekocht van 
de Spoorwegen. Die ligt achter 
de Grensweg, een beetje richting 
Baarle. De loods werd uitsluitend 
als opslagruimte gebruikt. Vader 
had ook het stuk grond tussen de 

In het midden van het grote voonnallge stationsgebouw aan het einde van de Grensweg huurde Jo 
Baaij enkele grote wachtruimten voor de opslag van goederen. In 1959 is het stationsgebouw jammer 
genoeg gesloopt. 



Een oude spoorwegloods {zie overkapping van het oude 
perron!) werd begin jaren vijftig In gebruik genomen als 
magazijn. De loods werd gekocht voor f 900,··. 

loods en de Stationsweg bijge
kocht. Al gauw wordt daarvan een 
gedeelte bebouwd voor show
room en bedrijfsruimte. Ook de 
dwars daarop gelegen kantine van 
schoenfabriek Lugano wordt ge
kocht. Het personeelsbestand blijft 
al die jaren groeien. Oe meeste 
werknemers waren afkomstig uit 
Baarle, Chaam, Ravels, Poppel en 
Weelde. Het bedrijft liep als een 

trein. Het maximum aantal mensen 
dat in het bedrijf heeft gewerkt, zo 
rond 1985, is denk ik ongeveer 
zestig geweest. Met parttimers 
meegerekend wel zeventig." 

Vader Jo Baaij 
was 'geen gemakkelijke' 

Vader Jo Baaij, geboren in 1909 
en overleden in 1995, was vele 

jaren de baas van het bedrijf. In 
de omgang was hij echter geen 
gemakkelijke, zo blijkt. 
Zoon Huub: "Het personeel had 
best wel een beetje schrik voor 
hem. Pa was streng. Hij duldde 
eigenlijk geen weerwoord. Hij was 
ook voor Joek en voor mij soms 
lastig in de omgang." 
Jan Goossen: "Hij kon snel boos 
worden en boos reageren. Maar 
korte tijd later kwam hij dan naar 
ons toe om het weer goed te ma
ken. Zo was hij ook weer." 

Reclamefolders bij duizenden 

Om de klanten In zowel België als 
Nederland te bereiken, werden 
talloze reclamefolders in de eerste 
jaren in eigen beheer gedrukt en 
verspreid. Maandelijks tienduizend. 
Er waren zelfs dagen bij dat er 
zestig- tot tachtigduizend folders 

Het personeel dat in ca. 1958 bij het bedrijf werkzaam was. Voorste rij v.l.n.r. Tonnie Koyen- Jos 
Jansen - Jo Baaij - Jan Willemsen - Wies Wolters - Marianne Olislaegers - Sjan Vinckx - Marletje 
Willems- Amelie Gijsen. Middelste rij v.l.n.r leon Dogge-Jan Goossen - Karel van Steenbergen -Ad 
van Gils - Trees van Dijk - Lucia Verheijen - Maria van Reusel. Bovenste rij v.l.n.r. Pa u la Klessers 
{in het zwart) - daarachter Stanske Tuijtelaars - Hartie Gijsen - Mi a Willemsen - Corrie Frijters -
onbekend - José Segers- RosaFrijters - 3x onbekend- Lizette Robben (met gestreepte trui)- 2x 
onbekend. 
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gemaakt en verstuurd werden! 
De klanten kwamen werkelijk uit 
alle windstreken. Het bedrijf had 
een grote naamsbekendheid. 
Huub: "Aan de hand van dat 
foldermateriaal konden de klanten 
thuis hun keuze al maken. Een 
aantal gaf dan hun bestelling op 
voorhand door. Soms bestelden 
klanten erg grote orders. Je moet 
dan denken aan orders van twintig
tot dertigduizend gulden. Voor ons 
soort bedrijven zijn dat erg grote 
bedragen. Dat waren natuurlijk 
hoogtepunten voor het bedrijf. Die 
orders moesten goed ingepakt wor
den, zeker bij vervoer over zee." 
Wies Wolters: "De prijscourant die 
naar België ging, moest in twee ta
len. Dan kwam Jo Baay naar mijn 
moeder Emma en mijn schoonzus 
Mimi om heel die prijscourant te 
vertalen. Zij spraken alle twee goed 
Frans. Maar het was een vreselijk 
werk." 
Huub: "Ik kan me ook nog herin· 
neren dat we een paar honderd 
kilo pepernoten met het vliegtuig 
naar de Nederlandse Antillen heb
ben verstuurd. Het klaarzetten van 
die orders en het controleren ervan 
bij het ophalen dan wel meege-

Jan Witlemsen - onbekend - Annelie Gijsen. Vooraan Lucie 
Verheljen en Lizette Robben. Foto ca. 1962. 

V.l.n.r. onbekend - Jos Jansen - onbekend - Jan 
Willemsen -onbekend - Rietje van Tilburg - Leon Oogge. 
Foto ca. 1953. 
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ven met VanGend & Loos. kostte 
best veel tijd. Mede daarom had 
het bedrijf ook zoveel mensen in 
dienst. Foldermateriaal heeft zich 
nu achterhaald. De klanten kunnen 
alles vinden op onze website ':!:l:::!fJ!::L 

~." 

Afhalen van bestellingen 

Joek: "De klanten die hun spullen 
kwamen ophalen, hadden altijd 
goede zin. Men stond immers 
op het punt om met de gekochte 
artikelen heel leuke activiteiten 
te organiseren zoals bijvoorbeeld 

een bingo of fancy fair. Als klanten 
hun bestelling niet telefonisch of 
via de post hadden doorgegeven, 
bekeken ze de producten die ze op 
het oog hadden in de showroom. 
En dan niet alleen feestartikelen 
en dergelijke, maar ook radio's 
en tv's, wasmanden, skelters, 
opblaasboten, biljarts. luchtbuk
sen enzovoort. In onze showroom 
stonden vanaf 1985 ook bekers in 
alle formaten." 

Jan Goossen: "Al jaren daarvoor 
had ik gezegd, waarom gaan jul
lie toch geen bekers en trofeeën 

verkopen. Men wilde er niet aan 
beginnen. Toen we dat wel gingen 
doen, liep dat vanaf het eerste 
moment als een trein." 

Relatief gezien 
veel kantoorpersoneel 

Gezien de veelheid aan artike-
len die verkocht werden en het 
grote aantal klanten dat 'den Baaij' 
wist te vinden, was er ook veel 
kantoorpersoneel. Temeer daar er 
toen niet de hulpmiddelen waren 
als computers, die er vandaag de 
dag wel zijn. Alles gebeurde met 

Jo Baaij in ca. 1954 in zijn kantoor. Op de achtergrond 
secretaresse Wies Wolters. Op de voorgrond de 
telefooncentrale van het bedrijf. 

VanGend & Loos komt in ca. 1962 bestellingen ophalen. 

V.l.n.r. Josephine Segers - Rosa Frijters - onbekend, zijn in 
ca. 1956 bezig met het drukken van eigen reclamewerk. 

Kantoorpersoneel in ca 1954. V.l.n.r. Stanske Tuljtelaars 
- Jos Jansen - Marianne Olislaegers - Paula ? - Marietje 
Willems. 
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Joke Moors werkte ook op het kantoor 
In ca. 1959. 

typemachines en grote telmachi
nes. Ook de loonadministratie werd 
volledig handmatig gedaan. 
Huub: "Pa had heel goede con
tacten met de buren, de familie Jo 
Wolters. Hun dochter Wies was 
eigenlijk de secretaresse van pa. 
Ze was belangrijk in het bedrijf. Ik 
had het idee dat ze bij pa ook wel 
een potje kon breken." 
Op mijn vraag of den Baaij goed 
betaalde, antwoordt Jan Goossen 
tot hilariteit van de gebroeders 
Baaij: "Matig! Ik denk wel dat we 
cao-aanpassingen uitbetaald kre
gen. Maar weglopen deed je toch 
niet, ik had het er heel goed naar 
de zin. Dat gold voor iedereen. 
Iemand die er kwam werken, liep 
in principe niet meer weg." 

Secretaresse Wlesje Wolters In 
ca. 1960. 

Personeelsuilstapjes 

De sfeer was volgens Jan uit
stekend. Elk jaar hadden ze 
een uitstap. Ze noemden dat de 
Antoniusdag. Die uitstappen waren 
volgens Jan fantastisch. Eerst gin-

gen ze één dag, later werden dat 
zelfs twee dagen. Er was dan een 
overnachting blj. 
Jan: "Het reisdoel werd bepaald 
door vader Jo. Sjaak Koks ver
voerde ons altijd met een bus 
van Pelikaan naar een reisdoel in 

Personeelsultstap in ca. 1952 In de buurt van Maastricht. 
V.l.n.r. Leon Dogge - Jan Wîllemsen - Jo Baaij - Piet Baaij 
- Jos Jansen - Jan Goossen - Tonnie Koyen. 

Personeelsultstap naar Amsterdam In ca. 1953. Vooraan 
v.l.n.r. Wies Wolters - Rietje van Tilburg - Ria Schellekeos 
-Amelie Gij sen. Middelste rij v.l.n.r. Lu ei a Verheijen -
Rosa Frljters - Sjan Vinckx - Jan WIIJemsen. Achterste 
rij v.l.n.r. Jan Goossen - Jo Baalj - Tonnie Koyen - Leon 
Dagge - Jos Jansen. 

Personeelsavondjein een skelterbaan In Breda in ca. 
1996. Voorste rij v.l.n.r. Esther van Riel - onbekend
Anita v.d. Eijnde en Marij Baaij. Achteraan Joek Baaij en 
onbekend. 



Nederland, Belgie of Duitsland. En 
ieder jaar in juni, op de feestdag 
van de Heilige Antonius, gingen 
we iets nuttigen bij café-restaurant 
Grenshof aan de Grens." 

De leveranciers 
voor het Handelshuis 

Handelshuis Sint Antonius had 
verschillende leveranciers. zo blijkt. 
Het meeste spul kwam uit Italië 
en China. Veel van de te verkopen 
spullen werd aangevoerd door de 
goederentrein over het Bels Lijntje. 
Wagons vol stencilpapier werden 
er aangevoerd. Dat papier kwam 
in kisten binnen. Vanuit de volle 

De afhaalboxen van het Handelshuis. 

Zicht van boven op het bedrijf. 

wagon werd dan alles op steek
wagens in het bedrijfspand naar 
binnen gebracht. Dat stencilpapier 
kwam toen uit Oost-Duitsland. 
Ook kwamen er hele wagons aan. 
volgepropt met pluche beren uit 
Polen. Die lagen gewoon los in 
die wagons, niet in dozen dus. 
Ze kostten toen volgens Huub en 
Joekeen habbekrats en waren zo 
weer verkocht. In zo'n wagon zaten 
zes- à zevenduizend van die beren! 
Ook wagons vol met aangeklede 
poppen. Die kwamen uit Italië. 
Joek: 'Wist je dat er voor ons ook 
wagons bestemd waren die vol 
zaten met enveloppen? Hoeveel? 
Twee en een half miljoen!" Amelie Gijsen aan het werk in 

het magazijn. 

Het bedrijf verhuist 
naar Breda 

Omdat de zoons van Huub, Bart 
en Jeroen, het bedrijf gaan over
nemen, vindt in 2007 en 2008 
uitvoerig beraad plaats hoe verder 
te gaan. Is Baarle nog steeds wel 
zo'n goede locatie? De bereik
baarheid van het bedrijf aan de 
Grensweg gaat steeds meer roet in 
het eten gooien. Internet biedt veel 



Vrouwelijke werknemers In 1965. Achteraan Maria 
Rendersen ?. Vooraan v.l.n.r. Francien •.•.•.•• - Rina Tuip 
- lrene Voeten - Roos Hendriks - May Antens - Emelia 
Roefs. 

mogelijkheden en nieuwe kansen. 
De bedrijfsgebouwen in Baarle zijn 
dermate verouderd, dat het volgens 
de familie Baaij geen goede ge
dachte is om daar verder te gaan. 
Er gaat volgens hen geen enkele 
uitstraling meer uit van de gebou
wen. Verbouwen en optimaliseren 
zou een dermate grote investering 
vergen, dat in 2008 geconcludeerd 
wordt dat het voortzetten van de 

bedrijfsactiviteiten in Baarlegeen 
goede optie meer is. 
Huub: .. Als we de bedrijfsactivi
teiten op de oude manier zouden 
voortzetten, zouden we absoluut 
niet meer kunnen concurreren met 
bedrijven als bijvoorbeeld de Medi
amarkt Daar moet je je bij neerlig
gen en dus gaan toeleggen op 
specialisatie. We merkten dat ook 
aan onze klanten. Ook de gewoon-

Frank de Rooy In 1968 gefotografeerd Een gedeelte van de showroom. 
in de monsterkamer (showroom). 
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ten van de klanten veranderen 
immers. De handel is tegenwoordig 
heel anders ingericht." 

S_portprijÏëïï 1' 
Bedrukte artikelen 1' 

Deze verwijsbordjes hangen nog in de 
nu lege showroom. 



Een gedeelte van de ruim twintig 
medewerkers is toen meegegaan 
naar Breda. Maar een aantal 
daarvan haakte ook redelijk snel af. 
Nu werken er in Breda nog wee 
medewerkers van de oude ploeg. 
Joek: "De bedrijfsgebouwen en 
de grond in Baarlestaan in de 
verkoop. 
We zijn nu gevestigd op een 
industrieterrein in Breda. Het 
bedrijf is daar ongeveer 750 m2 

groot. Verkoop vindt voortaan voor 
een belangrijk gedeelte plaats via 
internet." 

Slot 

Aan het einde van dit interview be
nadrukken de gebroeders Baaij dat 
ze met ontzettend veel genoegen 
terugdenken aan de tijd in Baarle. 
Zij hebben er zich altijd heel goed 
thuisgevoeld en ze hebben erg veel 

waardering voor de inzet van het 
personeel, waaronder Jan Goos
sen. 

Rest mij om Joek, Huub en Jan te 
bedanken voor hun bereidwillige 
medewerking aan dit verhaal over 
weer een verdwenen bedrijf uit 
Baarle. 

Namens Amalia wensen wij HSA 
in Breda heel veel succes toe! 

Foto gemaakt in ca. 1967. Opa Abraham Baaij met in zijn armen achterkleinzoon Bart. Bart zit nu In 
de directie van HSA in Breda. Rechts kleinzoon Huub Baaij. 
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Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 5 november 

20ll tot 1 februari 2012 kregen 

we er weer 50 nieuwe leden bij. 

Fantastisch toch! Tot die nieuwe 

leden behoort ons 1400e lid, Ria 

Braspenning-van Tilburg. Tijdens 

de nieuwjaarsreceptie is aan het 

bereiken van deze nieuwe mijlpaal 

bijzondere aandacht besteed. 

Ria vertelt desgevraagd dat ze al 

veellanger lid had willen worden. 

"Het kwam er maar niet van. Tot 

die zondag in december dat ik 

in het Heemhuis was. Ik ga heel 

zeker deelnemen aan activiteiten. 

En genieten van Van Wirskaante. 

Want wat is dat toch een mooi 

boekske," aldus Ria. 

Amalia telt nu 1439 leden. De 

hierna vermelde nieuwe leden 

heten wij van harte welkom: 

mevr. Ria Braspenning- v. Tilburg, 
mevr. M. Schellekens, 
fam. J. Laurijssen, 
mevr. H. van Leeuwen-Mijs, 
fam. P. Meeusen, 
fam. Visser, 
fam. M. Van Baelen, 
dhr. J. Van Ammel, 
fam. A. Verheijen. 
fam. J. Meijvis, 
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mevr. G. Bruurs, 
fam. P. Kusters, 
mevr. P. Kokx-Peeters, 
fam. A. Cornelissen-van Gorp, 
dhr. E. v.d. Giessen, 
fam. B. Peters, 
dhr. T. Kusters, 
dhr. l. Coppens, 
mevr. M. Keustermans, 
mevr. J. Jansen-van Zon, 
dhr. R Dirven. 
fam. T. Spitters, 

fam. H. Want, 
mevr. A. Bouwens, 
dhr. C. van Gooi, 
dhr. A. van Alphen, 
mevr. F. van Beek-Seegers, 
fam. J. Mauritz, 
dhr. A. Koks, 
fam. P Loots, 
fam. J. Huijsmans, 
fam. G. van Gils, 
fam. H. Baaij, 
mevr. M. van Beek. 

Ria Braspenning-van Tilburg, zij is ons 1400• lid. 



Werkgroep Archeologie 

Baarle-Nassau: De krenten in de pap 

JOS EN WILL VERHEIJEN 

Op 15 november 2011 was er een Op archeologisch gebied is er de 

lezing over archeologische waar- laatste jaren veel veranderd, zoals 

dekaarlenvan Baarfe-Nassau in 

het Kultureel Centrum in Baarle

Nassau.Relnler Ellenkamp was 

uitgenodigd door Amalia, hij is 

werkzaam bij archeologisch buro 

RAAP, dat de waardekaarten heeft 

opgesteld. Ook regio-archeologe 

Leonie Weterings was aanwezig 

die avond. 

het Verdrag van Malta. 

Verdrag van Malta 

Het verdrag van Malta is een 
verdrag dat in 1992 werd onderte
kend door de lidstaten van de 
Raad van Europa. Het verdrag van 
Malta beoogt het culturele erfgoed 
- dat zich in de bodem bevindt -
beter te beschermen. Het gaat om 
archeologische resten als nederzet
tingen, grafvelden en gebruiks
voorwerpen. Ultgangspunt van het 

verdrag is dat het archeologische 
erfgoed bescherming nodig heeft 
en krijgt 

Archeologiekaart van 

Baarle-Nassau 

Aan de hand van een archeologie
kaart geeft Reinier uitleg over de 
gemaakte rapporten zoals 
archeologie: wat zit er in de bodem 
dat niet goed te zien is. Historische 
geografie: inrichting 
van het landschap (kavelpatronen, 
wegen en paden). Historische 
bouwkunde: historisch 
gebouwde monumenten (kerken, 
boerderijen, molens, enz .. ). 

Bestuurslid Jan Willakens leidt de 
avond in. 

Reinier Ellenkamp van archeologisch buro RAAP en regio-archeologe Leonie 
Weterings. 
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Archeologisch onderzoek 

Een onderzoek volgt een gefa
seerd traject. Je moet dan denken 
aan een bureau-onderzoek, een 
verkennend veld-onderzoek, zoals 

het graven van proefsleuven met 
de kraan, of in eerste instantie met 
de grondboor. Nadien kan er dan 
eventueel een algehele opgraving 
volgen om precies te weten te 
komen wat er in de grond zit. 
De bovenlaag, de zogenaamde es
deklaag, wordt verwijderd tot op de 
oorspronkelijke bodem direct onder 
de esdeklaag. Daar kun je alle spo
ren vinden die je nodig hebt voor 
je onderzoek, zoals de verstoringen 

IBaarle-Nassau 
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in de grond door de resten van o.a. 
de palen waar de woningen heb
ben gestaan, vuurplaatsen enz. De 
gevonden voorwerpen en resulta
ten worden aangemeld bij ARCHlS 
die alles documenteert. 

Bewon ingsgeschieden is 
van Baarle 

De streek werd in eerste instantie 
bewoond door jagers, verzamelaars 
die vuursteen konden bewerken 
om er werktuigen van te maken. 

We hebben onlangs nog zo'n 
stuk vuursteen gevonden op een 
akker aan de KieviVReth. Het is 
waarschijnlijk een kling van een 

vuurstenen mes, een belangrijke 
vondst. 

Zo'n 5000 jaar geleden begon
nen de bewoners met landbouw 
en het bouwen met hout en het 
vervaardigen van aardewerk potten 
en dergelijke. Voor de landbouw 
gebruikten ze de Keitic Fields me
thode, dat zijn kleine, omzoomde 
akkertjes van ca. 30x30 meter. 
Allemaal vierkante akkertjes die te
gen elkaar aan lagen. De akkertjes 
werden enkele jaren gebruikt en 
als ze uitgeput waren, lieten ze die 
enkele jaren liggen om ze daarna 
weer te gebruiken. Op de Heimo
len zijn vanuit de lucht nog vage 
sporen te zien van het ruitpatroon 
van de akkertjes. 

Beekdalen 

De vroege bewoners uit de streek 
vestigden zich bij voorkeur op een 
hoogte bij een beekdal. waar een 
beek door stroomde. Ze waren dan 
voorzien van drinkwater en ook 
voedsel uit de beek. Op en rond 
die beekdalen worden 90% van 
de vondsten gedaan. een bewijs 
dat daar dus gewoond-geleefd 
werd. Het afval werd er namelijk 
achtergelaten in de omgeving van 

Aandachtige toehoorders. 



de beek, zodat wij het vele jaren 
later weer kunnen oprapen. 
Een voorbeeld van zo'n beekdal 
is de Strijbeekse beek, die zich al 
eeuwenlang door het landschap 
slingert en die nog grotendeels 
intact gebleven is. 

De Middeleeuwen 

De dorpen in onze regio zoals 
Baarle. Castel re en Ulicoten zijn 
ontstaan uit de nederzettingen van 
die vroege bewoners zoals die zich 
hier bevonden. Vaak vestigden die 
mensen zich bij beekovergangen, 
bijvoorbeeld Baarle-Brug, waar 
ook mogelijke resten te vinden zijn 
van een watermolen die daar in 
vroegere tijden gestaan heeft. Daar 
stroomde het Merkske door en 
daar zijn door onze collega's van 
de werkgroep Zondereigen zeer 
belangrijke vondsten gedaan, zie 
de artikelen van Herman Janssen 
in 'Van Wirskaante'. 

Ook Castelre is een zeer oude ne
derzetting, er zijn vondsten gedaan 
uit de IJzertijd. De hoge, vrucht
bare grond in het landschap - wat 
nu nog te zien is- schept hoge 
verwachtingen ten aanzien van 
vondsten. 

Krenten in de pap 

Het gebied van Baarleen omge
ving wordt door Reinier niet voor 
niets: "Baarle: de krenten in de 
pap" genoemd! Het gebied van 
Baarle bestaat nog voor een groot 
deel uit bossen waardoor de oude 
bodem niet is verstoord door aller
lei menselijke handelingen. zoals 
landbouw en bebouwing. Ook het 
beekdal van het Merkske is daar 
een prachtig voorbeeld van. De 
bodem heeft op die plaatsen zijn 
geheimen nog niet prijsgegeven. 

Baarle-Nassau: krentem in de pap 

Kortom, het is een archeologisch 
zeer waardevol gebied! 
Volgens Reinier komt deze situatie 
niet veel meer voor en het is aan 
het grensgebied te danken dat het 
zo goed bewaard gebleven is. 

Werkgroep Archeologie 

De werkgroep Archeologie komt 
op gezette tijden bij elkaar onder 
leiding van Ad van Tilborg. De ene 
keer om akkers te belopen, d.w.z.: 
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over akkers lopen op een rij en 
dan alles oprapen wat je vindt. De 
vondsten worden dan nadien in het 
heemhuis beoordeeld op hun 
waarde. 
Of we gaan naar archeologische 
dagen of cursussen in de regio, 
ook altijd interessant! Zo hebben 
we 5 jaar geleden een heel mooie 
cursus gevolgd in Eindhoven o.l.v. 

Nico Arts, de stadsarcheoloog van 
Eindhoven. 
Als mensen interesse hebben om 
lid te worden van onze werkgroep, 
dan zijn ze van harte welkom. Ze 
kunnen zich dan melden bij de 
werkgroepcoördinator Jan Wille
kans of bij Ad van Tilborg. Je kunt 
natuurlijk ook kijken op de website 
van Amalia van Solms. 

Ook schepen van cultuur Lief Proost (I) van de gemeente Baarie-Hertog toont 
belangstelling. 

Een kleine attentie voor Reinier Ellenkamp. 
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Ooggetuigenverslag door Jac Sonnemans 

Angst in de schuilkelder bij Sus Koks 

ANDRÉ MOORS 

Tijdens de laatste dagen van de ven in de tuin van aannemer Sus groetjes gebeden, zo blijkt. 

Tweede Wereldootlog zat Baar· Koks. Het waren toen angstige Jac heeft die zware tijd beschre· 

lenaar Jac Sonnemans, samen dagen en nachten. Vele inslagen ven en in een bijzonder document 

met niet minder dan 27 andere in de buurt werden gehoord en vastgelegd. Zijn verhaal· dat ik 

buurtbewoners van de Alphense- gevoeld. Meerdere keren schudde kreeg van Philip Harmsen • is 

weg (de meesten zijn intussen de schuilkelder. hieronder opgenomen. Om het 

helaas overleden), in een erg Slapen was er vrijwel onmogelijk authenUeke er van te waarborgen 

kleine schuilkelder. Die was gegra- en er werden heef veel Weesge- is er in de tekst niets gewijzigd. 

Jac Sonnemans, de schrijver van het 
ooggetuigenvel'$lag. 

Oud-BaarJenaar Wim Verschueren 
vult het ooggetuigenverslag van Jac 
Sonnemans met eigen waarnemingen 
hier en daar aan. 

Omdat Jac helaas al weer geruime 

tijd geleden is overleden, heb ik 

hem niets meer kunnen vragen. 

Daarom ben ik gaan praten met 

w;m Verschueren die ook in die 

schuilkelder zat. De opmerkingen 

en aanvullingen van Wim zijn 

telkens in de tekst van Jac cursief 

opgenomen. 

Rest mij de 'schuifkelderbewo

ners' dan wel hun familie te 

bedanken voor het opsporen en 

beschikbaar stelfen van de foto's 

die veelal kort vóór, in, of net ná 

de oorlog zijn gemaakt. 
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Oorlogsdagen 1944 (1, 2, 3, 4 en 5 oktober) 

B.I!VBIJDliiO 

~ • D 
llAAftt.B-IlA8SA1J 

1,2,J,4 on 5 October 1944 
ooóOOOooo 

l, 2, J, 4 en 5 Oeotber 194-4 

ZoM§c l Octob!r 
ie 4 weken boo~on we in 4e yerte htt li:DDOqeb'O.ldor on ..U:e 
d<Riken va 4o 'l'-1oo :1.11 llool "te nm vereohl.J~>~n. 

lag 1 October del TOOJ'aid4eca ce lD wr ontploffen de atrat• 
~leobo gr.."..too 1a bn dorp, hotgoD rooda bool "., op..,bu4-
r tafttg brtligt. 

•el op dit O!IOUblik oog e1goo.l1.jll: alemalld booeft wat er UD 

;all<) la begrijpen ve toeb e.ll01>a.Gl. dot "hot• de eorotvolgondo 
'n .~~toet (lGbtnU"tu. 
li4dlll8S nollilaal bij Mll'Ool llac.tl eten. 

!.l..t' tvu naar het dorp gereden, waarbij coij opviel de.t do Bol-

lhe toroo boocho4J.el ven. 
Verscbu•r•u kijkt een ••rvclllie:rd dat ik •r nog "door" durt'de 

m. 
o.rUller1e-TGar dat de tore::1 bAd boach&iclgcl boel 1ll: ecll1:or nie-t 

)0~-

le.lt drie 'f8<1tn>:o bn1.g ....Uller1oYUo.r. Jle hoela !u111e, uit

>nderd Alloo .IJIA1e Vin en ilr. tr.lrt uoar do oobullkeldiiT acbter 
"'niD& ....., Xol<a, tarw13l rij aool~ 1.11 de telder Ol>dor ll.t 
J kruipeD. 
lijkt •r ap lla't bet aeaneu eal. gaan word1n. etee4& korteN 

sebenpooaen U eD toe hoorden Vtll de ecbervltn bier 1D het rond 
>pn. 
komt men one waarecbuw•n dat de Dv1'tscbere al bet jong aan

' opbnlan 0111 looJ)IIr'loven to gaan 1:1o.keD. 

ber1cbt dori ono blll1J1ten oa ook naar de ochuilkelder van 
1 te f!DDno daar Don daar ni.t ~oo lltlllakkalljk •al 1<0111011 aooken 

:1.11 4tt hubon. Oodortueochen g4ltt bot art1llar1a-'nlur aot ll:o1.,. 

t en l@l'e:ra tuechec.poocan !)es ovonde sitt o.n wo ••t 27 ILtU\ 

tpropt 1.11 4 on b\lllll:or. 
..",..,d4en dja 1 8jei' 'loko, Jan Xol<e 'fraea r.oke, Poae !Coke, 
t Xo'ka, Jan Sc:beUeken.t en 9TOUW, R1e't Sc:helllkiDJh J 1azme 

tl.l.eltena Jan Lo1,toD, D1n1 van lhort, ADD4 bruure. Gorord Bnlare, 

De eerste pagina van het door Jac Sonnemans gemaakte 
ooggetuigenverslag. 

teweeg brengt. Hoewel op dat 
oogeblik eigenlijk nog niemand 
beseft wat er aan de hand is be
grijpen we toch allemaal dat "het" 
in de eerstvolgende dagen moet 
gebeuren. 
's- Middags normaal bij Marcel 
gaan eten. 
Wim Verschueren: bedoeld wordt 
Marcel Sloekers van de Bredase
weg. Nadat Jac Sonnemans ver
kering kreeg met mijn zus Annie, 
mocht hij niet meer bij ons thuis 
in de kost zijn. Toen is Jacgaan 
wonen bij Marcel Sloekers op de 
Bredaseweg. 

z Half twee naar het dorp gereden 
waarbij mij opviel dat de Belgi
sche toren beschadigd was. Bij 
Verschueren kijkt men verwonderd 
dat lk er nog dóór durfde komen. 
Het artillerievuur dat de toren had 
beschadigd had ik echter niet 
gehoord. 
Wim Verschueren: Waarschijnlijk 
is dat de toren toen getroffen was 
door geallieerd granaatvuur vanuit 
de richting Turnhout. In de toren 
zaten Duitse uitkijkposten. Die 
eerste brand heeft de brandweer 

toen kunnen blussen. 

Zondag 1 October Het café en de woning van Marcel Sloekers aan de Bredaseweg, bij wie Jac 
Sonnemans in de kost was. 

Reeds 4 weken hooren we 
in de verte het kanongebcl
der en elke dag denken we 
de Tommies in Baol te zien 
verschijnen. Zondag 1 October 
des voormiddags om 10 uur 
ontploffen de eerste Engelsche 
granaten in het dorp, hetgeen 
reeds heel wat opschudding 
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Deze foto is in 1929 gemaakt. De kijkrichting is de Singel. In het linkse 
gedeelte van de twee-onder-een-kap woning (rechts op de foto) woonde tijdens 
de oorlog de familie Verschueren. In het rechtse gedeelte woonde toen de 
familie Schellekens. In de tuin achter de muur links waar een meisje voor staat, 
was de schuilkelder gelegen. Voorbij de muur staat het huis van Sus Koks. 

timmerman Jan Moeskops, die 
ons dat kwam vertellen. 

Dit bericht doet ons besluiten ook 
naar de schuilkelder van Koks 
te gaan, daar men daar niet zoo 
gemakkelijk zal komen zoeken dan 
in de huizen. 
Wim Verschueren: De schuilkel
der is gemaakt door de zonen van 
Sus Koks en een paar mannen 
uit de buurt. Onze buurman Jan 
Schellekens, mijn vader en ik 
hebben ook mee geholpen. Hij 
is gegraven in de tuin van Sus 
Koks, links van de werft, rich
ting het huis in de Klokkenstraat 
waar Jaon Koks gewoond heeft. 
De schuilkelder was ongeveer 
twee meter diep, goed vijf meter 

Het huis van de familie Sus Koks. Een week voor 

Sus Koks, zoals veel oud-BaarJenaren 
hem gekend hebben. 

Om half drie wederom hevig 
artillerie-vuur. De heele familie, 
uitgezonderd Alies, Annie, Wim 
en ik, trekt naar de schuilkelder 
achter de woning van Koks. terwijl 
wij zoolang in de kelder onder het 
huis kruipen. Het lijkt er op dat het 
meenens zal gaan worden want de 
granaten vallen met steeds kortere 

de bevrijding hadden de Duitsers de schuur {rechts) 
vol gestopt met voet· en tankmijnen. Vlak voor de 
beschietingen van Baarle definitief begonnen, werd de 
schuur door de Duitsers leeggemaakt. 

tusschenpoozen. Af en toe hooren 
we de scherven gierend rond vlie· 
gen. Dan komt men ons waarschu
wen dat de Duitsehers al het jonge 
manvolk ophalen om loopgraven te 
gaan maken. 

Wim Verschueren: Het was Toon 
Moeskops, de oudste zoon van 

lang en nog geen anderhalve 
meter breed. In het gat werden 
stellingpalen gezet. Daar achter 
werden stellingplanken gescho
ven. Bovenop (als dak) en tussen 
de stellingpalen (voor de stevigte) 
kwamen weer andere stellingpa
len. Op dat dak van stellingpalen 
werden betonnen schuttingpla-
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Foto gemaakt in ca 1940 van de familie Sus Koks. 
Vooraan Sus en zijn vrouw lsabella. Tussen hun In dochter 
Trees. Achter Sus staat Kees. Daar achter v.l.n.r. de zonen 
Jan, Jef, Jaon en Fons. 

Jac Sonnemans en Annie Schellekens trouwden kort na 
de oorlog met elkaar. Jac werd geboren in nlburg op 15 
juli 1918. HIJ overleed in Baarle-Nassau op 8 mei 2003. 
Annie werd geboren in Baarle-Nassau op 10 augustus 
1924 en overleed in Baarle-Nassau op 29 december 
2000. 

Jeanne Sthellekens en Jan Leijten. Foto ca 1944. 

De bewoners van de 

Foto gemaakt in ca 1940 van de familie Jan Sehellekens. 
V.l.n.r. vader Jan, moeder Anna Sehellekens-van 
Gorp, dochter Ria, pleegkind Dini van Noord, Jeanne 
Schellekens en Jan Leijten. 

Foto uit 1946 van Wim Versehoeren 
op 19-jarige leeftijd. 

Jae Versehoeren in 1953 
gefotografeerd als dienstplichtig 
soldaat. 



schuilkelder bij Sus Koks 

V.l.n.r. Dientje van Beurden (Janus Verschueren trouwde 
met haar nadat zijn eerste vrouw Maria Frijters was 
overleden), vader Janus Verschueren, Jana v.d. Heijden 
(trouwde later met louis Verschueren) en dochter Maria en 
zoon Ad Verschueren. Foto is van ca. 1950. 

louis, Maria en Ad en Alles Verschueren. Moeder Dientje 
van Beurden staat 2• van rechts. Foto gemaakt in ca. 
1945. 

Dienstbode Mia Raeljmaekers (midden) werkte bij Anna 
Bruurs-Broos. Op deze foto uit ca. 1963 staat rechts van 
haar dochter Connie. Links is Miet, de vrouw van Floor 
Raeijmaekers. 

• 

Trouwfoto d.d. 6 augustus 1943 van 
Gerrit Satter en Tonnie Schuurmans. 

Anna Bruurs-Broos, geboren in 1901, 
overleden in 1967. Ze was vroeger 
uitbaatster van de VéGé winkel. De 
foto is in ca. 1938 gemaakt. 

Girt Bruurs, zoon van Anna Bruurs
Broos in ca 1957. 



Bij Sus Koks achter op de werft. De schuilkelder lag links achter de haag, richting Klokkenstraat 

ten gelegd. Daar werden juten 
zakken opgelegd en daarop weer 
de grond die uit het gegraven 
gat was gekomen. We zaten op 
van stellingplanken gemaakte 
banken. Werkelijk bovenop en 
tegen elkaar. Onze Ad zat bij 
volwassenen op schoot. Het was 
er niet koud. Vanwege de geringe 
breedte zaten we tegenover elkaar 
met de knieën tegen elkaar. Aan 

weerskanten van de schuilkelder 
was een uitgang gemaakt die 

schuin omhoog liep. Toen alles 
klaar was zei ik tegen mijn vader, 
dat er niets van deugde. Pa zei, 
snotneus, hedde gij den oorlog 
meegemaakt? Ik zeg nee, maar 
ik zie wel dat ze er zo in kunnen 
schieten. Toen op maandagmor
gen vliegtuigen vanaf Schaluinen 
een duikvlucht namen richting 
centrum, zag ik het mondings
vuur van de mitrailleurs. Toen 
schrok ook onze pa. 's Middags is 
er een extra knik gemaakt bij het 
begin van de ingang met uitzicht 
richting Schaluinen. Daarvoor 
werden toen stapels rioolbuizen 
getast. Toen wij vrijdags uit de 
schuilkelder kwamen zagen we 
dat er van die betonnen riool
buizen niks meer over was. Die 
waren helemaal kapot geschoten. 
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Natuurlijk moesten wij ook wel 
eens onze behoeften doen toen 
we in de kelder zaten. Als er heel 
veel granaatvuur kwam, dan gin
gen de dames vlug bij de schuine 
ingang van de schuilkelder zitten 
plassen. Meer dan eens kwam de 
plas in de schuifkelder gelopen. 
Op een gegeven moment heb-

ben we maar een klein dammetje 
opgeworpen. 

Ondertusschen gaat het artillerie· 
vuur met kortere en langere 
tusschenpoozen voort. Des avonds 
zitten we met 27 man opgepropt 
in den bunker. De aanwezigen 
zijn: Sus Koks en vrouw, Sjef 

Deze erg mooie tekening, gemaakt door Antoon van Tuljl, 
laat zien hoe de schuilkelder er uitgezien moet hebben. 



Koks, Jan Koks, Trees Koks, Fons 
Koks, Jan Schellekans en vrouw, 
Riet Schellekens, Jeanne Schelle
kens, Jan Leijten, Dinivan Noord, 
Anna Bruurs, Gerard Bruurs, Mia 
Raaijmakers, Janus Verschueren 
en vrouw, Alies Verschueren, Annie 
Verschueren, Wim Verschueren, 
Louis Verschueren, Jac Verschue
ren, Maria Verschueren, Adje Ver
schueren, Jac Sonnemans, Gerard 
Satter en vrouw. 

Wim Verschueren: In de schuil
kelder zaten aannemer Sus 
Koks, zijn vrouw tsabella, en de 
genoemde zonen Jan, Sjef, Fans 
en dochter Trees. Maar ook zoon 
Kees die Jac niet heeft genoemd. 
Wim en trouwens ook Jeanne 
Leijten zijn daar 100% zeker van. 
Met andere woorden, er zaten dus 
28 mensen in de kefder in plaats 
van 27. De overige 'bewoners' van 
de schuilkelder waren onze buren 
Jan Schellekens en zijn vrouw 
Anna van Gorp, hun twee doch
ters Ria en Jeanne en pleegdoch
ter Dini van Noord. Zoon Kees 
Scheflekens zat er niet in. Die 

was toen in Chaam bij de ouders 
van Jan Leijten (Kees kon volgens 
Jeanne Leijten-Schel/ekens van
wege de gevaarlijke situatie niet 
meer naar Baarle). Jan Leijten 
uit Chaam die verkering had met 
dochter Jeanne zat er inderdaad 
ook in, evenals Anna Bruuts
Broos van de VéGé- winkel en 
zoon Gerard (in Baol zeggen ze 
Girt) en de dienstbode van Anna 
Bruurs, Mia Raaijmakers. Tot slot 
ook ons gezin bestaande uit onze 
pa (Janus), ons moeder (ze werd 
Dientje genoemd), mijn zus A lies 
(de oudste bij ons), ons May, ons 
Annie die na de oorlog trouwde 
met Jac Sonnemans (de latere 
gemeentesecretaris), mijn broers 
Jac, Louis en Ad, ondergetekende 
en Oerrit Satter en zijn vrouw 
Tonnie Schuurmans. Gerrit werkte 
in die tijd voor Sus Koks. Hij 
woonde toen met zijn vrouw in bij 
hem. Jac Sonnemans zat ook bij 
ons in de kelder omdat hij door 
de oorlogshandelingen niet meer 
terug kon naar zijn logeeradres bij 
Marcel Sloekers aan de Bredase
weg. 

Des nachts wordt niet veel gesla
pen. Men hangt zoo maar wat op 
en over elkaar, schrikt bij eiken 
nieuwen inslag terwijl meermalen 
een rozenhoedje wordt gebeden. 
hetgeen telkens de gemoederen 
aanmerkelijk tot bedaren brengt. 
Wim Verschueren: Mijn vader 
nam meestal het initiatief om te 
bidden. Vooral als de vrouw van 
Oerrit Satter heel hard van angst 
begon te gillen. De andere vrou
wen gingen dan ook meedoen. Als 
er in de buurt granaten ontplof
ten, rook het in de schuilkelder 
verschrikkelijk naar kruitdamp. 
Maar als mijn vader begon met 
bidden, werd iedereen kalm. We 
hebben in de kelder gezeten van 
zondagmiddag tot vrijdagmorgen. 
Toen mochten we er van de Polen 
uitkomen. Ik had toen heel dikke 
enkels vanwege vocht door zo 
lang te moeten zitten. 

Maandag 2 October 

Des ochtends om 4 uur -om toch 
iets te kunnen slapen- zijn Annie, 
Alies, Wim en ik naar Verschueren 

Foto eind jaren '30 gemaakt vanaf de Singel, kijkrichting Alphen. Rechts vooraan het huis van 
de weduwe van Tilburg. Daarnaast stond het huis van de familie de Vries (niet zichtbaar). Dan 
achtereenvolgens de huizen van Stan en Wieske Kerkhof, Jaoneke van der Westerlaken, Jef .v.d. Ven 
(in dat huis is Anna Bruurs met een winkeltje begonnen), Jan Moeskops, Anna Bruurs (het hoge huis) 
en Sus Koks. 



Van het gemeentehuis (links) en den Engel (rechts) zijn alleen de ruines nog te zien. 

gegaan om wat in den kelder te 
gaan liggen. Bij de straat overste· 
ken aangeroepen door Duitsche 
posten. Hard doorgeleopen en 
met schrik in de beenen de kelder 
in. Door de zeer beperkte ruimte 
genoodzaakt 4444 te slapen, 
zonder ons ook maar eenigszins te 
kunnen bewegen. "Geslapen" tot ± 
8 uur. Voor eten gezorgd en naar 
schuilkelder gegaan. Eventjes later 
geweldig mitrailleurvuur uit vlieg
tuigen, die reeds eenige tijd boven 
het dorp cirkelden. Ook worden 
enkele bommen afgeworpen. De 
schuilkelder schudt en dreunt en 
het lijkt alsof de aanval juist op ons 
gericht was. Eenige uren later - het 
artillerievuur houdt nog steeds met 
tusschenpoozen aan- komen er 
opnieuw vliegtuigen, die wederom 
mitrailleeren en bommen laten 
vallen. Even later brengt Antoon 
Moeskops de boodschap dat de 
Belgische Kerk, de Singel en den 
Dijk in brand staan. Besloten wordt 
tijdens het oorlogsgeweld niet te 
gaan blusschen. 
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Wim Verschueren: Anna Bruurs 
ging even naar huis om het mid
dagmaal te eten. Toen ik even 
later de schuilkelder uitging 
om poolshoogte te nemen, zei 
ik, kom er allemaal maar uit, 
want het huis van Anna Bruurs 
staat in brand. Ik zag echter bij 
nader inzien niets bijzonders 
aan het huis maar hoorde dat er 
geknetter kwam van de Singel. 
Het gemeentehuis stond al in 
lichterlaaie. Vanaf de schuilkelder 

hadden wij geen zicht op den 
Engel en konden dus niet zien dat 

die ook in brand stond. Anna, Girt 
en dienstbode Mia wisten niet 
hoe vlug ze weer terug wilden in 
de schuilkelder. Later bleek ook 
het huis van Bax en het café van 
van Hoek tegenover de Belgische 
kerk in brand te staan. 

Even later komt Aug. Van Puij· 
enbroek Jan Schellekeos halen 
om de motor van de spuit aan te 
zetten. Koks gaat met hen mee. 
Gedurende hun afwezigheid vallen 
er gelukkig geen granaten en bij 

terugkomst brengt Koks het nieuws 
dat de brand nogal meevalt. Het 
gemeentehuis is geheel uitgebrand 
doch de branden bij Verheijen en 
in de Belgische Kerk had men kun· 
nen blusschen. 
Als het avond is geworden blijkt 
echter dat genoemde gebouwen 
wederom aan het branden zijn 
gegaan, waarschijnlijk omdat met 
fosfor werd gewerkt. Oe heele 
Belgische kerk met haar 45 meter 
hoogetoren staat in volle vlam. 
Het is een imposant schouwspel 
om nooit meer te vergeten en velen 
van ons staan er met tranen in de 
oogen naar te kijken. 
Wim Verschueren: Sus Koks 
zei toen tegen ons in de schuil
kelder, nou gaat er in Baol een 
ramp gebeuren die er nog nooit 
is gebeurd. Er zijn mensen die 
gezegd hebben dat de kerk door 
de Duitsers in brand is geschoten, 
maar die Duitsers zijn toch niet 
gek. Die gaan toch niet op hun 
eigen manschappen in de toren 
schieten? 



Een gedeelte van de verwoeste Remigiuskerk. 

De verwoeste Remigiuskerk, van boven af gezien. 

Een oogenblik lijkt het of het ge
heele dorp in vlammen zal opgaan! 
Daar de artillerie op het oogenblik 
zwijgt, gaan Koks, Verschueren 
en Ik naar den Singel om te zien 
of er nog iets te redden valt. Bij 
aankomst blijkt dat de broeders 
het spuitje reeds hadden opgesteld 
doch niet aan den gang kunnen 
krijgen. Ondanks het feit dat nog 
slechts 3 liter bruikbare benzine 
aanwezig is en gevaar voor groote 
uitbreiding naar het oordeel der 
brandweer niet aanwezig is, werd 
toch aangedrongen om te spuiten 

zoolang we konden. Daar van der 
Maade de motor niet op gang kon 
krijgen ben ik Jan Schellekeos 
gaan halen. 
Op dat oogenblik brandde zaal 
"Nova" nog niet. Nauwelijks zijn 
we terug op den Singel of eenige 
granaten slaan vlakbij in! Ik val 
plat op de grond naast het spuitje 
en vlucht dan met Koks en Ver
schoeren bij Puijenbroek binnen. 
Doch daar slaat juist een granaat 
in. zoodat we verder moeten. Zoo 
hard we kunnen locpen we achter 
het gemeentehuis om naar den 

Alphenscheweg. Juist bij Kerk
hof hoor ik weer eenlge granaten 
fluiten. 
Wim Verschueren: Dat was bij 
Stan en Wieske Kerkhof. Later 
woonde er Nellis Verschueren. 

Ik val tegen het huis van Kerkhof 
aan; Koks vlak achter me. Dan 
In één ruk naar den schuilkelder. 
Schellakens is daar reeds gear
riveerd, geheel over stuur. De rest 
trouwens ook. Harrie Hoefnagels is 
met ons meegekomen. 
Wim Verschueren: Het was toen 
erg donker. Alleen de vuurgloed 
van de Singel lichtte de Alphen
seweg op. Sus Koks lag met zijn 
zware lichaam bovenop Jac Son
nemans. Waarop Jac tegen Sus 
zei, blijf maar lekker liggen! Met 
Harrie bedoelt Jac Sonnemans 
Harrie Hoefnagels, van het toen
malige café de Muizenval aan het 
Kerkplein. 

Het artillerie-bombardement is zeer 
zwaar en houdt ongeveer een half 
uur aan. Na een rozenhoedje gebe
den te hebben en een flinke scheut 
cognac te hebben gedronken zijn 
we van de eerste schrik bekomen. 
Behoudens artillerie-vuur gebeurt 
er dien nacht niet veel meer. 

Dinsdag 3 October 

Des morgens vrij rustig, teminste 
wat we "rustig" noemen, hetgeen 
geenszins wil zeggen dat er niet 
geschoten wordt. De woning van 
de wed van Tilburg vooraan de 
Alphenscheweg in brand. Voor 
alle voorzichtigheid gaan we bij 
Verschueren de gordijnen van de 
ramen doen en de verduistering 
er voor zetten. zoodat de gordij
nen niet als vonkvangers kunnen 
fungeeren. De woning van de wed. 
van Tilburg brandt geheel uit even-
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als die van de Vries doch daar stuit 
het vuur gelukkig. 
Wim Verschueren: direct naast 
Den Engel stond het huis van de 
wed. van Tilburg. Dan dat van 
de familie de Vries, gevolgd door 
het huis van Stan Kerkhof. Direct 
daarnaast woonde Jaoneke van 
der Westerlaken. In het huis van 
Jaoneke ben ik geboren. 

± 13 uur wordt het hevigste ar
tillerie-bombardement ingezet wat 
we tot nu toe meemaakten. Onaf
gebroken vallen rissen granaten op 
het dorp. Verscheidene voltreffers 
slaan in aan alle zijden van onze 
schuilkelder. De luchtdruk veegt 
er telkens doorheen. Geluid van 
brekend glas, instortende muren, 
mitrailleur- en geweervuur is nu en 
dan duidelijk te hooren boven het 
gedonder der ontploffende grana
ten uit. De hel is losgebroken! Elk 
oogenblik, zoo denken velen van 

ons, zal het laatste zijn. Uur na uur 
verstrijkt waarin we veel bidden en 
angstig afwachten. Om ongeveer 
half zes denken we vliegtuigen te 
hooren, doch later bleken het tanks 
te zijn geweest. ± 7 uur wordt 
het vuren al minder en minder 
na een onafgebroken bombarde
ment van zes uren. Fons Koks 
en Louis Verschueren gaan eens 
buiten kijken en komen opgetogen 
binnen met de meedecteling een 
Engelschman gezien te hebben. 
Even later verschijnt inderdaad een 
soldaat van het Poolsche legioen, 
die- na gevraagd te hebben of hij 
uitsluitend met burgers te doen 
had- ons beduidde voorloopig in 
den kelder te blijven. 
Dat gaf een ware opluchting! 
Maar toch bleek alras dat het nog 
geen tijd was om te juichen, want 
weldra vielen er Duitsche grana
ten, hoewel niet in zoo'n groote 
hoeveelheid. Weer werd het een 

Erg mooie foto uit 1934 van een gedeelte van de Singel. Op de achtergrond 
hotel/café Hof van Holland van de weduwe Mieke Olislaegers (later van Toon 
Olislaegers). Het pand stond naast het gemeentehuis. Ofschoon het prachtige 
pand aan het einde van de oorlog wel vlam vatte, kon die gelukkig worden 
geblust door Piet en Arnoud Olislaegers (kleinkinderen van Mieke) en door 
buurman Louis van Puijenbroek. 

slapeloaze nacht, maar met het 
idee dat we het ergste gehad had
den was hij toch rustiger dan de 2 
voorafgaande nachten. 

Woensdag 4 October 

Het voedselprobleem wordt nij
pender. Brood is er weinig meer in 
de kelder en boter bijna geen. We 
eten sneeën brood van 5 tot 10 
cm. dik en zijn blij als we een slok 
water of wat koude koffie krijgen. 
Des morgens krijgen we visite van 
een sympathieke Pool, die ons 
weer voor het eerst sinds jaren 
een Engelsche sigaret laat rooken 
en dan zijn hart eens uitstort. Hij 
heeft een geweldige hekel aan de 
SS die zijn oude vader en moeder 
hebben vermoord. Het vrouwelijk 
gedeelte van het gezelschap uit 
onze mollenpijp onthaalt hem 
uitbundig en de arme kerel wordt 
terdege afgezoend, waarbij bleek 
dat alleen de getrouwde dames 
veel te kort schijnen te komen. De 
engetrouwden behielden tenminste 
voor het meerendeel hun verstand 
en vlogen niet den eersten den 
besten soldaat aan. 
Deze Pool deelde mede dat des mi
dags om 2 uur een nieuwe aanval 
zou beginnen, ondersteund door 
vliegtuigen. 
Inderdaad bleek deze inlichting 
juist te zijn. Een herhaling van 
den vorigen dage, hoewel niet zoo 
hevig. Ik vrees erg voor Marcel die 
in het bosch zit met zijn gezin. In 
de Klokkenstraat vlak achter ons 
wordt nog een meisje van Her
mans door een Duitsche mitrail
leurkogel gedood; zóó dicht zitten 
de Duitsehers nog bij ons. De 
broeders der Christelijke scholen 
maken zich zeer verdienstelijk 
en brengen in alle gevaren brood 
en melk naar de schuilkelders. 
's Avonds hoor ik van broeder 



Aloysius dat de Secretaris veilig is 
teruggekomen van Vissers, waar hij 
was ondergedoken. 
Wim Verschueren: Jac bedoelt 
gemeentesecretaris Harrie van 
Gompel. 

Van Marcel geen nieuws! We 
gaan onze 4• nacht in den kelder 
tegemoet. De onderlinge verstand
houding wordt er niet beter op. Er 
blijken eenige menschen aanwezig 
te zijn die zelfs onder deze omstan
digheden hun medelotgenooten 
niet kunnen uitstaan. Enfin, laten 
we alles maar toeschrijven aan 
de zenuwsloopende gebeurtenis
sen en er een kruis over of achter 
zetten. 

Donderdag 5 October 

Des morgens uit de kelder bij 
Koks gaan eten. Ik schrik als ik 
in de spiegel kijk naar mijn baard 
van 1 centimeter lang. Even naar 
Verschueren gaan kijken. Het huis 
is geheel door Polen "bemand". 
Wim Verschueren: Ik denk dat er 
wel een stuk of tien Polen in ons 
huis zaten. 

Zij zijn nogal gul in het uitdeelen 
van sigaretten en levensmidde-
len. Om 9 uur opnieuw in den 
schuilkelder op bevel der Polen. 
Weer hevig vuur van beide kanten. 
's- Middags eten gaan halen. waar
bij blijkt dat er veel gejat is. De 
materieele schade valt overigens bij 
Verschueren veel mee. Het zou ons 
niet verwonderd hebben- na al 
dat vuur- als we geen huis meer 
hadden zien staan. 
De laatste nacht in de kelder beter 
geslapen daar de bevolking met de 
helft is gedund en er stroo is inge
legd. 's - Morgens voorgoed naar 
huis! Verneem dat Marcel, Joke, 
Eddy en kinderen veilig zijn! Ik 

Een man van de Poolse militaire politie wijst op de Singel 
Britse soldaten op 27 oktober 1944 hoe ze verder moeten 
rijden. Op de achtergrond het intact gebleven hotelicafé 
Hof van Holland. 

word groepen om naar secretarie te 
komen. 5 Bange oorlogsdagen zijn 
voorbij en het leven gaat verder. 
Goddank allen gespaard! 
Wim Verschueren: Na de bevrij
ding hebben ons Alies, ons Mai, 
ik, Fons Koks en de vrouw van 
Gerrit Satter nog vier weken bij 
Anna Bruurs in de kelder gesla
pen. Anna had een extra sterke, 
gewelfde kelder. Wij sliepen daar 
met Anna, zoon Girt en dienst
bode Mia Raaijmakers. Frans 
Bruurs, ook een zoon van Anna, 
was een onderduiker. Die was al 
die tijd bij zijn oom op de Reth. 

Ondertusschen zijn we er nog niet. 
Ik schrijf thans 18 October en nog 
steeds vallen nu en dan Duitsche 
granaten in het dorp. Hopelijk 
keert alles zich zeer spoedig ten 
goede! 

P.S. Ik type dit op 20 October. De 
laatste 2 dagen geen granaten 
meer in het dorp gevallen. De Pool
sche artillerie is voorbij het dorp 
getrokken, zoodat het hier wat stil· 
Ier wordt. Vanochtend passeerden 
ongeveer l 00 Canadeesche Tanks, 
die grootendeels de Hoogstraetsche 
baan opreden. Castelreen Ulicoten 
zijn nog steeds niet bevrijd. Van 

Tilburg en Chaam geen nieuws. 
De vanuit Alphen naar Turnhout 
geëvacueerde menschen mogen 
nog steeds niet terugkeeren. 

25 October 

De Polen en Canadezen zijn reeds 
hier vanaf 3 October. Toch zitten 
de moffen nog dichtbij. Ulicoten 
is nog steeds in Duitsche handen. 
De mensen uit Alphen mogen nog 
niet terugkeeren. Castelre zou door 
de Duitsehers ontruimd zijn. De 
beschieting van Baarle-Nassau 
door de Duitsehers neemt eerder 
toe dan af. Vanmorgen rond 7 uur 
vielen er weer een dertigtal zware 
granaten in het dorp, meest in 
de buurt van de Singel. O.a. de 
Belgische pastorie en Leon Loots 
werden getroffen. De ruiten der 
noodsecretarie zijn weer kapot. 
Wim Verschueren: Leon Loots 
was de uitbater van de sigaren
winkel op de hoek van de Singel. 
De noodsecretarie betreft de 
huishoudschool bij het Hollands 
Patronaat. 

De schrik zit er bij de menschen 
weer volop in. Reeds 25 dagen 
zitten we in de eerste linie en het 
ziet er niet naar uit dat er spoedig 
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verandering ten goede komt. Van
morgen zijn de familiesAntensen 
van der Veeken en van der Velden 
van de Chaamscheweg gearriveerd 
na 22 dagen onafgebroken in den 
schuilkelder te hebben gezeten. De 
Duitsehers zitten blijkbaar nog op 
het Hooghuis. 
Vandaag vallen er opvallend veel 
Duitsche granaten. Buiten is het 
nog levensgevaarlijk. 

Wim Verschueren: Baarle richting 
Chaam voorbij de Fransebaan, 
inclusief de Huisvennen, was nog 
niet bevrijd. 

26 October 

12 uur. Vandaag nog geen Duit
scha granaten gevallen. Cas-
telre en Hoogstraeten zijn bevrijd. 
Meerle zou gevallen zijn. Nog geen 
menschen uit Ulicoten gezien. Op 
de Strumpt bij Peerden zouden 
Engelsche tanks zijn. Er wordt 
verteld dat Tilburg ook bevrijd is. 
Ik geloof het vooralsnog niet. De 
verbindingsoff. Oostmeijer is met 
onbekende bestemming vertrok
ken. Misschien is dat een goed 
teken. 

27 October 

Vannacht en vanmorgen geen 
granaten gevallen. De H. Mis wordt 
gelezen in de kelder onder de Hol
landscha kerk. Er arriveren enkele 
menschen uit Gilze, dus dat is ook 
bevrijd. Dat gaat de goede kant in. 

28 October 

Er arriveren menschen uit Tilburg. 
Hoera. ·s Middags Ulicoten en 
Chaam. Alles oke. 

28.12.1944 
Jac. Sonnemans 
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Een omissie van de Heemkundekring rechtzetten 

De vriend van Wim Verschueren, Jos van Hout. woonde in de 
oorlogsjaren met zijn ouders vanaf het dorp gezien vooraan in de 
Oordeelsestraat, in het huis waar later het gezin van melkboer Co 
Antens ging wonen. ledere dag reed Jos met Wim Uos was één jaar 
ouder) op de fiets naar de ambachtschool in Tilburg. Jos werkte 
na schooltijd bij de smederij van Rijsbosch in Baarle. Volgens Wim 
was Jos een onderduiker. "Hij zou verplicht tewerkgesteld worden in 
Duitsland. Dat wilde hij voorkomen. Daarom dook hij onder. Ik heb 
Jos in die tijd heel vaak gewaarschuwd voor de Duitsers. Ferdinantje 
had ook al een paar keer achter hem aangezeten," aldus Wim. 

Wim vervolgt zijn relaas: "Op 9 september 's morgens om vijf 
uur wordt de moeder van Fons Cornelissen- ze werd Miet Pauw 
genoemd- in haar huis aan het Oosteinde opgepakt door Duitse 
militairen. De Duitsers namen ook de vader van Fons en de mare
chaussees Gerritsen en van Gestel mee. Zijn vader werd korte tijd 
later vrijgelaten maar zijn moeder en de twee marechaussees zijn 
toen in Breda in de gevangenis opgesloten, verhoord en gemarteld. 
De dag daarna, tien september 1944, zijn Miet en de twee mare· 
chaussees om tien voor tien gefusilleerd in het Mastbos in Breda. 
Wat echter maar heel weinig mensen weten is dat mijn vriend Jos in 
dezelfde nacht door de Duitsers van zijn bed werd gelicht. Tot voor 
een jaar of tien wist ik niet welk lot Jos was overkomen." 

Het toeval wil dat ongeveer tien jaar geleden naast het huis van Wim 
in Etten-Leur iemand komt wonen wiens vader in de oorlog verzets
strijder in Sint Willibrord was geweest. Die vader was door de Duit
sers in de oorlog omgebracht in kamp Neuengamme bij Hamburg. 
Wim: "Mijn buurman had een lijst met namen van alle omgebrachte 
Nederlanders in dat kamp. Die mocht ik van hem inzien ........... . 
Ik had een vermoeden. En ja hoor. tot mijn ontsteltenis kwam ik op 
die lijst ook de naam tegen van mijn vriend Jos. Mijn zo leek het. 
eeuwig durend vraagteken. werd daarmee opgelost." 

Bovenstaande gegevens heeft Wim kort na zijn ontdekking doorge
geven aan iemand van onze Heemkundekring. Het heeft Wim altijd 
een beetje pijn gedaan dat hij hierop nooit een reactie heeft gehad. 
Daarom hoop ik Wim, dat je weliswaar te laat, alsnog tevreden bent 
met deze publicatie. 

Namens Heemkundekring Amalia van Solms, 

André Moors 



De Duitsers te slim af 
en de vissen in de Mèèrk ook 

FONS WILLEMSEN 

't Was op 'ne vrijdag in septem

ber. Wij zou'en ons aon gaan 

geven om in Duitslaand te gaon 

werken. Ge had èègen/ijk niks te 

kiezen. Ge most wel, want aan

ders waar'de vogelvrij. Ge stond te 

boek! Dus wij op Tilburg op aon; 

Toon en Jaoneke Leyten en ik. 

Of 't gisteren is geweest, zo goed 

weet ik 't nog. 

Vol strepen en sterren 

Wij rejen meej de fiets over de 
kaaienwegen naor de St. Jozef
straat in Tilburg. Daar was 't 
kantoor om inge.schreven te wör
ren. 't Was nie zo moeilijk daar te 
geraoken. Tilburg was toen nog nie 
zo groot. Bij dè kantoor aange
komen, zou de jongste- dè waar 
Jaoneke - vanuit de waachtkao
mer als eerste naor binnen gaan 
om z'n èègen aon te geven veur de 
rèès naar Duitslaand. Ik kwaam as 
leste aan de beurt. Toen de twee 
mannen van Leyten in dè kantoor 
geweest waoren, wisten ze dè ze 
over drie weken weg moesten. 
Toen bedacht ik enen truc. Ik wist 
wè te doen. In m'n jonge jacren 
waar ik 'ne verlegen jongen, maar 
soms toch ook 'ne brutaole vlegel. 
Zo ook toen ik in dè kantoor bin-

nen mos komen. Het eerste dè 'k 
aon diejen officier vroeg was, of ik 
misschien nie extra vlug naar Duit
slaand kos. "Jao", zee ik, "zie' de 
meneer (ik bleef heel netjes!), ik 
mot zo gaauw meugslijk gaon wer
ken want ze hebben bij ons thuis 
geen eten genog veur ons alle
maal". Diejen officier riep er enen 
aanderen Duitser bij die een paar 
strepen meer ha i. Die wist ook nie 
of dè wel kos wè ik vroeg. Toen 
kwaam 'reen stevig Duitserke bin
nen dè vol hang meej strepen en 
sterren en die kas mèn papieren 

wel klaormaoken. Ik mocht de 
volgende maorn:tag 'smèèrgens 
om zeuven uren al in Tilburg op 
den trèèn, richting Venlo en dan 
bij Kaldenkirchen de grens over. 
Ze legden 't ammaol goed uit! Ik 
gong trots as 'ne paauw mee mèn 
papieren op huis op aon. Onder
weges hebben we saomen nog 'n 
goei pint gepakt bij Stabel in 
Alphen. Een bieije afgelaojen gen
gen we toen op Ulicoten op aon. 
Eén ding haj ik m'n èègen wel heel 
goed veurgenomen: ze zullen mèn 
in Duitslaand nie zien! Die Duit-

Dè stevig Duitserke kos mèn die papiere wél gééve 
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sers zullen denken dè ik daor in 
dè fabriek aon 't wèèrk ben, want 
zo stoj 't in hullie papieren. Laoter 
is wel gebleken dè ze dè ook echt 
dochten, want ze zèèn bij ons 
thuis nooit komen zoeken. Toon en 
Jaoneke hebben wel in Duitslaand 
gewerkt. Ze hadden daor nie zo'n 
heel goei lèève. Hard werken 
en maagere kost. Bekaanstalle 
daogen koolsoep. Daor krèègde 
wel enen dikke kop af maor d'r zit 
geen sterkte in. Ik was den Duits 
lekker te slim af geweest. Verlegen 
en op 't goei moment toch brutaal! 
Zo ben ik onderduiker gebleven. 
Ik vertrouwde het toch nie echt. 't 
Onderduikerslèèven was af en toe 
ook nie alles. In 't begin ... , och, ge 
bent jong en ge kent geen gevaor. 
Ik keek nie zo naauw en was 't'r 
in Ulicoten iets te doen, dan deej 
ik gewoon mee. Maor dè wier wel 
aanders. D'r kwaomen razzia's en 
dan was't oppassen geblaozen. 

Daor heb ik oe vorige keer al over 
verteld. 

Vissen in de Mèèrk 

Op ene zondag in september van 
1944 gengen we vissen in de 
Mèèrk. Jèjè, daorveur mossen wij 
wel te voet naor de Krommenhoek 
of naor de Baolbrug. Ge mot 's 
zondags toch iets doen om den 
dag door te komen. Als ge dan 
gaot vissen, dan hedde'oew ont
spanning en naoderhaand kunde 
nog vis eten ook. 

Gewaopend meej een paor éémers 
trekken we langs 't Castels Ba
ootje. Haanddoeken hebben we 
ook bij. want 't is een nat karwaai 
lèk wij op ons menier vissen. 
Wij zèèn meej een flinke ploeg. 
Dè's nodig ook, want er moet 
hard gewerkt wörren. Bij de 
Mèèrk aangekomen, kiezen we 

Enen halven éémer vis. Da's een heel goei vangst! 
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een plaats sjuust bij enen bocht. 
Veur de'n bocht leggen we zo rap 
als we kunnen enen dam van 
zaanden modder in't waoter. Die 
mot de stroming tegenhouwen. 
Achter de'n dam loopt 'ral veul 
waoter van èègens weg. Alles wè 
wegstroomt, hoeven wij er nie uit 
te scheppen. De wiel - zo noemen 
wij de kuil in de'n bocht- maken 
we mee de éémers leeg. Dan 
kunde de vissen als voorns, blie
ken en snoeken gewoon opraopen. 
De paoling laot z'n èègen nie zo 
mèr pakken. Hij kruipt in de mod
der. Het kost meer moeite, maor 
ze zèèn wel het lekkerste om te 
bakken. 
Wij hadden diejen zondag geluk: 
enen halven éémer vis. Da's een 
heel goeie vangst. Normaal vangde 
zo'n vèèf of zes viskes en daor 
hedde dan net zo hard veur mot
ten werken! Neeje, vandaag kun
nen wij veul blij op huis op aon. 



Doodsprentjes nog springlevend! 

HILD SEGERS 

In de vorige Van Wirskaante 

maakten we kennis met het devo-

tieprentje. 

De grootste groep onder de 

devotieprentjes wordt vertegen-

woordigd door het doodsbeeldeke 

of bidprentje ook wel doodssan(c) 

tje genoemd. 

Het is een bijzonder soort devotie-

prentje dat wordt uitgegeven naar 

aanleiding van een overlijden. 

Waarom doodsprentjes 
verzamelen? 

Doodsprentjes zijn de laatste jaren 
een zeer gezocht verzamelobject, 

Doodsprentje uit 1889. 

vooral dan de oude. Alles wat oud 
is of oud schijnt wordt verwoed 

~ verzameld. 
Is doodsprentjes verzamelen een 
lugubere hobby? 
Neen, zeggen de verzamelaars. Je 
bent bezig met mensen en families 
die herinneringen oproepen aan 
lang vervlogen tijden. 

Zo'n verzameling, netjes geschikt, 
is niettegenstaande het weemoedi-
ge karakter ervan een lust voor het 
oog. Kleur maakte al vroeg onder-
deel uit van de prentjes. Handge· 
maakte maar ook gedrukte werden 
vaak met de hand ingekleurd. Ze 
werden ook in kleur gedrukt alhoe-
wel de zwart-witte een tijdlang in 
de meerderheid waren. 

Modern doodsprentje. 

De oudere zijn vaak prachtige 
gravures. 

VADER, 

Oh mocht ik nogmaals lijk in vroeger jaren 
slenteren door de Oude Baan 
en frazelend bloemen, blauwe en rode, garen 
mijn handje in uw grote vaderhand. 

Tierelierend trok de leeuwerik zich omhoog 
aan zijn klarensliert van helder klare klanken 
en gleed dan sierlijk in een lichte boog 
terug te midden van de korenranken. 

Na jaren keer ik weer naar Zondereigen. 
De leeuwerik zingt nog steeds hetzelfde lied, 
tierelierend naar het hoge hemelblauw. 

Alleen uw warme hand die voel ik niet. 
Ik pluk weer bloemen, blauwe en rode, af 
en spreid ze het hart vol weemoed op uw graf. 

naar L. l.owist·Demu}nck 
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Nummers 64 - 63 - 62 van een serie. 

De moderne kunnen zeer fraai zijn 
en vooral de teksten zijn persoonlij
ker. Ze spreken meer tot het hart. 
Verzamelingen hebben ook een 
grote genealogische waarde. In 
lokale collecties die over verschil
lende decennia lopen volg je de 
evolutie van families. Je ontdekt 
herkomst, leeftijd, huwelijk ... 
Genealogen vinden er waardevolle 
gegevens. 

Paus Joannes Paulus 11. Hij overleed 
te Rome op 2 april 2005. 
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Hoe verzamelt men? 
De ene verzamelt volgens het jaar 
van overlijden. De andere is tuk op 
prentjes die in serie zijn uitgege
ven. Deze series volgen dezelfde 
sti jl. 
Er wordt ook verzameld uitsluitend 
voor de afbeelding op het prentje. 
Kerken zijn zeer gezocht. Men 
zoekt naar kerkhofprentjes, prent
jes van heiligen ... Personaliteiten 

ONTVANCiT DEN H Cilö&!.T .WIE-R. Z:OH 
tl liN (J IJ ZUlT V{;Qll&Vt'N,Dié Z\JN Z1J 
VliQCo&V{il't,'WI&Q ZONOENGIJ ZULT 
~OUD&N,DI~ ZIJN ZIJ G&J.lOUOEN= 
I&U• t1Pit""IIK41t1M'W " ..... UU 

zijn ook zeer in trek: pausen, pas
toors, politieke figuren, sportman
nen, koningen, koninginnen ... Ook 
oorlogsslachtoffers en kinderprent
jes zijn verzamelobject. 

Een zeer bijzonder prentje is dat 
van Adriaan van der Hoeven. Het 
is geen doodsprentje maar een her
inneringsprentje aan zijn doopsel, 
eerste communie en vormsel. 

0~ PS!< PAO D&T 

A. v. GISTEL G. GIRRilSIM 10 I •. YIRHOEm 
s:•"·D.JfeA l'ttlOliUen wetd en d oor d en bt .. Uor 
(g· • ·'tt) wc.t4 Jn 4t ••''= vau 0. L. Vronw 

vt n .Al1~4d • .&Uttanil Ce D .. rtr ·N• n Au 

GEDOOPT 
Adrlaan van der Hoeven 

a...e R. Dooptal werd totredlend ctoor den 
WetEetw. Rtor A. SICK. 

P•te.r: lht.r : 
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BID VOOR OE ZIEL VAN ZALIGER 

GRADUS ANIONJUS GERRITSEN 
Wachtmees:ttr d~t,. M.atech•ul$et: 

geb01en te Arnhem, 19 Jult 191 7 e11 
oefutlllet:rd voor hêt ..,,cf~r14hd O() áe Schtelhel 

te Btedo, 10 Sopt•mber 1</44. 

Waarom is het zo speciaal? 
Adriaan is geboren in 1916 (1 >Ie 

W.O.) en werd als volwassene 
(28 jaar) gedoopt op de dag (9 
september 1944 - 2d•w.o. ) dat 
verzetsstrijders Gradus Gerritsen, 

Astrld, Koningin der Belgen. 

BID VOOR OE.ZtEL VAN ZALIGER 

MARIA JOSEPHA VERHOEVEN 
ec.htQct:noote ven 

HUGO CORNELISSEN 
Lsd von den 8ond ."an het H. Htut 

geboreft le Hoogstr.aten, 30 Novtmbet 1898 
en galusllle:erd voor het vederlzsl\d op de SchJ~1het 

te Btedo. T 0 September 194 4. 

Maria Verhoeven en Adrianus van 
Gestel werden gevangen genomen. 
Op 10 september, de dag dat deze 
oorlogshelden werden gefusilleerd 
deed hij zijn eerste communie. Het 
vormsel werd hem toegediend door 
kardinaal VanRoeyin de parochie
kerk van St. Jozef Rijkevorsel. 

De grootste collecties doodsprent
jes in Nederland bevinden zich in 
het Centraal Bureau voor Genealo
gie in den Haag en bij de Neder
landse Genealogische Vereniging 
in Weesp. 
Oe grootste verzameling in België 
vinden we in de Kortrijkse stadsbi
bliotheek. 
Ze worden geraadpleegd door 
bezoekers die zich toeleggen op 
genealogie, volkskunde, taalkunde, 
godsdienstwetenschappen, alge
mene geschiedenis en graveer
kunst. 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

Adrianus Theodorus Jeannes van Gestel 
Waehtme-es1e-c der ~t~c.h.tH.to:$ótl 

~eh~enoot ... all 

Pelronell~ Ba@ren.amp 
ge-boren te Eindhoven. l8 Jbnu~ui 1916 en 

~e-(u,!Jiterd voot het vade-rland op de Sc:hleihel 
•• Br.,da, 10 Septemo•• 1944. 

Symbolen op bidprentjes 

Doorheen de tijd maken bijna alle 
doodsprentjes gebruik van sym-

Kruis: geloof, verlossing door Christus' 
kruisdood. Viooltjes: bliJvende liefde 
en trouw. 
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Zon: opgaande: verrijzenis. Duif: 
onsterfelijkheid van de ziel. Oe 
verloste ziel die naar de hemel stijgt. 

Anker: hoop op het hiernamaals. 
Klimop: trouw van de levenden. 

boten. Maar we kennen vaak de 
betekenis niet meer. 
Wist je dat een afgebroken zuil het 
plotse afbreken van het meestal 
jonge leven betekent? Bloemen
kransen wijzen op de onverbre
kelijke liefde tussen doden en 
levenden. 
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Een geplukte lelie symboliseert de 
zuiverheid van de afgescheiden ziel 
na de dood. 
Een treurwilg duidt op, de naam 
zegt het zelf, treuren, rouwen, pijn 
na de scheiding. 
Een kaars die bijna is opgebrand 
zegt dat het leven ten einde loopt 
en een brandende lamp dat de ziel 
voort blijft leven na de dood. 
Je ziet dat niet alle doodsprentjes 
somber en saai zijn. Dat tonen 
enkele kleurrijke exemplaren en 
hun symboliek geplaatst tussen 
deze tekst. 

Functie van het bidprentje 

De naam bidprentje is afgeleid van 
de functie die het heeft: het oproe-

Aflaatprentje. 

MtT YOLLEH AFLUT 
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pen tot gebed voor het zielenheil 
van de overledene. 
Katholieken geloofden (of gelo
ven) in het vagevuur als tussen
plaats tussen hemel en hel. Daar 
verbleven de zielen om gezuiverd 
te worden alvorens toegelaten te 
worden in de hemel. 
Het gebed van de levenden kon 
daarbij helpen. 

Het bidprentje kon ook nuttig zijn 
voor het zielenheil van de leven
den, omdat ze met hun gebed ook 
een aflaat voor zichzelf konden 
verdienen. 
Een aflaat is een kwijtschelding 
van tijdelijke straffen door de Kerk 
verleend, die we na de vergiffe
nis van onze zonden hier of in het 
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vagevuur nog moeten ondergaan. 
(Volg je nog?) 
Bepaalde gebedtekstjes leverde je 
een aantal dagen aflaat op. 
Een volle aflaat kon je alleen 
verdienen met de hulp van een af· 
laatprentje waarop de gekruisigde 
Jezus was afgebeeld. Volgens een 
decreet van paus Pius IX van 31 
juli 1858 moest men het aflaatge
bed bidden voor een kruisbeeld na 
eerst gebiecht en gecommuniceerd 
te hebben. Tijdens het bidden 
moest men zich telkens op één van 
de wonden van Christus concentre
ren. Het aflaatprentje bleef bestaan 
tot na de 2{)0 W.O. 
In de katholieke Kerk ontstond er 
zelfs een handel in het kopen en 
verkopen van aflaten. Een protes
tantse toespeling op deze wan
praktijk is het gekende rijmpje: 
"Als het geld in het kistje klinkt, 
het zieltje in de hemel springt." 
Protestanten bidden niet voor over
ledenen. Zij geven zich over aan de 
almacht van God. 

Een laatste functie is die van de 
herinnering aan een geliefd per
soon. Daarop wordt de laatste tijd 
vooral de nadruk gelegd. 

Ontstaan van het doodsprentje 

Het doodsprentje ontstond in het 
midden van de 17de eeuw in het 
katholieke Haarlemse klopjesmi
lieu. 
Een klopje of kwezel, (Kwezel heeft 
vandaag een negatieve bijklank. 
Dat was vroeger niet zo.} was een 
ongehuwde. deels wereldlijke, 
deels geestelijke vrouw. Ze stelde 
zich ten dienste van de clerus en 
was actief in de ziekenzorg en de 
catechese. Ze vervaardigde ook 
devotieprent jes. 
Het klopjesleven ontstond in 1581 
in de gereformeerde Nederlanden 

Klopje of kwezel. 

toen er een algemeen verbod op 
kloosterorden werd ingevoerd . Er 
mochten vanaf dan geen novicen 
meer worden aangenomen. De 
klopjes leefden en werkten niet 
zoals nonnen in een klooster, maar 
stonden midden in de maatschap
pij. Klopjes waren meestal rijke 
vrouwen, hadden gestudeerd en 
hadden kennis van het Latijn. 
Aanvankelijk dacht men dat de 
naam, klopje, bedacht werd omdat 
ze bij de gelovigen langs gingen 
om hen met klopsignalen op de 
deur uit te nodigen voor de mis. De 
juiste verklaring moet worden ge
zocht in het feit dat deze vrouwen 
hun hart voor Jezus lieten kloppen. 
Klopjes droegen ook een soort uni
form zoals blijkt uit schilderijen. 

In tegenstelling tot wat je zou 
denken ontstond het katholieke 
bidprentje in de Noordelijke Ne
derlanden die gereformeerd waren. 
De Zuidelijke Nederlanden onder 
Spaans bewind bleven katholiek. 
In de Zuidelijke Nederlanden kon
den ze hun geloof openlijk belijden 
en hun doden gedenken zoals 

men dat al eeuwen deed. Maar 
de katholieke minderheden in de 
Noordelijke Nederlanden mochten 
hun geloof niet openlijk belijden. 
Waarschijnlijk was er daardoor een 
sterke behoefte aan een uiting van 
dat geloof en het gedenken van 
een overledene zonder dat het al te 
openlijk gebeurde. Prentjes waren 
daarbij een welkom hulpmiddel. Ze 
zorgden bovendien voor een gevoel 
van verbondenheid. 

Klopje Trijn Jans Olij had de 
gewoonte om haar medeklopjes te 
gedenken in uitgebreide lijkredes. 
Ze stelde hen als voorbeeld voor 
haar gemeenschapsgenoten. De 
twee oudste doodsprentjes die zijn 
teruggevonden dateren van 1650 
en zijn aan haar opgedragen. Het 
lij kt er sterk op dat de prentjes daar 
zijn ontstaan. 

Evolutie 

Zowel tekst als beeld zijn doorheen 
de jaren geëvolueerd. De eerste 
bidprentjes waren algemene devo
tieprentjes met afbeeldingen van 
heiligen waarop aan de achterkant 
een handgeschreven tekst stond 
waarin kort een gebed werd ge
vraagd voor de overledene. Naam 
en sterfdatum werden toegevoegd. 

Toch waren er ook al prentjes die 
betrekking hadden op de dood. Ze 
waren moraliserend bedoeld. 
Een voorbeeld daarvan is het 
doodsprentje van pastor Nicolaus 
Van Outhoren uit 1719. Het stelt 
"de Dood" met een zeis voor 
die zegeviert over de mens uit 
wiens hoofd slangen kruipen die 
wegvluchten. Het prentje staat bol 
van symbolen over de eindigheid 
van het leven: het geraamte, de 
zandloper, een ingestort gebouw, 
de kaars is uit. 
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Knekelprent 

Een mooie gravure maar wel een 
gruwelijke knekelprent 

Er werden oorspronkelijk slechts 
voor priesters en leden van welge
stelde families bidprentjes vervaar
digd. Ze werden gedrukt op per
kament. Ze waren daardoor duur 
en enkel betaalbaar door de rijken. 
Ca. 1730 kwamen de gedrukte 
Antwerpse bidprentjes in omloop. 
Op het einde van de 18d• eeuw 
werden de perkamenten prentjes 
vervangen door goedkopere van 
papier en daardoor bereikbaar 
voor de minder kapitaalkrachtigen. 
Maar ook deze goedkopere prentjes 
waren niet haalbaar voor vele men
sen. Tegen het einde van de 19~e 

eeuw kwamen ze in gebruik bij alle 
lagen van de bevolking. 

Algemeen kunnen we stellen dat 
de tekstkant uitgebreider wordt. 
Hij bevat steeds meer informatie 
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over de overledene. Om het leven 
van de gestorvene te typeren en de 
nabestaanden te vermanen en te 
troosten plaatste men al spoedig 
onder de biografische gegevens 

-- __ _... .. __ ------- -
Gedenk in uwe gsbedsn ds Ziel van laligsr 

liiJ~FFIIOll\1" 

Maria Sophia VAN GORP 
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.:ohei.liQ't'\ .io hau ga loof an luu·•. utht ... 
JOoedo:;'hood. Joh.l. Eccl. XL\1. 

Ue znetst..l \'al'ti'OMtln1!', •lie me1\ Hl het 
g1 :af medeti.Q<'I'Yl!• is. hèt g-ètuigeuis: dat 
cqt~ eeo onbct11p~hjk.& &chtgenoute ou 
aouo t(ff3'dore liel'Jnorl~ moede1· ge"'Gtt't is. 

H. Fnanc. v. Salo' 
D~ God, die rnij~ hoerlt'l' is van miJua 

jour;d tnt op dozen d"!;: ''eençel, dio ruij 
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zi.ine .!fOerthei~ Heh~ ,elkoodco· Hof ~lijk 
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. Jo•no .. ll, 1\nm 
0. L Vronw voo Allijolduro~don Bij. 

~rf\acl, hiil \'(lor oo,. 

citaten uit de Bijbel of uit het werk 
van kerkelijke schrijvers. 
Om de keuze van goede Bijbeltek
sten te vergemakkelijken werden 
boekjes in omloop gebracht 
waaruit pastoor of koster een keuze 
konden maken. Het bidprentje 
werd zo een cliché. Steeds komt 
men dezelfde teksten tegen. 
Daar komt verandering in door 
gegevens over het maatschappelijk 
en persoonlijk leven te vermelden, 
terwijl ook karaktereigenschappen 
worden belicht. 
Na de oorlog evolueert het bid
prentje tot herinneringsprentje. 
Het zielenheil van de overledene 
staat niet langer centraal, maar 
wel de herinnering aan hem bij de 
na bestaanden. 

Het komt steeds vaker voor dat 
de nabestaanden het bidprentje 
samenstellen waardoor de herin
neringstakst persoonlijker wordt. 
Het gebeurde dat bij het belichten 
van de kwaliteiten van de gestorve
ne men wat overdreef. Het gezegde 
"van de doden niets dan goed" ter 
harte nemend, werd de waarheid 

t 
Gadenkinuwe gahadsndelielvan ZaHgur 

MARIA THERESIA MEIJVIS. 
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(JtiiMU il<lff 4t H.H. 8acra•ft1oltrl, 
V."'&LOOZll8TER DER llttui. 

Wl!ii.UO&bl8fl.k \'.Ui 81'. Ol!ftAJtDU&OCQffCH1', -- 0 wu h b•' w.' tt tflrvn. •l• Ult6 toenNa4YMIJc6 
;u,~:~:;.~;::~dlW4U ~t 211' )U.M n~,~~::..,ju 

ZIJ ..... eau. 4Lll41tae Trouw. bûttd: 1t1tt )loo4 ta 

:!!f!~' !.ult:'~:'Z:~~~ ~";!,!~:::~, f.:''~! 
'fn•sJtnn. • 

..~~.,;1-!&~:!~~~Q\': ~l~~ t:f.~:-~ 
)e&tCIHI. "'t\ktd• )( ... ~1t trnfftA liJD. ... all• 
:'b~li~~:~~D(tJOf11&6 'l'tl'tClOO.Ulat Yoot ~O!l 

Oelletltllithrflllc\1 Wtlt bet1oo1g ll: a Jtlb bt.llllla41 
ZitA &N4tolcn S• •"'• lt\lotllta tJ111Wr ••t tk na uwt 
U.rf&'UTtracbt. 

Bo cU eaU•• 4hr~•. 1-. d• 9No 11n Pufo$6DUu.ea. 
=f:~~~~:!!.r::;:t:t:•MmlJ fp \q"f 

':CIU"'If.JQMf. W'U#tDU.Il4cl&.C'\ciJ .:-Uhtt al!Mt det IJ4tr • 
": Jdi.ja Jezao Bambarllgbeid. 

O.L.Vr. v. Alt.ijdd. Bijat. bid voor baar. 
ft I. P. 



soms nogal eens geweld aange
daan. In de volksmond ontstond 
daaruit het gezegde "Liegen als een 
doodsprentje." 
Soms ging men zich te buiten 
aan welgemeend maar niet altijd 
kunstzinnig gerijm. De Vlaamse 
dichter Guido Gezel Ie ergerde zich 
zo daaraan dat hij zijn "Kerkhof
blomme" schreef. 

!Jk misse u waar ik henenvaar 
{waar ik frrncnkcrr: 
~~~ mo'];nsfonf Ie cf5en 
ronden Cfe avonden n~ meer! 

Guido Gezelle. 

De tekstzijde zoals die zich vanaf 
de 19"" eeuw ontwikkelde kan 
onderverdeeld worden in: 
Het symbooltje, de aanhef, de 
persoonsgegevens, de in memori
amtekst en het requiescat in pace. 
Het symbooltje 
Het symbooltie is een inleidende 
versiering bovenaan. Dit is meestal 

ID d&nkbaubold gedoa.ke" wij 

WILHELM FRIJTERS 
wedv:waaar vu 

Maria ComeUa Bullia.re Olfulagers 
'fOOthHA wedaWDaar ftD 
Mulo llllHbolll Dlckea.a 

)W werd geborell Ie ll•ul.,_N .. aau op 1 JIIAI 
lii'IQ ea oakele dogOD voor zijt> 9-!e ..erjur· 
dog, tn de OVO!l~ vaq 3 ju.a.l 1965 gtng bl) 
v&u o~ beeR. ge&terkt <toot bel ucramut 

VWl de dekeo.. 

Vol vartrou.wan a.o. avervavo heeft hlj op God 
~ewacht ~ 1ondor do mi.utt vzeea of 611g.lt 

~e~ ~1l:g!a.~;''!nt~e::J:!~f!y:u':!::; Hn 
Red.eebte, s:lodt.tt 66n woord: H•t La go&d .. 
Uw wU geschiede. 
\V'at eeA geh:a.K. eD et.A s;leu.o. eell Alaa. ata 
det~ geke.Acf Ie bebbeQ eA a;u:a be&~~ terug tfJ 
deata. Sen rec:tLtnbapCA e5:t goed ttJ.e.A$ wa.c 
hiJ, be.,.W.elijlt o~ • .,. •r1e~d voor Alle4 
door 2lj1> oJ>rooble ... bert•liJke goecl.lleld 
voor lede•eeA. 
EM zeu b!:m.lnde vader voor z.ljn ld.D.damn 
door :ztjn gtote: wl}sb.efd, aa.u butté-D uu .. 
S:tla.fêDd 1D. é:éD êUV.lUcf éVI.!tl éc:bl all JfjD 
o~algebrokOI> bliJbeld. 
Een zeldn.a.m grootvader voor UJu klefn .. 
kiELderen door tJJu oAtroc:rencle tederheld eD. 
:ziJn eeuwig jouge eA wartue hart. 
Onvergatei1Jk Is de::ze mail voot allen. d.Je h~t 
ROiuk b~dae.a bem te hebbD gekend. 
Dierbare kibdeten en klelDldaderc. er v4lt 
Dfet veel m.ur tt: tt:ggen, ID.bar nog e~ wens 
wU fk doao, dat gij allen te"lAmeA ba o~der .. 
ltnge llefd• "" vrade moogt leve~>. Led 11> 

De persoonsgegevens 
Onder de naam van de overledene 
volgen geboorte- en sterfdatum en 
de plaats daarvan. Bij gehuwden 
staat gewoonlijk de naam van de 
partner vermeld. 
Een indicatie voor de wijze van 

cflleè/ l.WU ck !fél' 
l!ttll Z ali!Jcr 

een kruis je, doodshoofd, zand loper 
of engeltje. Bij een priester treffen 
we een kelk aan. 
Het symbooltie verdween geheel 
rond 1970. 
De aanhef 
De populairste aanhef was: "Bid 
voor de ziel van ... " Deze verandert 
in: "Ter gedachtenis aan ... " 

overlijden komt ook voor: plotse
ling, na slepende ziekte. door 
ongeval. .. 
De vermelding van lidmaatschap 
van een vereniging, kerkelijke en 
wereldlijke onderscheidingen wor
den niet vergeten evenals functies 
die men in het kerkelijk of maat
schappelijk leven heeft vervuld. 

ltelde voor God •o•l• ik geprobeerd bo~ btt 
Jullie voor te da.,.. 
Dank. em elloo. voor uw goedo xo.rge.n ell 
medeleven. 

t 
Voor uw vebedou oD blijken vm cl!rlote• 
llJke deel.aomlng dl4kt u va.. bcrte 

do familie l'l:llle!ll. 

Nog een toevoeging is:"voorzien 
van de laatste sacramenten." 
De memoriamtekst 
De memoriamtekst of het rouwbe
klag beslaat het grootste deel van 
de tekstzijde. 
Na de periode van het aanhalen 
van Bijbelcitaten krijgen we één 
aangesloten tekst over de overle
dene. Deze geeft meestal antwoord 
op de volgende vragen. Hoe is 
deze persoon gestorven? Wat was 
dit voor een mens? Waar is hij 
naartoe? Hoe moeten de nabe· 
staanden dit verlies verwerken? 
Op deze vragen poogt de memori
amtekst een antwoord te formu
leren. 
Het requiescat in pace 
De lekstzijde wordt meestal afge
sloten met de letters R.I.P. Het zijn 
de beginletters van het Latijnse, 
requiescat in pace, hetgeen bete
kent, rust in vrede . 
Vaak wordt beweerd dat de afkor
ting, rest in place, betekent. Dit is 
oorspronkelijk niet juist hoewel de 
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betekenis dezelfde is en de begin
letters toevallig ook. In een volkse, 
wat oneerbiedige omzetting wordt 
de afkorting R.I.P. (van voor naar 
achter en weer terug) : recht in 't 
putteke. Peer is rot. 
Ook nu nog eindigen veel bidprent
jes met rust in vrede. 
De laatste jaren komen vooral dub
bele prentjes voor waarop tevens 
een dankwoord voor het getoonde 
meeleven een plaats krijgt. 

Het oudste bidprentje gevonden in 
de verzameling van Amalia is dat 
van Thomas Blom uit 1837. Er is 
nog geen verband tussen tekst- en 
beeldzijde. Behalve dan dat zijn 
patroonheilige erop staat gegra 
veerd. De naam van zijn eerder 
gestorven echtgenote Elisabeth var' 
Dijk werd toegevoegd omdat voor 
haar indertijd geen eigen prenlje 
was gemaakt. Dit deed men zo 
tot in de tweede helft van de 19llr 
eeuw. 

Na 1830 verschijnt zowel op de 
tekst- als op de beeldzijde de dood
symboliek. 
De vroegste exemplaren zijn 
knekelprentjes voorzien van 
doodshoofden,beenderen en een 
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Kerkhofprentje of" zerkske". 

zwarte rouwrand. De levenden 
staan tegenover het schrikbeeld 
van de dood. Vooral als het nog 
wordt aangedikt met vermanende 
woorden als: "Laet ons dikwijls op 
de dood peyzen." 
Niet de fraaiste prenten, wel de 
macaberste! 

~ 
BID VOOR DE 'llELElS 

~''"" Z tzl•'s• r 
T EIO lti AS BL OM, 

l n Iu ONrl<r!UJ .. ""'" r#ÏJil 66 }4,." 
""rldon to '111ui:Rhllll d1a 1 "' 
Nt"'Von dtn 1!1 Joó4ntsriJ #/.!7, 

op ~rl R: [(: K,rlthof ~UHJI!. 
Eli' DSIZ tUl ftUlfYAOCf1f' 

E LH! ABETH VAN DJJI(. 
1• d•"· IJJ4du~dfl11\ tltlrf 76 J(Jc~f1 "''"' 

IJJ-411 f}otrltdltt tltn i N"dtmfHr 
$818. 

-~ 
ac..rt mUJ'• lhuhrtD I n.Ur hrt ollcrwül 

·ntt uwcJL ntler, ca V«rlut de weluw•r 
moelet IÛIII't 1 OtHinhi-UII l mU u bn ... 
lt nt .~. ~, , ~ gQ llttll Jevc4. 

80I Il)D2A I"'IQ'1oö'EY 1 u -4. Uoeli. 

On l ~ij r~sten i 11 n~dr l . I 
...,,w.o.. ....... -=--,~ .._... ~ 

Deze knekels hebben niet lang 
stand gehouden. 
Tussen 1830 en 1850 zijn de 
kerkhofprentjes die ook zerkskes 
genoemd worden in de mode. 
Rond 1850 toen het doodsprentje 

algemeen in gebruik geraakte werd 
Parijs de grote leverancier. De 
eerste Parijse exemplaren waren 
kerkhofprentjes. Ook heiligenprent
jes bleven bestaan tot ca 1875. 

Het prentje van pastoor Godefridus 
De Kater is daarvan een voorbeeld. 
Maria met kindje Jezus staan op 
de beeldzijde. We krijgen een 
overz:cht van de levensloop van 
de pastoor op de tekstzijde. Bij 
religieuzen komt dit veel voor. 

De Parijse ontwerpers maar ook 
die van later vonden hun inspiratie 
in allerlei symbolen: kruis, anker, 
zandloper. gebroken zuil, bloe
men ... 



Parijse prent met symbolen. 

Een veel voorkomend thema was 
de Ecce Homo (zie de mens), 
de Mater Dolorosa (moeder van 
smarten) en de Piëta (Maria met 
de dode Jezus op schoot). 
Rond 1900 werden prentjes zoals 
de Parijse ook hier gedrukt en ze 
zijn tot ver in de 20•1• eeuw in 
gebruik gebleven. 

Er werden ook nieuwe in omloop 
gebracht zoals die van de religi
euze kunstschool van Beuron in 
Duitsland 0880- 1939). 
Vanaf 1910 groeide het gebruik 
om bekende schilderijen op het 
bidprentje af te drukken. 
Ook reproducties van eigentijdse 
kunstenaars werden uitgegeven. 
Er werden ook prentjes uitgegeven 
in neostijlen. 
Op het einde van de jaren 1940 
deed een lichter genre bidprent
jes zijn intrede. Paarse, grijze 
en okertinten overheersen. Deze 
tendens zet zich voort in de jaren 
1950- 1960. 

Omstreeks 1960 verdween de 
zwarte rand. Hij werd vervangen 
door een paars of grijs randje of 
weggelaten. 

Schilderij van Velazquez. 

uoor ons .. 
(~ :ffiAA@B 
uol Oro'-1'briö. 

+ 

Neogotisch bidprentje. 

Vanaf 1960 onderging het 
bidprentje revolutionaire verande
ringen. Zo kwam in plaats van de 
figuratieve afbeelding van Christus 
aan het kruis de symbolische 
weergave van een kruis zonder 
Christusfiguur. Het kruis werd nog 
kleurrijk afgebeeld tot het witte 
prentje werd geïntroduceerd met 
een bescheiden in dunne lijntjes 
getrokken kruisteken. De enige 
figuratieve afbeelding die op dit 
ogenblik nog gebruikt wordt is de 
icoon van Maria met kind die 
eind de jaren 1970 opkwam. De 
doodsprentjes uit de jaren 1970-
1980 zijn mooie kleurprenten. 
Ook de landschapsfoto werd popu
lair. 
Vanaf het tweede kwart van de 
19!1e eeuw kwam het portret van 
vooraanstaande personen in steen
druk of staalgravure al voor op 
doodsprentjes. Toen de fotokunst 
zich ontwikkelde ging men kleine 
foto's op het prentje plakken in een 
daarvoor opengelaten ruimte. 
Het portretprentje met afdruk-
ken van foto's zijn vanaf 1970 
algemeen. Duidelijk is dat op deze 
fotoprentjes het herinneringsaspeet 
voorop staat. 
In het begin van de 20$10 eeuw 

van wirskaante 2012/1 69 



ZALIG 
DIE 
IN 
DE 

HE'ER 
STERVEN 

De figuratieve voorstelling van 
Christus aan het kruis verdwijnt. 

ontstonden de kinderbidprentjes. 
Voordien gebruikte men meestal 
dezelfde als voor volwassenen. 
Lang niet voor alle kindjes werd 
een bidprentje gemaakt. Gestorven 
kindjes waren immers engeltjes 
in de hemel die geen gebed nodig 
hadden. In plaats van een zwarte 
rouwrand hebben ze meestal een 
blauwe rand of de rand is verdwe
nen. De prentjes zijn niet donker 
en somber van karakter maar 
lieflijk, kleurrijker, beter passend bij 
het kind. 
Op de prentjes wordt Jezus vaak 
afgebeeld als kind. Ook opvallend 
is het voorkomen van een engelbe
waarder. 
Op de tekstzijde treffen we vaak 

Portretprentje uit 1913. Wat een 
mooie kleren, juwelen en kapsel! 

Hl k . 

een gedicht aan met troostende Modern kinderdoodsprentje. 

woorden voor de ouders die het 
hemels geluk van hun kindje wordt 
voorgehouden. Als dat een troost 
kan zijn ... 
Doodsprentjes worden steeds 
persoonlijker. Vandaag treffen we 
een grote variatie aan in teksten. 
afbeeldingen, portretten. kleuren 
en formaten. 

Het doodsprentje is zowel in ge· 
bruik als voor de verzamelaars nog 
springlevend! 

Portretprentje uit 1917. Zie die hoed! 

Uft 4._. Hunl duit tttt to,tl 
Bl'j OOodtwUternnf•aut, 
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R. l, P. 

Doodsprentjes worden steeds 
persoonlijker. 



Arme Amalia (75) 

ANTOON VAN TUIJL 

Het is toch verwonderlijk dat we 

nu al voor de vijfenzeventigste 

keer schenkingen van leden aan 

Amalia mogen melden! Deze ru

briek begon, toen onze vereniging 

haar intrek nam in het Heemhuis. 

Dat wilden we natuurlijk graag 

'aankleden', liefst een beetje 

heemachtlg. Amalia had niet veel. 

Daarom is toen voor deze titel ge

kozen. Sinds die tijd hebben tal

loze mensen schenkingen gedaan. 

En de stroom blijft aanhouden! 

Alle gaven werden genoteerd. Drie 

dames {/ne van Elswijk, Corrie 

Hendrickx en Gerry Moors) brach

ten orde in de hoeveelheid, en 

rubriceerden alles. Met regelmaat 

stelden en stellen we schenkin-

gen ten toon, bijvoorbeeld in de 

Bidocruimte. 

Wij kunnen ook nu - oogst van de 

laatste drie maanden - weet een 

uitgebreide lijst van binnenge

brachte gaven vermelden. 

Een ingelijste prent van Baarle 
van boven in visoogperspectief. 
Dit was ooit een geschenk van de 
Rabobank- een uitgebreide serie 

foto's over de herbouw van de St. 
Rumalduskerk van Zondereigen. 
Die zullen we zeker dit jaar nog 
gebruiken in Van Wirskaante 
een herdenkingsprent van Willem 
van Oranje 1553-1933 - een 
betonstempel van de 'Fa. Koks, 
Aannemer Baarle-Nassau'- een 
siervaas van 'Café- Zaal de Lin
denboom' - souvenir van 'Gebr. 
Moeskops' in de vorm van een 
aardewerken bankje - een aantal 
bierglazen met merknamen erop 
- enkele documenten met o.a . 
lijsten met Baarlese bouwonderne
mingen - een Mariabeeldje in een 
muurkapelletje-een Mariabeeldje 
van Fatima - nog een Maria
beeldje - handwerkspulletjes: wol. 
wolsnijmesje, handwerkbladen en 

borduurpatronen - een ebben
houten palmboompje - een klein 
'koon met de 'Zegenende Christus', 
afkomstig van Notre-Dame de la 
Salette- jubileumschaal, gemaakt 
door Th ieu Doesborg, t.g.v. 30 jaar 
Vrouwenbond - een vaantje van 
harmonie St. Remi - Een volledige 
piek-up een aantal boeken - een 
uitgebreide verzameling muziek
bladen met vooral kerkmuziek en 
geestelijke liederen (uit de nalaten
schap van onze vroegere koster
koorzanger-organist Louis van Gils 
van de Remigiusparochie) - een 
8mm flmprojector, rond 1960 
aangeschaft door de toenmalige 
kapelaan Pitt ten behoeve van het 
Jeugdhuis - twee sterke lampen 
een exemplaar van de Streekkrant 
t.g.v. het veertigjarig jubileum - een 
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namaakvleermuis een set kleuri
ge haarspeldjes - een verzameling 
oude verbandmiddelen- een leren 
polsband - een hooikist, vroeger 
gebruikt om gerechten warm te 
houden of door te laten garen
een pakketje hooi, om de hooikist 
in te richten - enkele prentbrief
kaarten van Baarle- boekjes met 
statuten van Baarlese agrarische 
verenigingen, zoals de Boerinnen
bond en Tuinbouwvereniging St. 
Lutger - een stel oude leesboekjes 
'De Meiboom' - twee lesboekjes: 
Manieren van verbinden (past 
bij de oude verbandmiddelen) en 
Transponerend zingen ( past bij 
al die kerkmuziek) - een klein 
aardewerken kruikje, waarvan 
helaas een deel is afgebroken. Het 
werd gevonden in de tuin bij het 
graven van een kuiltje. Onderzoek 
door beroepsarcheologen wijst 
uit dat het uit de Nieuwe Tijd is 
( 19de eeuw) - drie scapulierme
dailles - oude elektriciteitsspul
len. als aanvulling op een vorige 
schenking - een hedendaagse 
messenslijper - twee foto's die het 
Bels Lijntje weergeven - een serie 
schoolschriftjes met teksten in een 
bijzonder mooi handschrift - een 
groot aantal zeer oude. oude en 
hedendaagse bidprentjes - een 
duivenklok van het merk 'Cadrans 
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Belgica' uit ca.l930 - een set 
oude prentbriefkaarten van Baarle, 
verstuurd in WO 1- het boek 'De 
Voetbalsterren van Gloria UC', met 
alle plaatjes erin - een stapeltje 
lidmaatschapskaarten van een 
heel trouw lid van Gloria. Alle 
functies die de man ooit bij deze 
club bekleed heeft, zijn terug te 
vinden - het 'Schetsen boek' van 
Hendrik Verhees die alle Brabantse 
kerken tekende (begin 19rle eeuw) 
- een serie bidprentjes eer. 
alarmtelefoon voor ouderen - een 
kantoortelmachine - een elektroni
sche typemachine, zo geavanceerd 
dat ze op een computer begint 
te lijken - een serie foto's - een 
vreemdelingenpasje, te dragen in 
oorlogstijd door Nederlanders die 
in Baarie-Hertog woonden - herin
neringen aan de Zonnebloemva
kantiekampen, zoals twee wand
tegeltableau's, een beeldje, een 
metaalgravure - boekje: 'De weg 
Breda-Baarle-Nassau in opspraak' 

zware houten slegge met een 
essenhouten steel en een kop van 
haagbeuken hout. Naar oud model 
nieuw gemaakt! - een hoekconsole 
met fraai draaiwerk - een fles van 
de Limfa Limonadefabriek - een 
klompenmakersguts - een Kodak 
fototoestel met flitslamp - een 
super 8 filmprojector - een kleine 

amaril - een plaatje mica voor 
kachel ruitjes. 

Het doet ons goed de volgende 
schenkers te mogen noemen: 
Hubert Baay- de broeders van 
De la Salie in Cuyk - Maria 
Bierens-Merlens - Bureau Dhondt 
uit Breda - Marijke Herrijgers 
Alice Jacobs-de Rooy - Frans de 
Jonghe - Dennis Jacobs - Jan 
Joosen - Familie Vlemmix - Guust 

Haagen - Martien van Gooi - René 
Wouters - Rina van Tilborg - Ria 
Braspenning-van Tilburg - Frans 
Vermeer - Femie Lückman 
Herman Boeren - Parochie O.L.Vr. 
van Bijstand- Kinderen van Gils 
en Maria de Bont - Frans Koks 
- Familie v.d. Wangen-Sijsmans 
Janus van Tilburg. 

Hartelijk dank en tot volgende 
keer. 

van wirskaante 2012/1 73 



Merkwaardigheden (68) 
2012 Jaar van de Bij 

ANTOON VAN TUIJL 

Ook voor dit jaar wordt onze aan- het idee om onze omgeving zo in Met velen één 

dacht gevraagd voor een bepaald te richten dat die (over)leefbaar Onder de talloze bijensoorten zijn 
er die groepsgewijs leven. Vele 
andere soorten leven solitair. Onze 
gedomesticeerde honingbij leeft 

thema. Verschillende natuur- en is voor onze bijen? Voordat we 

milieuorganisaties sloegen de ingaan op deze vragen, maken we 

handen ineen en vragen een jaar eerst kennis met het wonderlijke 
in grote gemeenschappen. We 
spreken van bijenvolken. Zo'n 
bijengemeenschap is op een merk-lang speciale aandacht voor bijen bijenvolkje. 

(en aanverwante insecten). Dat is 

wel heef hard nodig ook! Het is 

namelijk echt merkwaardig te noe· 

men, dat wij de insecten, waaraan 

we zoveel te danken hebben, toch 

zo sterk in gevaar brengen. 

Zijn er straks nog voldoende 

imkers? Slagen wij erin de ziekte· 

verwekkers van de bijen de baas 

te worden? Kunnen we bepaalde 

gifstoffen eindelijk eens in de 

ban doen? Wanneer komen we op 

Het loge van het Jaar van de Bij 
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Fig. 1. Mannelijke bie, 
~) z. KoniDgin of mOr::doTbiet, 
n l \Verl<ster_ 
n 4· M«nnelijke bic. 
» S Komn~i.c. o(c:noed~bi~. 
,> 6. \Vcrhster. 
n ï· Hoofd dt'r mann~lijkto bie, 
u 8 u )) koningin of moederbit>. 
n 9· » )> we.rkster. 

~ 
! • 

I vl•ugels 11itgc•trekt. 

j vleur;els geatrekcn. 

I z<:tr vergtoot en langs 
voron gul~a. 

Weergave van koningin, dar en werkster. We zien 
bovenzijde, onderzijde en de kop 



waardige wijze samengesteld. 
Er is één volledig ontwikkelde vrou
welijke bij, de koningin. Die wordt 
verzorgd en legt de eitjes. Dan zijn 
er de darren, de mannelijke bijen. 
Ze moeten één keer in het geweer 
komen om een jonge koningin 
te bevruchten. Als derde heb je 
een grote menigte van werksters. 
Dat zijn niet volledig ontwikkelde 
vrouwqesbijen. In hun werkzame 
leven verrichten zij in een vaste 
volgorde een reeks van taken als 
het produceren van was, het 
bouwen van de raten, het schoon
houden van de korf of de kast, het 
voedsel geven aan de larven, de 
koningin vertroetelen of stuifmeel 

Werksters bouwen de raten van 
was. In de zeskantige vakjes groeien 
de larven op of wordt de honing 
opgeslagen 

en nectar halen. Al die bezigheden 
worden uitgevoerd volgens een 
perfect programma, dat door alle 
bijen zonder fouten wordt uitge
voerd. Wonderlijk is dat! 
Eén van de meest merkwaardige 
gebeurtenissen in een bijenkast 
vind ik de volgende. Een werkbij 
die in het woongebied van het 
bijenvolk een nieuwe voedselbron 
vindt- bijvoorbeeld een appel
boom die in bloei schiet- gaat dat 
'nieuws vertellen' aan haar col-

DE 

PRAKTISCHE BIEMAN 

J B. STEAKENS 
On terwlj:&-.:1 L~ kyciLuvorsel. 

W et'k brkrouud 111<'1 t{t!/1 n.nlcll prijs 

op dl' Tr11lmmstdling f'tlll 8t't:ëntalt te Hl't't'lllh1tls 

tn dt'll tft:rtlw 111 dt' W t"rddlrllft"'NSicllillg ft· Bmss;l, 

J:llt:dgcluurd en tiO.II!{t'llomru duor dm 

y,.,.b~te~•ingsraad van liet Lager Oml=•.JI/s. 

Tweede vermeerderde uilgaaf. 

DRECJIT 
D•outaa11 VAN L. Ba;,ucltiU'ls. 

Titelpagina van hel oude bijenboekje 

Stichtelijke taal van de dorpsonderwijzer 

Zedelijke voordeeten der bieenteelt 

Een geschikt middel tegen de clnmluoscllap IS de bieeotec.'lt 
immers een ncerstige bieman zal steeds de mntigheid be· 
minnen; op Zon- en feestdagen brengen vader en zoneT 
hunne vrije oogenblikken over, niet in doJ herbct g of kroeg 
ma::u nabij de bieb.al; zij besteden hunne spaarpcnninger 
nie t aan alkoot of andere giftige dranken, maar aan boeke1 
en wet !..-tuigen van bieënteelt. l.>och waagt een drinkebroo 
zich b1j de hal, na geneve•-~edronken te hebben, dan zal hi 
het duur bekoopen. De bieen vallen hem op 't lijf en sclûj 
nen h•·m toe te roepen : • !\let mannen van u we soort wille~ 

wij geene gemeenschap J • 
De bieënteelt ontwikkelt het huist lÖ:Jk lew11 : Vader e1 

zonen houden ziclë te b uis met dezelfde lief hebberij onledig 
Men mag dan met 1edcn zeggen, dat ue bieiloteelt de1 
familiegeest bevordert, die, jamm er genoeg, heden zo 
verzwnkt. 

Brotdwlijkllûd til lmaslenliifde zijn eigen aan de oprecht 
bieboeren. Zie twee ware biei!ntelers bijeen; zij :cu.lle 
eenen gansehen d ag .van hunne lievelingen klappen. Zulk 
mannen hebben geenen tijd om van hunnen evennaast 
kwaad te spreken. 
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lega's in de kast. Zij voert -let wel! 
-in een stikdonkere kast op een 
verticaal hangende honingraat een 
rondedans uit. De andere werksters 
krioelen om haar heen en 'weten' 
dan in welke richting en hoe ver 
ze moeten vliegen om de bewuste 
appelboom te bereiken. 
De ongelooflijke taakverdeling en 
samenwerking binnen het volk
die we ook bij mieren en termieten 
waarnemen- brengt sommige 
biologen ertoe te beweren dat je bij 
deze dieren beter niet kunt spreken 
van afzonderlijke diertjes in een 
volk, maar dat ze met velen één or
ganisme vormen. dat merkwaardig 
genoeg loslopende en vliegende 
organen heeft. Of dit biologisch 
klopt, weet ik niet. Het idee geeft 
wel goed aan hoe onbegrijpelijk de 
intense vorm van samenwerking 
binnen het volk is. 

Nuttige dieren 

Op het eind van de negentiende 
eeuw schreef J.B. Sterkens, 
onderwijzer te Ryckevorsel, het 
boekje 'De Praktische Bieman'. 
Deze schoolmeester is een groot 
pleitbezorger van de imkerij. Hij 
opent zijn verhandeling met de 
vraag: "Wat is de bieënteelt?" Als 
antwoord voegt hij er direct aan 

Een werkster verzamelt stuifmeel of 
nectar 
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Een imker heeft zijn bijenkasten naar een heideveld 
gebracht De bloemen van de struikheide bevatten veel 
nectar 

toe: "De bieënteelt is de ken-
nis van bieën te kweeken, om er 

profijt mee te doen". Dat bijen nut 
hebben, blijkt al meteen. Sterkans 
ziet in de bijenteelt ook zedelijke 
voordelen, geheel passend in zijn 
tijd. Zie hiervoor de afbeelding die 
een deel van een pagina uit zijn 
boekje weergeeft. Waar ik graag 
naar toe wil, is de volgende pas
sage die hij neerschreef. "Bracht 
de bie slechts honing en was 
voort, dan zou zij nog recht heb
ben op de hoogste achting en de 
breedste bescherming; maar zij 
bevrucht de gewassen en draagt 
bij tot de vermenigvuldiging van 
groenten en planten; zij bewerkt 
de kruising der rassen en bekomt 
ons nieuwe produkten. Weg dan 
met de gedachte dat de bieën 
niets waard zijn! Neen, zij zijn 
duizendmaal mis, die zulke ge
dachten koesteren. Gij weet allen, 
dat de planten, om zaad of vruch
ten voort te brengen, moeten 
bevrucht worden". De schrijver 
van ruim een eeuw geleden had 
volkomen gelijk. Tegenwoordig 
kunnen we het nut van bijen (en 
andere bestuivende insecten) met 
cijfers staven. 

Land- en tuinbouw zijn voor een 
belangrijk deel aangewezen op 
bestuivende insecten, vooral bijen 
en hommels. Die zorgen samen 
voor ruim tachtig procent van de 

bestuiving die land- en tuinbouw 
nodig heeft. De Rabobank liet 
enige tijd geleden het nut van bijen 
uitzoeken. Uit die studie blijkt dat 
zo'n negentig verschillende voed
selgewassen aangewezen zijn op 
bestuivende insecten. Deze gewas
sen vormen samen ongeveer een 
derde deel van de wereld- voedsel
productie. Laat hiermee duidelijk 
zijn dat bijen houden niet zomaar 
een ouderwetse hobby is! 
Merkwaardig is dat schoolmeester 
Sterkeos ruim honderd jaar gele
den al schreef: "Ongelukkiglijk is 
deze belangrijke kweek, in meest 
af onze Vfaamsche streken zeer 
veronachtzaamd en verlaten". 

Bijen in gevaar 

In de inleiding van dit verhaal 
plaatste ik een paar vragen. Daar
uit zijn de zorgen af te leiden die 
aanleiding vormen tot 'het Jaar van 
de Bij'. 
De eerste vraag is: zijn er voldoen
de imkers? Mijn antwoord is kort 
en helder: neel Gelukkig vinden 
we links en rechts nog mensen 
die geluk beleven aan het zorgen 
voor hun bijenvolken en die terecht 
genieten van de oogst: een rij met 
potjes goudgele honing. Mooi is 
ook dat ze hun activiteiten delen 
met collega's in verenigingsver
band. Zo worden ervaringen uit
gewisseld en problemen onderling 



besproken en mogelijk opgelost. 
Jammer - eigenlijk is onrustbarend 
een beter woord - is het gege-
ven dat de imkerij vergrijst. Er is 
onvoldoende nieuwe aanwas. Dat 
geeft twee gevaren. De kennis en 
ervaring van oudere imkers wordt 
niet meer doorgegeven. Bij elke 
oudere imker die stopt, verdwijnen 
in veel gevallen ook een aantal 
bijenvolken. 
Niet alleen de imkerij kwijnt, de 
bijen zelf kwijnen ook. Er doet zich 
een onrustbarende sterfte voor. 
Bijenhouders komen veel te vaak 
tot de ontdekking dat gedurende 
de winter of in het vroege voorjaar 
een deel van hun volken zonder 
aanwijsbare reden dood is. Dit ver
schijnsel doet zich bijna wereldwijd 
voor. Vroeger was een winterver
lies van nog geen tien procent 
normaal. Tegenwoordig lopen de 
verliezen op tot wel dertig procent. 
Toch geen wonder dat er weten
schappers zijn die zich samen met 
de imkers grote zorgen maken. 
Ook binnen de land- en tuinbouw 
begint men zich achter het oor te 
krabben. 
Over de oorzaak van de massale 
sterfte is men het niet bepaald 
eens. Steeds meer is men geneigd 
te denken aan een combinatie van 
oorzaken. Er wordt onderzoek ge
daan naar vooral drie bedreigingen 
van bijen en andere insecten. 

Ziekteverwekkers vormen een grote 
zorg voor de imker. Zo kan een 
bijenvolk aangetast worden door 
de Varroamijt. De Latijnse naam 
is 'Varroa destructor'. Dat zegt 
genoegl Het spinachtige beestje 
tast de bij van buitenaf aan, door 
voedingsstoffen uit het bijenlijf te 
zuigen. Bijen verzwakken daardoor 
en worden vatbaar voor ziekten. 
De mijt plant zich voort in het 
broed van het volk. Daardoor krijgt 

De verwoestende varreamijt 

het volk verzwakte en mismaakte 
nakomelingen. 
Op zich is er wel een goed bestrij
dingsmiddel tegen de Varroamijt. 
maar omdat mijt en bij een nogal 
vergelijkbare lichaamsbouw heb
ben, zou het chemische middel 
beide soorten vernietigen. Dat 
schiet dus niet op. Het beste 
dat een imker kan doen, is zeer 
zorgvuldig en uiterst hygiënisch 
werken. 

Noserna apis is een andere bijen
parasiet. Het gaat om een eencellig 
wezentje dat zich in grote aantal
len nestelt in de ingewanden van 

de bij. Door zich daar te voeden 
met wat de bij eet, raakt de bij 
uitgeput. Bestrijding is mogelijk 
door bijen bij te voederen met 
voedsel waaraan een geneesmiddel 
is toegevoegd. 

Bestrijdingsmiddelen spelen 
natuurlijk ook een kwalijke rol. De 
ellende is hierbij alleen nog groter 
omdat niet alleen bijen er last van 
hebben, maar alle insecten. Imkers 
en veel wetenschappers kijken met 
grote argwaan naar de gifstoffen 
onder de naam 'Neonicotinoïden'. 
We herkennen hierin het woord 
nicotine. Dat is een stof die schade 
aanricht aan het zenuwstelsel. 
Insecten die dit gif binnenkrij-
gen. verliezen de controle over 
hun bewegingen. Hun vlieg- en 
loopvermogen worden verstoord, 
ze kunnen zich niet meer poetsen 
en sterven een ellendige dood. Het 
'gemene' van deze middelen is, dat 
ze overal in de plant doordringen. 
Ze zitten niet alleen in de bladeren, 
waardoor rupsen, slakken en blad
luizen bestreden worden. Ook stuif
meel en nectar bevatten het gif. 
Terwijl de bij het landbouwgewas 
bestuift, wordt zij vergiftigd. Land-

Microscopische opname van Noserna apis 
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Een bij verzamelt stuifmeel en neemt 
dat in pakketjes aan haar achterpoten 
mee 

en tuinbouw bestrijden op deze 
wijze niet alleen het 'ongedierte', 
maar vooral zichzelf. Merkwaardig 
toch!? 

Merkwaardig vind ik ook dat een 
wetenschapper die de Neder
landse regering adviseert over het 
gebruik van insecticiden, tegelijk 
nauwe betrekkingen heeft met de 
producent van de Neonicotinoïden. 
Wanneer ik hem bovendien hoor 
beweren dat de grootste oorzaak 
van de bijensterfte te wijten is 

aan de ondeskundigheid van de 
imkers .... Geen zuivere koffie! 

Wat nu? 

Stuur die man de laan uit, hoor 
ik u denken. Daar kan ik het best 
mee eens zijn, maar wij gaan daar 
niet over. Bovendien kunnen we 
beter in positieve zin naar oplos
singen zoeken. 
Het mag duidelijk zijn dat een 'Jaar 
van de Bij' met extra aandacht voor 
alle bestuivende dieren. absoluut 
hard nodig is. Dat blijkt voldoende 
uit het voorgaande. 

Wij kunnen heel goed zelf iets 
positiefs doen. Graag geef ik u een 
paar suggesties om bijdragen te 
leveren aan het 'Jaar van de Bij'. 
Mijn eerste suggestie is dat we 
de zorg voor de gedomesticeerde 
honingbij overlaten aan de imkers 
en de bijenbonden. Wel spreek ik 
de hoop uit. dat er nieuwe aanwas 
komt voor dit prachtige gilde. 
Laten we als gewone burgers 
andere mogelijkheden benutten. 
Die zijn bedoeld voor de vele in het 

wild levende bestuivende insecten. 
We denken daarbij aan solitair 
levende wilde bijen en hommels 
en aan vlinders. Onze hulp gaat 
in twee richtingen: we zorgen voor 
woonplaatsen en we zorgen voor 
voedsel. 

Woonruimte 

Het is helemaal niet moeilijk om de 
vele soorten alleen levende bijen. 
hommels en vlinders woonruimte 
te bezorgen. 
* Snijd of zaag uit een aantal 

rietstengelsen/of bamboestokken 
stukken van ca. 20 cm. Zorg dat 
er aan elk uiteinde een knoop 
zit. Maak van die 'buisjes· een 
bundel door ze samen te binden 
of in een conservenblik of een 
andere koker te steken. Hang 
zo'n buisjeshotel op een zonnige 
plaats in je tuin. 

* Een kort stuk van een boom
stammetje of een dikke tak en 
een stukje van een forse balk 
kunnen verbouwd worden tot 
riant insectenhoteL Je hoeft er 

Eenvoudig te maken woonplaatsen voor wilde bijen en 
hommels 

Houtblok met boorgaten 
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Bakstenen met holten, ingericht als insectenwoning 

alleen maar een heleboel gaten 
in te boren. Doe dat dan wel aan 
de kopse kant (de lengterichting) 
van het hout om te voorkomen 
dat de binnenkant van de hol
letjes vezelig is. Daarin komen 
de insecten namelijk vastzitten. 
De gaten kunnen het best van 
verschillende dikten zijn en we 
maken ze ca. 20 cm diep. 

* Bakstenen met holten erin kun
nen zó opgehangen of gestapeld 
en van riet- en bamboestengels 
voorzien worden, dat er volop 

woonruimte ontstaat voor meer
dere soorten bestuivers. 

* Vlinders zoeken graag beschut
ting op een veilige plek. Maak 

een vlinderkastje. Het is net een 
vogelnestkast, maar in plaats 
van een rond vlieggat, zaag je 
enkele smalle gleuven in de voor 
of zijwand. 

* Wie ruimte heeft in de tuin of op 
het platte dak, kan ook een com
binatiehotel bouwen. Ik vond 
een mooi rustiek voorbeeld in de 
vlindertuin van het Vogelrevali
datiecentrum in Zundert. 

Wanneer u een of meerdere van 
deze ideeën uitvoert en ze een 
zonnige plek in uw tuin geeft, dan 
garandeer ik u veel mooie erva
ringen bij het observeren van een 
verscheidenheid aan af en aanvlie
gende insecten. 

Veilige schuilplaats voor vlinders Rustiek insectenhotel 
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Stuifmeel en nectar 

Goed; voor woonruimte hebben 
we gezorgd. Die wordt beslist 
goedgekeurd door uw hotelgasten. 
Ze komen er echter alleen wonen 
wanneer er in de nabije omgeving 
ook voldoende voedsel te vinden 
is. In onze tuinen zullen bloeiende 
planten moeten voorkomen. Wat 
moet een hommel komen doen in 
een tuin die volgestort werd met 
grint of platgelegd met tegels en 
waarin een paar buxusbollen het 
enige groen vormen? Teveel dorps
tuintjes zijn versteend en teveel 
gemeenteplantsoen is verarremoeid 
en daardoor tot een woestfjn ge
worden voor insecten en vogels. 
Zoveel te beter is het wanneer er 

mensen zijn die het tegenoverge
stelde doen. Zij zorgen voor een zo 
groot mogelijke plantenvariatie in 
de tuin. Het is echt niet zo moeilijk 
om zelfs een kleine tuin zó van 
planten te voorzien dat er bijna het 
gehele jaar door wel iets in bloei 
staat. Je beleeft er zelf heel veel 
plezier aan en voor de insecten -
en de vogels - wordt het een jaar 
van overvloed. 

P.S. 
Juist voor de uiterste inleverda
tum van dit artikel, ving ik een 
bericht op over een mogelijke 
nieuwe bedreiging van onze ho
ningbijen. Er zou vanuit Amerika 
een zogenaamd 'horrorvliegje' 
(Apocephalus Borealis) onze 

Voorbeeld van een stukje bloemenrijke tuin 
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kanten opgekomen zijn. 
Dit vliegje legt zijn eitjes via de 
lichaamspiooien van de bij in 
haar lichaam. Oe larve wordt dus 
inwendig geboren en vreet het 
bijenlichaam aan. Oe bij raakt 
affe oriëntatie kwijt, vliegt een 
tijd rond, komt naar beneden en 
gedraagt zich als een zombie, 
maar vindt haar kast niet terug. 
Daardoor spreekt men van de 
verdwijnziekte. 
Navraag hier en daar leert dat dit 
vliegje in Amerika grote schade 
aanricht. In onze streken 1s 
deze dreiging blijkbaar nog niet 
doorgedrongen. Maar goed ook. 
Oe dood onder onze bijen heeft 
deze Amerikaanse hulp bepaald 
niet nodig! 



Piet van der Flaes weer aan het woord 
Woord vooraf van de redactie. 

Vanaf het allereerste begin van ons verenigingsblad is Piet van der Flaes een trouwe medewerker geweest. 
Jaar in jaar uit leverde hij zijn bijdragen waaruit zijn grote interesse voor geschiedenis en natuur duidelijk 
bleek. Een paar jaar geleden werd zijn gezichtsvermogen zo slecht dat hij zijn verhalen niet meer zelf op 
papier kon zetten. Van toen af vertelde Piet zijn bijdragen aan Antoon van Tuijl, die ze verder klaar maakte 
voor publicatie. Het deed hem elke keer goed wanneer zijn zoon Theo hem de verhalen uit Van Wirskaante 
voorlas. Ruim een jaar geleden deden zich voor Piet nieuwe medische problemen voor, waardoor opname in 
een verzorgingshuis noodzakelijk werd. Hij woont nu in St. Elisabeth, een deel van de voormalige Klokken
berg in Breda. Nu Piet daar intussen goed gewend is, vroegen wij hem of hij zijn verhalenreeks graag wilde 
voortzetten. De redactie is blij dat Piet in dit nummer weer aan het woord komt. 

Herinneringen aan de schietberg 

PIET VAN DER FLAES 

Ik heb gehoord dat de schiet

berg netjes opgeknapt is. Daar 

ben ik blij mee. Ik heb dat altijd 

een bijzondere plaats gevonden. 

Baarle heeft daarmee toch wel 

iets aparts. Ik woonde geruime 

tijd in het bos aan de Bredase

weg, als het ware met mijn rug 

tegen de schietberg aan. Het hele 

Goordonk hoorde in mijn jeugd tot 

mijn speelterrein. Daar liggen heef 

wat interessante herinneringen. 

Sneller dan ik lopen kon 

Mijn herinnering zegt me dat ik de 
eerste keer bij de schietberg kwam 
toen ik vier jaar was. Ik ben toen 
namelijk alleen op avontuur ge
gaan. Ik hoorde op een dag schie
ten en dat geluid kwam van zo 
dichtbij, dat ik er naar toe wilde. Ik 

ben nou eenmaal als een leergierig 
en soms zelfs wel een nieuwsgierig 
manneke geboren. Dus trok ik er 
op uit om uit te vinden waar er ge
schoten werd. Daar wilde ik graag 
iets van zien. Gevaar, daar had ik 
geen weet van. Mijn weetgierigheid 
won het van een zekere angst voor 
het onbekende. 
Nauwelijks in de bossen van het 
Goordonk aangekomen, stond er 
plotseling een levensgrote soldaat 
bij me. Die heeft me heel kordaat 
en overtuigend dat bos uit gehol
pen. Hij pakte me bij de zolder van 
mijn broek en bij mijn kraag vast 
en zorgde dat ik sneller liep dan ik 
op eigen kracht lopen kon. Binnen 
de kortste keren stond ik weer op 
ons eigen erf. Met de schrik al 
goed in de benen kreeg ik daar 
bovenop ook nog eens een stevige 
reprimande van mijn geschrokken 
moeder. Ik was zodanig onder de 
indruk van dit gebeuren, dat ik 
zeker een jaar lang niet meer bij de 
schietberg durfde komen, zelfs als 
er niet geschoten werd. 

Twee blokhutjes 

Later ben ik met grote regelmaat bij 
en op de schietberg geweest. Het 
Goordonk hoorde tot mijn speelter
rein. Ik kende er elk pad en ieder 
heuveltje. De schietbaan en schiet
berg werden veelvuldig gebruikt en 
daardoor ook goed onderhouden. 
Er stonden twee blokhutjes. Die 
waren gemaakt van dennenstam
metjes; heel eenvoudig maar stevig. 
Een was er opgebouwd aan het begin 
van de schietbaan. Het andere stond 
half ondergronds naast de schiet berg. 
Ze werden beide gebruikt voor het 
opbergen van gereedschappen en 
materialen. Het gebouwtje naast 
de schietberg diende ook als veilige 
schuilplaats voor de mensen die tij
dens de oefeningen de schietschijven 
moesten bedienen. 
In mijn jonge jaren bestond de 
'Schietvereniging Oranje' nog. Die 
oefende daar. Ook weet ik nog dat er 
af en toe oefeningen waren voor de 
'Vrijwillige Landstorm'. Dat moet een 
soort reserveleger geweest zijn. 
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Plotseling stond er een levensgrote soldaat bij me ... 

Na een aantal salvo's staken de 
helpers bij de schietschijven een 
grote vlag uit hun schuilplaats ten 
teken dat er niet geschoten mocht 
worden. Dan kwamen ze tevoor
schijn en gebruikten een stok met 
een felrode punt om aan te wijzen 
waar de schietschijven geraakt 
waren. Zo hoefden de schutters 
niet heen en weer te lopen om 
hun resultaten in ogenschouw te 
nemen. 
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Ik heb altijd gehoord dat de vei
ligheidsregels heel streng gehand
haafd werden. Dat is maar goed 
ook. Het schijnt dat een lid van de 
schietvereniging wel eens dronken 
was bij een oefening. Nou. dat 
heeft hij wel te horen gekregen. Ze 
hebben hem niet mee laten doen 
en gezegd: "Nog één keer en het 
wordt voor u voorwaarts mars, de 
club uit!" 
Tijdens schietoefeningen stonden 

er rode vlaggen op de hoeken van 
het bosgebied. Zo werden omwo
nenden en voorbijgangers op de 
hoogte gebracht. 

Intensief gebruik 

Volgens mij waren de Duitse 
bezetters heel blij met de aanwe
zigheid van onze schietbaan. Ze 
maakten er intensief gebruik van. 
Het kon er nogal knallen wanneer 
ze daar bezig waren. Je moest als 
nieuwsgierige knaap niet proberen 
om dan in de buurt te komen. 
Ik heb wel gehoord dat jongens 
die betrapt werden eerst een pak 
slaag kregen, voordat ze naar huis 
gestuurd werden. Dan onthou je 
beter wat er niet mag! 

Ik meen dat de Duitsers er ook wel 
eens met zwaarder geschut geoe
fend hebben. Op zekere dag klapte 
het daar in het Goordonk wel heel 
erg hard. Na de oefening zag ik 
een kleine colonne vrachtwagens 
passeren. Volgens mij stonden daar 
een soort kanonnen op. 
Mi j werd wel eens verteld dat er 
Russen gewerkt hebben aan het 
onderhoud van de oefen plek. 
Die moeten dus in Duitse dienst 
geweest zijn. 

Na de oorlog werd de schietbaan 
regelmatig gebruikt door de com
miezen. Hun schietvaardigheid 
zal wel goed bruikbaar geweest 
zijn toen in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw de botersmokkel crimi
nele vormen aannam. 

Bijverdienste 

Voor sommige Baarlese jongens 
was het een sport om zo snel mo
gelijk na een schietoefening naar 
de schietberg te trekken. Je zag ze 
dan in het zand dabben om zoveel 



mogelijk kogels te verzamelen. Die 
brachten ze naar de oud-ijzerman. 
Ze kregen er wat geld voor. Dat 
was een mooie bijverdienste in een 
tijd dat het zakgeld karig was. Naar 
hulzen hoefde je niet te zoeken. 
Die werden allemaal meegenomen 
door de schutters zelf. Naarmate 
de oorlog vorderde, werden de 

Duitsers wel heel ijverig om alles 
mee te nemen. De schaarste aan 
grondstoffen werd toen steeds 
nijpender. 

Uiteindelijk hoorden wij vanaf 
ons erf nooit meer schieten. Het 
terrein raakte in onbruik en werd 
een geliefd speelterrein voor de 

Je zag jongens dan in het zand dabben om kogels te verzamelen. 

dorpsjeugd. Ik kwam er nog regel
matig en heb wel gezien hoe door 
het veelvuldig betreden de heuvel 
steeds lager werd. 
Het is goed dat de gemeente deze 
plek hersteld heeft. Ik heb altijd 
belangstelling voor de schietberg 
gehad. Het is een aparte plek met 
een interessante geschiedenis. 
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Met een knipoog en een glimlach (8) 

Rondom de kinderbijbel 

RIA WILLEKENS 

Bladerend door de laatste Van gen. In de voorbije babbeltjes zijn 

Wirskaante viel me een foto op. wel eens terloops verzamelingen 

Een plaatje, vol met kleine spu/le· ter sprake gekomen. Laat ik er nu 

tjes. Mooie voorwerpen, zorgvuldig eens een van mijn meest speci· 

weggezet. Mijn eerste gedachte fieke verzamelingen uitlichten: 

was: Hier zitten vast en zeker kinderbijbeltjes. Een klein aantal 

dierbare herinneringen aan vast. zal ik wat nader bekijken. Daaraan 

Als tweede gedachte kwam het toevoegend wat luchtige gebeur-

woord verzameling bovendrijven: tenissen rondom het bijbeigebeu-

Een verzameling van verzamelin- ren ... 

llA. Cramer-SchaAp en 
Anrwuaritvan Hcrtril\!!at 

I ''b ls Bt1 e e . r.· d 
'J VOOTJ0ft8C Ktn eren 

Zo maar een kinderbijbel. Titel: 
Bijbelse verhalen voor jonge kinderen 
door O.A. Cramer· Schaap en 
Annemarie van Haeringen, 1994. 
Voorplaat: Jona en de grote vis. 

84 van wirskaante 2012/ 1 

De Bijbel 

Het bekendste boek ter wereld is 
de Bijbel, een verzameling van een 
aantal boeken en geschriften. ver
deeld in het Oude en het Nieuwe 
Testament. Veel mensen vinden 
hem te moeilijk om te lezen, laat 
staan goed te begrijpen. Toch is 
hij nog steeds tophit nummer één. 
Een echte bestseller dus, vol met 
onwaarschijnlijk lijkende gebeur
tenissen, met donderpreken, met 
spreuken en wijsheden. Liefdes
verhalen staan er zelfs in, zoals het 
Hooglied. 
Anderen ervaren de Bijbel als een 
verhalenboek, met een tikkeltje, 
mogelijk zelfs met een flinke dosis 
fantasie. Hoe het ook zij, iedereen 
weet meteen welk boek met de 

Oe Bijbel, Willibrordusvertaling, uit de 
grondtekst vertaald, 1981. 

Bijbel bedoeld wordt. Vanuit het 
geloof zullen de meesten van ons 
hier in de regio ermee opgevoed 
zijn. Dan zullen de termen Gene
sis, Exodus. profeten. apostelen. 
evangelisten, psalmen, brieven 
van Paulus, verhalen rondom 
Kerstmis en Pasen ons bekend 
in de oren klinken. Opmerkelijk 
is tevens dat uit hotels jaarlijks 
duizenden bijbels verdwijnen. De 
Bijbelvereniging blijft toch hoopvol 
dat die gestolen bijbels nog gelezen 
worden ... Maar sinds wanneer be
staan er eigenlijk kinderbij beitjes? 



De geschiedenis van de 
kinderbijbel 

In het Nederlandse taalgebied ver
schenen in de afgelopen eeuwen 
ongeveer 900 kinderbijbels. Qua 
ontwikkeling van de kinderbijbel 
baseer ik me op het boek, tevens 
proefschrift uit 2009, van Dr. Wil
lem van der Meiden: " Zoo heerlijk 
eenvoudig", geschiedenis van de 
kinderbijbel. 

CA TBCHlSMUS 

Oe Catechismus, voor klas 5 en 6, 
1951. Een Nederlandse uitgave. Waar 
toe zijn wij op aarde? Wij zijn op 
aarde om God te dienen en hier en in 
het hiernamaals gelukkig te zijn. Weet 
u het nog? 

In de 16-de eeuw verschenen er in 
Duitsland al gedrukte bewerkingen 
van Luthers Kleine Catechismus. 
De eerste Nederlandse kinderbij
bel, vertaald uit het Engels, stamt 
uit 1640. Het was een boekje 
in vraag- en antwoordvorm. Een 
voorbeeld. Vraag: Welke twee 
bomen stonden er in het paradijs? 
Antwoord: De boom des levens en 
de boom der kennisse van goed 

o.w-.... ,_.,......tJJu.. 
C.Nmn c.t. • . Jl.a...
T ......... -M Dil!-

Symbolid.: co leven 

Met Brandend Hart, de eerste 
methode voor R.K.Scholen, toen de 
Catechismus was afgeschaft rond 
1967. 

en kwaad. Het was de bedoe-
ling dat kinderen dit uit het hoofd 
leerden. Het deed me denken aan 
het leren van de Catechismus in 
mijn jeugd. In 1703 verschijnt 
van Barend Hakvoort de eerste 
echte kinderbijbel met navertel
lingen van bijbelverhalen. Tijdens 
de reformatie woedden in ons land 
felle godsdiensttwisten en had 
men diverse visies op de bijbel. 
De kinderen moesten leren lezen 
met het ABC, maar ook met de 
Statenbijbelvertalingen en met het 
leerboek der kerk, de catechismus. 
Zoals moslimkinderen nu Arabisch 

Een Russische kinderbijbel. In het 
buitenland ontstonden eveneens veel 
kinderbljbeltjes. 

leren met de koran, zo leerden 
de kinderen Nederlands door het 
.ezen van de bijbel. Eenvoudig 
gezegd: godsdienstles was taalles. 
In de achttiende eeuw leerden de 
kinderen vooral over vaderlands
liefde en kennis van de bijbel. Het 
waren gezapige teksten, niet des 
kinds. Als illustraties ontstaan er al 
wel fraaie houtsneden en kopergra
vures. Dominees of onderwijzers 
schreven soms op aanvraag van de 

Engels zakboekbijbeltje, met ritsje 
aan de rechterzijkant, voor soldaten In 
het leger. Zie de soldatenkleur van het 
hoesje, 1952. 

uitgever wat aangepaste teksten bij 
deze afbeeldingen. 

De beroemde printbijbel 

Het meest verspreide kinderbijbel
tje heet De kleine Printbijbel van 
Johanni Pauli uit 1720. Hierin 
waren bijbelteksten a:s rebusjes 
opgenomen. Een echte vondst! Om 
op deze manier niet minder dan 
250 bijbe·spreuken op evenzoveel 
bladzijden, voorzien van kopergra
vures, er via rebusjes bij kinde-
ren in te stampen was echt iets 
nieuws. Het werd een daverend 
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Twee bladzijden uit de beroemde Printbijbel met kopergravures en in 
rebusvorm. 

succes. Dat getuigen nog steeds 
de vele herdrukken tot en met 
de twintigste eeuw. Mijn geleend 
exemplaar komt uit 1984, een 
heruitgave door Elsevier! 
Begin negentiende eeuw komen er 
felle theologische meningsverschil
Jen, aangevoerd door Dr. Abraham 
Kuyper. Die verschiften weerspie
gelen zich ook in de kinderbijbels. 
De verzuiling treedt vervolgens op 
en elke stroming krijgt uiteindelijk 
haar eigen kinderbijbel. Want hun 
eigen geloofsvisie moet blijven be
staan. Zelfs in kinderbijbels worden 
weer onbegrijpelijke theologische 
passages opgenomen met vrijwel 
geen illustraties. 

De twintigste eeuw 

In de twintigste eeuw komt er weer 
meer aandacht voor de bele-
ving van het kind. De Utrechtse 
schoolmeester Van der Hulst durft 
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afstand te nemen van de letterlijke 
tekst en gaat vertellen vanuit het 
kind. Zijn Bijbelse Geschiedenis 
spreekt zowel katholieken als pro
testanten aa n. Zo ook Het Kleuter-

Bijbelverhalen door Alphons 
nmmermans. Bijbel voor de Jeugd, 
het Oude en Nieuwe testament waren 
ook van zijn hand. 

vertelboek van Anne de Vries. Ze 
krijgen aantrekkelijke illustraties. 
De tekenaar van Ot en Sien (Jetse) 
heeft de kinderbijbel van Anne de 
Vries geïllustreerd. 
Na de Tweede Wereldoorlog 
worden de kinderbijbeitjes weer 
algemener. Hoewel ik me kan 
herinneren dat wij als katholieke 
kinderen gewoon Jezus moesten 
zeggen, in plaats van de Here 
Jezus. Dit laatste was blijkbaar erg 
protestants. 
Na 1950 worden er tafloze kinder
bijbeltjes uitgegeven, wars van een 
heleboel franje: Bijbelse geschiede
nissen, beeldbijbeltjes, Bijbelstrip
verhalen, pop-up boeken, kleur- en 
puzzelboek]es. Ondanks de ontker
kelijking duren de bijbeluitgaven 
tot op vandaag voort. Momenteel 
uiteraard ook in digitale vorm. Al 
decennialang worden er scenario's 
geschreven voor films en musicals, 
gebaseerd op bijbelverhalen. Zoals 
de musicals Jesus Christ Superstar, 
Aïda en Joseph. Wie herinnert 
zich nog De Tien Geboden in de 
toenmalige bioscoop van De Engel? 
ledereen toch? 

Noach door Karel Eykman en Bert 
Bouman, naar de televisieserie 
Woord voor Woord, 1969. Eenvoudig 
geschreven. 



~~e!Eykman '\OOR. ~err Bouman 

\\OORD 
KINDERBIJBEL 
HU NIEUWE TeSTAMENT ,..., ~ 

De vernieuwde bijbelverhalen gebundeld in Woord voor Woord van het Oude en 
Nieuwe Testament door Karel Eykman en Mies Bouhuys. 1976/1997. 

Alphans Timmermans was In 
de jaren zestig een begenadigd 
verhalenverteller van geschiede
nis, maar ook van bijbelverhalen. 
Hij schreef erg uitgebreid over elk 
onderwerp. Je kon als leerkracht 
zijn verhaal dan ook beeldend 
doorvertellen aan de kinderen. Een 
mooie bijbelplaat erbij en het begin 
van de schooldag was geslaagd. 
Zijn Bijbel voor de Jeugd, later 
Bijbelverhalen, had vrijwel elke 

Een klein dapper 

basisschool in bezit om te kunnen 
putten uit zijn Oude en Nieuwe 
Testament. 
Met de opkomst van de tele-
visie verschijnen de Woord-
voor- Woordverhalen door Mies 
Bouhuys, die Karel Eykman later 
gebundeld heeft tot twee delen. D. 
A. Cramer Schaap en Annemarie 
van Haeringen hadden veel succes 
met hun Bijbelse verhalen voor 
jonge kinderen. Voor me ligt de 

Jozef Mirjam 

4 Minibijbelboekjes van B bij 11 cm In een hoesje. 

De Bijbel in 100 verhalen door Sipke 
van der Land, 1995. 

drieëndertigste druk uit 1994. 
Niet spannend beschreven, maar 
gewone eigentijdse taal. Mijn 
eigen bijbelboekjes (1992) was 
een hoesje met miniboekjes over 
o.a. Mozes, Jozef en David. Veel 
kinderen vonden dit fijn om te 
lezen: heel kort met duidelijke 
tekeningetjes. Er ontstonden ook 
kleine bijbelboekjes onder de 
reeksnaam: Wat De Bijbel ons 
vertelt. Er werd dan maar één 

David 
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WERELD 
--VAN DE- -

De Wereld van de Bijbel door 
Maleolm Day, 1995 met veel 
ach tergrond i nforma tie. 

verhaal beschreven en rijk genlus
treerd. Een hele vooruitgang. Deze 
28 boekjes zijn verzameld in een 
totale nieuwe uitgave voor jonge 
kinderen, De Kijkbijbef ( 1992) 
met fantastische kleurrijke illus
traties van de kunstenaar Kees de 
Kort. Voor het iets oudere kind is 
daarna aansluitend De Startbijbel 
uitgekomen. Natuurlijk nog talrijke 
verhalenboeken. De Wereld van 
de Bijbel is een erg aansprekend 
bijbelboek voor wat oudere kinde
ren die van achtergrondinformatie 
houden. Bij elk verhaal zijn veel 
gebouwen, voorwerpen en planten 
beschreven en uitgebeeld. Je krijgt 
een goede indruk van Palestina 
en de landen er om heen. Soms 
heb je ook waardeloze uitgaven 
met rare tekeningen. Ik herinner 
me een bijbelboek waarin alle 
bijbelfiguren "schoteltjes van ogen" 
hadden met geen enkele expressie. 
Kinderen voelen haarfijn aan als 
er iets niet klopt en schuiven zo'n 
boek gewoon terzijde. Wat is dan 
een goed kinderbijbeltje, zult u zich 
afvragen. 

88 van wirskaante 2012/1 

Een goede kinderbijbel 

Bijbelboekjes die geschikt zijn 
voor kinderen moeten net als bij 
kinderli teratuur vereenvoudigde 
taal bevatten, aangepast aan de 
leeftijd, zodat kinderen de verhalen 
een beelje kunnen begrijpen en be
leven. Het liefst met veel sprekende 
illustraties erbij. Wat de beste bijbel 
is, is vaak persoonlijk van aard. De 
een houdt van korte verhalen zon
der allerlei poespas eromheen, de 
ander kan zich verliezen in details. 
Mooie vertellingen kunnen voor het 
kind uitmonden in sprookjes. Of je 
kunt met één verhaal twee kanten 
op. Bij het verhaal van de Ark van 
Noach kun je de nadruk leggen 
op de zondvloed met de vreselijke 
straf van God. Dat kan bij kinderen 
angst opwekken. Of je kunt bijvoor
beeld de boot beschrijven met de 
hele familie en de dierenkoppeltjes 
erin. Dan kunnen kinderen dit 
opvatten als een zeecruise. Dat is 
meteen de zwakte van spannende 
verhalen. De gulden middenweg 

zoeken is niet altijd even gemak
kelijk. Er staan trouwens echt rare 
verhalen in de Bijbel waar je als 
volwassene niets mee kunt, laat 
staan een jong kind. Hoe vertel 
je kinderen moeilijke, schok-
kende bijbelverhalen? De kruisi
ging bijvoorbeeld is gewoon een 
angstaanjagend verhaal, laten we 
even welwezen. In onze kerk was 
ik vroeger echt bang bij die akelige 
donkere plaat van de kruisiging 
tijdens de kruiswegstatie op Goede 
Vrijdag. Nooit heb ik met jonge 
kinderen langs de kruiswegstaties 
gelopen, bezorgd om hun tere kin
derzieltjes. Of neem het verhaal dat 
Abraham-zijn enigste zoon Izaäk 
gaat offeren en dan toch ineens 
weer niet. Welke vader doet nou 
zoiets? Je zult zijn zoon maar zijn! 
Wilde God dit nou echt? Dat is toch 
voor niemand te bevatten. 
Ellenlange discussies hebben we 
als leerkrachten met diverse cate
chesebegeleiders gevoerd, over hoe 
we een eigentijds verhaal moesten 
combineren met een bijbelverhaal. 

De Kijkbijbel door Kees de Kort, 1992. Nog steeds erg 
geliefd door jonge kinderen. 



met dezelfde doelstellingen. De 
juffen van jonge kinderen trokken 
vaak fel van leerl Daarom gaan er 
vaak stemmen op om te wachten 
met bijbelverhalen tot kinderen een 
beetje abstract kunnen denken. 
Dat kunnen ze rond een jaar of 
acht, de leeftijd van een eerste 
communicant in groep 4. 
De beste manier is een bijbelboek 
doorbladeren, jouw favoriete ver
haal vooraf bekijken of je achter de 
beschrijving kunt staan. Vervolgens 
voorlezen en samen kijken naar 
plaatjes. Of gewoon vertellen. 

De Kijkbijbel 

Voor mij blijft De Kijkbijbel on
miskenbaar de mooiste bijbel voor 
jonge kinderen. De teksten zijn 
kort, eenvoudig van taal, voorzien 
van maar liefst 365 prachtige 
illustraties. Lekker groot, duide-
lijk aansprekende plaatjes voor 
het kind. Voorafgaand heeft de 
Bergense kunstenaar Kees de Kort 
een hele studie gewijd aan wat 
voor soort illustraties kinderen nou 
echt aanspreken. Jonge kinderen 
kunnen het verhaaltje soms al zelf 
lezen. Apetrots zijn ze dan. Geen 
overdreven dood- en moordver
halen. Geen spannende verhalen, 
niets daarvan. Gewoon een boek 
om samen plaatjes te kijken met 
een eenvoudig kort verhaaltje erbij, 
uit de grondtekst opnieuw opge
schreven. Achterin zit een kijkwij
zer: een bijlage met achtergrond
informatie voor een verantwoord 
gebruik door de volwassenen. Een 
prachtig boek, niet goedkoop, maar 
inhoudelijk een heel kostbazr boek. 

Bijbelexpressie door en voor 
het kind 

Kerstmis is nu achter de rug. De 
kerstboom is opgeruimd. De kerst-

Zacheus in de boom, een bladzijde 
uit de Kijkbijbel. Met een bijpassend 
liedje uit de zangbundel Alles wordt 
Nieuw van Hanna Lam en Wim ter 
Burg. 

stal met Jezus, Maria en Jozef is te 
ruste gelegd. De herders, ook onze 
herder Jan, zijn met de schapen en 
de hond met nog slechts één oor 
naar boven gegaan. De kameel met 
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Het reuzenbijbelboek, 1991. Grootte: 40 bij 56 cm! Een 
uitvergrote versie van een stukje KijkbijbeL Achterop de 
kaft staat nog een bijbelspeL 



de 3 koningen gaat na een lange 
sjokkende zoektocht zijn sabbati
cal jaar op zolder weer opnemen. 
De bijbelverhalen zijn eveneens 
even verstomd, tot... juist ja ... 
Tot de Eerste Communie in groep 
4. Als voorbereiding hierop wordt 
de kinderbijbel weer te voorschijn 
getoverd met allerlei expressieve 
opdrachten en activiteiten er om 
heen. Als je 14 jaar lang de com
municantjes hebt voorbereid, dan 
ken je een beetje het klappen van 
de zweep en wil je zelf ook wat 
creatieve afwisseling. 
Wat deden we zoal om de bijbel
verhalen bij de communicantjes te 
laten leven? 
Er werd uitgegaan van een speciaal 
communieproject met meestal 
thema's als Samen aan tafel of 
Samen delen, samen spelen. Als 
kapstok werden hieraan een aantal 
bijbelverhalen opgehangen die een 
beetje te begrijpen waren. Allerlei 
werkvormen kwamen langs: Vers
jes, verhalen, rollenspelen. knut
selwerkjes, verhalen uitbeelden, 
kerkbezoek, opdrachten thuis. al 
of niet met ouders of begeleiders. 
De bijbelverhalen, die meestal aan 
bod kwamen, waren bv. Zacheus, 
de verloren zoon, de bruiloft van 
Kana, het laatste Avondmaal, de 
Emmaüsgangers en de wonderbare 
broodvermen igvu ld iging. 

Kerkbezoek vooraf 

Het kerkbezoek was altijd in de 
laatste week vóór de Eerste Com
munie. Zowel voor ons leerkrach
ten als voor de kinderen een 
feest. Let wel, er waren naast de 
regelmatige kerkgangartjes soms 
kinderen bij die bijna nooit in een 
kerk waren geweest. De akoestiek 
van de lege kerkruimte is qua gal
men wel eens vergeleken met die 
van een fietstunneltje. Knorren als 
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een varken klonk ook aardig. We 
hebben het allemaal meegemaakt. 
In de schatkamer kijken, de kluis 
van de kerk, dat vonden de com
municantjes geweldig. Verbazing 
alom hoe die hele dikke deur ge
opend kon worden. Alles mochten 
we van de pastores bekijken. Zelfs 
het aankleden van mijn paralelcol
lega als pastor was toegestaan. 
Een grappig leermomentje. 
Daarna werden de glas- in- lood
ramen bekeken. De afbeeldingen 
ontdekken en herkennen was 
een ware kunst. Ooit heb ik het 
gewaagd om op een communie
ouderavond te vertellen dat, als de 
preek van de pastoor te saai voor 
kinderen was, de mooie glas- in
loodramen te bestuderen en het 
jonge kind zo zinvol bezig proberen 
te houden. Dat heb ik geweten. 
De pastoor kwam daar op Eer-
ste Paasdag in een volle kerk op 
terug. Er was geld nodig toen de 
glas- in- loodramen gerestaureerd 
zouden worden. Hoe mooi die 
ramen waren, ook voor kinderen 

De Startbijbel door Anjo Mutsaers, 
1989. Voor het wat oudere kind. 
Voorplaat Ark van Noach. 

en wat een juf ooit gezegd had ... 
Na zijn pr-praatje op de kansel 
moest er gecollecteerd worden. Tja, 
als collectant loop je vervolgens 
wel met een hoofd als een boei 
door de kerk. Maar de toenmalige 
pastoor mag het weten: nóg steeds 
sta ik achter die uitspraak. De 
gerestaureerde ramen hebben nog 
steeds aantrekkingskracht op mij 
tijdens ... ! 
Het toneeltje van Zacheus is even
eens vermeldenswaard. Een zeer 
beweeglijke lieve communicant 
mocht de kleine Zacheus uitbeel
den. Hij zat verstopt in de preek
stoel achter een kartonnen boom 
en zo kon hij Jezus zien langstrek
ken. Toen het toneeltje afgelopen 
was. plofte er ineens iemand voor 
de preekstoel neer. Jawel hoor. 
dacht ik het niet. Hij was uit de 
preekstoel gesprongen! Geen centje 
pijn, gelukkig. 

Veel kinderbijbeitjes liggen tegen 
de communietijd in de boekwin
kels. Een leuk cadeautje. Er is keus 
genoeg. Als cadeautje wordt vaak 
een kinderbijbeltje gegeven. Op de 
feestdag zelf ligt dat boekje meestal 
onopvallend tussen de grote, 
grotere en grootste cadeaus. Maar 
inhoudelijk toch wel waardevol en 
kostbaar misschien ... ? Dat hoeft 
het communicantje nu nog niet te 
beseffen. Daar komt het later mis
schien ooit of nooit achter. 

Bijbelbeleving van het kind 

Mozes in het rieten mandje en 
Jozef in de put vond ik de mooiste 
verhalen. Zielig, meer dan zielig 
zelfs. Vorige week vertrouwde me 
iemand toe, dat het verhaal van 
Samson met zijn lange haren en 
zijn geliefde Delila zo mooi was. 
Wat liefde, verraad en opoffering 
teweeg kunnen brengen. 
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Kinderen schrijven aan God 

Het boekje Lieve Meneer God door Stuart Hample en Eric Marshall, met 1 gebedje, waarbij je als volwassene 
"smelt". 

Kinderen hebben qua verhalen 
ook zo hun voorkeur voor wat ze al 
jong oppikken. Hoe logisch kunnen 
ze vanuit hun eigen belevingswe
reld redeneren. In het boekje Lieve 
Meneer God, een boekje met een 
kostelijke verzameling kinderbrief
jes, staan treffende voorbeelden: 
- Lieve God, Van alle mensen die 

voor U werken vind ik Petrus en 
Johannes het gaafst. 
Si ham 

- Lieve God, Kain en Abel hadden 
mekaar misschien niet zoveel 
uitgeroeid als ze ieder een 
eigen kamer hadden gehad. Bij 
mij en mijn broertje werkt het 
ook. Ralf. 
Beste God, waarom zondags
school op zondag? Dat zou toch 
een rustdag zijn? Mar/oes. 
Dat oog om oog, tand om tand, 
geldt dat nog? Want dan geef 
ik mijn broertje een pak slaag! 
/Jona 

Bijbelspreuken 

Oog om oog, tand om tand is een 
gezegde uit de Bijbel. Er zijn nog 
veel meer spreuken in gebruik, 
vaak niet meer zo herkenbaar, 
maar enkele zijn wel aardig. 
Een listige slang zijn. 
Gods water over Gods akker laten 
lopen. 
Een Babylonische spraakverwar
ring. 
In de put zitten. 
Alles is naar de Filistijnen. 
Paarlen voor de zwijnen gooien. 
Zo arm als Job. 
Zalig zij die .. .. ( zaligsprekingen uit 
de Bergrede). 
Een roepende in de woestijn zijn. 
Laat de kinderen tot mij komen. 
Als Pasen en Pinksteren op één 
dag vallen. 
Voor de duivel niet bang zijn. 
Last but not least: De duivel schijt 
altijd op de grote hoop. 

Unieke collectie 

In onze kindertijd was de inhoud 
van een godsdienstles meestal een 
Bijbelverhaal. Elke morgen als een 
begin van de schooldag. Een rust
moment. Een crime voor die kin· 
deren, die moeite hadden om de 
katechismusvragen te onthouden. 
Op school werden destijds grote 
bijbelplaten gebruikt, zowel van het 
Oude als het Nieuwe Testament. 
Op zich prachtige platen, die vrij 
wel elke school in onze jeugd had. 
Daarna zijn ze in een kast of in een 
kaartenbak tussen de aardrijkskun
dige kaarten beland. In de jaren 
tachtig was het "not done" om daar 
nog elke morgen mee te beginnen. 
Er waren prima andere catechese
projecten op de markt gekomen, 
die dichter bij de geloofsbeleving 
van de kinderen stonden. Maar 
wat schetste mijn verbazing rond 
2009? De oude locatie Akkerwinde 
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Bijbelplaat nr. 11 Abraham en Izaäk: Gij hebt Mij uw enige 
zoon niet willen onthouden. 1950. 

Bijbelplaat nr. 55 Pinksteren: En ze waren vervuld van de 
H. Geest. 1955. Zie de vurige tongetj es. 

Bijbelplaat nr. 60 De reizen van Paulus om de leer van 
Christus te verkondigen: Oe zorg voor alle kerken. 1956. 

f'F Rlllt.i\ lAl\ PAUW.) 

stond intussen op de nominatie 
voor totale afbraak. Een paar leden 
van Amalia mochten vooraf in alle 
kasten snuffelen naar waardevolle 
dingen uit het onderwijs voor de 
gemeenschap, ons erfgoed, de 
heemkundekring. In mijn eigen 
werklokaal stond al jarenlang 
een kaartenbak, waar niemand 
ooit naar omkeek. Wij ontdekten 
daarin niet alleen aardrijkskunde
en geschiedeniskaarten. Nee, 
ook 59 bijbelkaarten. Een vrijwel 
complete serie van 61 platen uit 
de jaren 1952-1956. Dez.e serie 
is uitgegeven door het Gregorius
huis te Utrecht. met medewerking 
van Prof. B. Alfrink uit Nijmegen. 
We vroegen ons ook af, of deze 
persoon de latere kardinaal Alfrink 
was. Er staan teksten onder in 8 
talen. De tekeningen zijn van Ben 
Horsthuis en Frans van Noorden. 
Het is een unieke collectie. Daar 
heb je dan zelf elke schooldag 
meer dan 10 jaar vertoefd zonder 
er ooit ingekeken te hebben. Nu 
staat de kaartenbak in het Heem
huis en wordt bewaard als erfgoed. 
Wie weet wordt deze serie nog 
eens tentoongesteld voor de leden. 

Tot slot 

Wij komen van het westen, maar 
reizen toch graag naar het oosten. 
Daar hebben we profijt van de vele 
gelezen kinderbijbeltjes. Graag 
volgde ik onlangs de Pelgrimscode 
op TV. Een mooie serie, niet alleen 
vanwege de landschappen en de 
door ons bezochte plekjes daar, 
maar ook door de bijbelachter
grond. Het kraken van de code zou 
mij nog niet gelukt zijn door gebrek 
aan specifieke bijbelkennis. 
Door de eeuwen heen is de Bijbel 
een onuitputtelijke inspiratiebron 
geweest voor kunstenaars. Rem
brandt, Rubens, Michel Angelo, 



Leonardo da Vinci, Van Eyk en 
Breughel hebben heel wat bijbelse 
afbeeldingen op hun naam staan. 
In Antwerpen zijn veel bijbelse ta
ferelen van Rubens te bewonderen. 
In het Rembrandthuis in Amster
dam is een hele collectie bijbelse 
tekeningen van Rembrandt te 
zien. In Monreale bij de hoofdstad 
Palermo op Sicilië zijn de wanden 
van de Dom helemaal bedekt met 
bijbelse afbeeldingen in mozaïek. 
Heel indrukwekkend. Zo heeft de 
Chorakerk in lstanbul een schat 
aan laat- Byzantijnse mozaïeken 
en fresco's. 
Vroeger waren die voorstellingen 
voornamelijk bedoeld voor de 
mensen. die noch lezen noch 

Een houten kunstwerk van Christus en de H. Thomas. 
Florence in Italië. Thomas wil het zien en voelen of de 
stigma's van Christus wel echt zijn. 

Het middenschip van de Dom van Monreale op Sicilië. Alle 
wanden zijn bedekt met goudmozaïeken. 

schrijven konden. Nu vergapen de 
toeristen zich aan wat er allemaal 
in het verleden uit de Bijbel let
terlijk opgetekend en nu nog te 
aanschouwen is. 
Of de Bijbelverhalen een hoog 
of laag waarheidsgehalte bezit-
ten, laat ik in het midden. De een 
ervaart er vreugde of troost in. De 
ander wil het eerst zien en dan pas 
geloven, zoals de apostel Thomas. 
Dat doet me denken aan de naam
geving van ons oudste kleinkind 
Thomas. Als grapje werd bij zijn 
geboorte door ons opgemerkt: "Als 
hij maar geen ongelovige Thomas 
wordt. " De kersverse ouders 
reageerden ietwat verbaasd en 
hadden het Thomasverhaal toen 
niet meteen paraat. Nu wel. 
Tot ons aller vreugde gelooft deze 
vijfjarige kleuter momenteel nog 
heilig ... in Sinterklaas! 
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WEEKBLAD VOO 
H.ERTOG EN MSTQEKEN 

.. :UITG. ELECTRISCHE DQUI(I(EQU 
~""'-'- ~i'r-~-DE JONG BAAQLE-NASSAU.~~ · .. '· !!. 

30e Jaarga:ng 6 JAN~ARI 1935 ' 

Ut Baols Krantje (2) 

ANDRÉ MOORS 

Op ons initiatief om in een rubriek 

in Van Wirskaante aandacht te 

besteden aan de inhoud van oude 

'Boals krantjes', is door een aan-

tal leden heel positief gereageerd. 

Met dank aan onze sponsor, 

directeur Joep de Jong van de Ko· 

nlnklijke Drukkerij Em. de Jong, 

zijn die Baols krantjes allemaal 

prachtig ingebonden. Ze zijn in 

te zien in onze Bibliotheek en 

Documentatiecentrum (BIDOC) in 

ons Heemhuis. 

Vorige keer kon u artikeltjes en 

advertenties lezen uit 1934. Nu is 

jaargang 1935 aan de beurt. 

Wij wensen u weer veel lees- en 

kijkplezier! 
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Het Gemeentebestuur van Baar!e-Nassau l 
brengt ter kennis t.an belanghebbenden dat blij· 
kens ontvangen bericht van de Minister van Bln
nenlands~:he Zaken binnenkort een aanvang zal 
worden gemaakt met de distributie van gehak 

In blik. .;.. 
Voor dit gehakt, hetwelk beschikbaar wordt 

ge~teld voor 35 cent per bus, komen alleen In 
aanmerking degenen die thans In het bezit zijn 
van bons voor het crisis-rundvleesch, en het is de 
bedoeling om slechts 1 Kg. gehakt af te geven bij 
2 Kg. rundvleesch. Inwoners dus met bonnen 
voor 3 Kg. vleesch zouden voortaan 2 Kg. vleesch 
moeten nemen en 1 Kg. gehakt. 

Degenen, die voor bedoeld gehakt in blik In 

aanmerking wenschen te komen worden verzocht 
daarvan schriftelijk of mondeling kennis te geven 
ter Gemeente-Secretarie voor 18 januari a. s. 

Baarle-Nassau, 10 Januari 1935. 
Het Gemeent;~~bestuur voornoemd, 

De Secretaris, De Burgemeester, 
H. van Oompel. H J M H fl d . . . o an . 

Bericht. 
Den Voetgangersbond i8 voornemens 9 

maal den rozenkrans te bidden. Begin op 
Donderdag 30 Mei en volgende dagen ten 
8.30 uur 's avonds in de St. Salvatorkapel ter 
voorbereiding van Pinksteren en het welslagen 
van de voetprocessie naar Scherpenheuvel. 
Trouwe opkomst verzocht. Het bestuur. 

J 



Onde'llet .. kendo m u.kt do H. H. Londbou· 
WOII boU~d, dat hij hot Hoefbealag verlaagcl 
ftll3 (ll1ldea op 2 6afclca 

BENOEMING. PASSAVANTS VOOR RIJWIELEN. 

Alf. Pellls. 
Baerle-H•rtog. 

N ... r wij vcmomon IJ de hoor A. Ve~hueren 
ondarwijzer aan de SL Aloy~us aehool alhier. 
beooemd·tot Hoofd der R; K. BIJ~. Jongonsschool 
I• Ullcohln. 

Nedorlando11 die In 1935 por r1Jw!ol in Bclgle 
komen, wordon or op attent ~emaakt dat ziJ woor 
••n .. n nieuw p .... vant moete.n voon.lon rijn 
0... z:ljn vorlrr!lgb&ar 11..Wd biJ C. Vorboljon, 
cal6 de Engel. Do kotton bcdr•gon 35 cent. 

ZONDAG a.s 

DuivenvukOOJIÎ.IIQ 

1 

bel pliSCho hol< van Harry Pomon blj A AORI· 
AI!NSEN, Baarle 

GOEDKOOPER ELECTRISCH LICHT. 

Wij werden een dezer dagen bezocht door de 
Fa. M. Sloekers en Co te Baarle-Nassau, welke 

ons het "Saturnus" Kristal Prisma demonstreerde 
Door de Prismatische werking van dit appa

raat worden de, geheel verloren gaande zijde

lingscha stralen eener electrlsche lamp op het te 
belichten vlak geworpen, waardoor een buitenge
wone verhocging van lichtsterkte wordt verkregen 

Aangezien de prijs zeer matig is, en het Prisma 
van de een op de andere lamp kan worden over
gebracht, zijn wij overtuigd dat het ~Saturnus" 
J(rtstal Prisma een succes worden, hetgeen wij 
oovengenoemde firma van harte toewenschen. 

ROOD ACHTERLICHT. 

Voor eenlgen tijd vernamen wij dat eenlge 

personen uit Baarle-Nassau te Baerle-Hertog 
20uden bekeurd zijn, omdat hun rijwiel niet voor
uen was van een rood achterlicht. De burgemees
ter van Baarle-Nassau, de EdeiAchtb. Heer H. J. 
}si. Hofland, heeft zich naar aanlelding hiervan 
tot de Belgische autoriteiten gewend. 

Thans kunnen wij mededeelen van bevoegde 
zijde te hebben vernomen, dat de Minister van 
justitie te Brussel mede op advles van den Pro
cureurs des Koninga beslist heeft dat de voor· 
schrtrten op het vervoer, welke In Nederland niet 
va~ kracht zijn, In Baerle-Hertog (Centrum) niet 
van toepassing zijn op Nederlanders. 

Dit wU dus t.eggen dat Ne~derlande~rs In Baerle
Hertog geen rood achtorllcht noodlg hebben. 
Wel ochter zoodra men te Zondereijgen or elders I 
de grens puseert. 

AAN DE HEEREN HOEFSMEDEN 
VAN BAARLE. 

Geachte Collega's, 

Daar Ik In de advertentiebladen van 5 en 12 
Januari gelezen 'heb, dat U allen de prijs van het 
hoefbeslag verlaagd hebt van 3 gulden op 2 gul· 
den, moe1 er toch een reden zijn om zulks te kun
nen doon. 

ONGELUK. 

Woensdagmiddag liep het 4-jar!g dochtertje 
van den heer P. op de Chaamscheweg, toen hèt 
nog op het laatste moment de straat over wou 
steken onder een uit de richting Chaam komen'! 

de luxe auto. De arme kleine werd eenige meters 
weg geslingerd en bewusteloos opgenomen. D~ 

Govaerts constateerde een bovenbeenbreuk en 
een lichte hersenschudding. 

Door de plaatselijke politie werd verbaal opge
maakt . Het schijnt dat de bestuurder van de autf 
die geheel ontdaan was van schrik, In deze geeft 
schuld treft. 

Varkensvleesch. 

Coteletten 
Carbonade 
Doorregen spek · 
Wit spek 
Versche Worst 
Bloedworst 
Lever 
Reuzel 
Reuzelvet 
Kop 

Alles de Killo. 
van 75 tot 85 ct. 
van 70 tot 80 ct. 
van 45 tot 50 ct. 
van 30 tot 45 ct. 

60 ct. 
40 ct. 
35 ct. 
40 ct. 
50 ct. 
25 ct. 

Beleefd aanbevelend. 

Aug. Jacobin-Braspenning 
Kloosterstraat, Baerle-He~~tog. 
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ULICOTEN. 
ONDERWIJS. 

Met ingang van 1 December a.s. is Mej. A.M. 
). Tooten, onderwijzeres aan de St. Bernardus-

' Jongensschool alhier, voor vast benoemd aan de 
Maria-Meisjesschool der Eerwaarde Zusters van 
Liefde aan de Hoogvensche straat 124 B pa
rochie Heuvel, te Tilburg. 

Ruim 11 jaren, vanaf 24 Juni 1924, is Mej. 
Tooten hier aan de jongensschool werkzaam ge
weest en heeft zich In die jaren doen kennen als 
een bekwame onderwijzeres, dje niet alleen de 
harten harer leerlingen, maar ook het vertrouwen 
en de achting der ouders wist te winnen. Hoezeer 
wij haar ook deze promotie gunnen, toch zien 
wij haar noode heengaan. Wij wenschen haar in 
haar nieuwen werkkring alle goeds. 

GEBOORTEPREMIE 1934. 

Al wie roeM meent te hebben op een goboortt· 
premie voor 1934/ 50 Ir. vanaf het vierde kind 
un due afhalen ten hul:e van den gemeente· 
ontvanger A. de Bont op Dondordag 14 Maart 
1935 van 5 tot 6 uur. 

&erle-Hortog. 5 Maart 1935. 
De Burgementer. 

Dr. A. Covaert:s'" 

GOEDE OEL.DPL.AATSING. 

fe Hypotheek gevraagd 
Op boerderij n 6500,- Ruime overwaarde. 

Om nadere Inlichtingen Khrijve men onder 
No 64 bureau van dit blad. 

KOOP 
5 jo11ge pauwen 

H dageo oud. met of :onder kloek bij 
L. JESPERS. 

Baerlt-Hertog. 

TE DEUM. 

Burgemeest~r en Sicnepenen van Baerle-Herttila 
maken bekend dat, ter gelegenheid der nationale 
feesten op Zondag 21 Juli 1935 in de parochie

kerken een Te Deum zal gezongen worden, na 
de Hoogmis. 

Wij noodigen de bevolking uit deze plechtig

held te willen bijwonen. 
Baerle-Hertog den 18 juli 1935. 

Ter Ordonnatle: 
De Secretaris, 
Jos. Schurmans. 
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De Burgemeester, 
Dr A Govaerts. 

OVERAL IN STAD EN DORP GEEFT 

C.JAMIN 

I 

VOOR EEN DUBBELTJE 
1 ) /2 OIIS alle SOOl'tl'U fijnr> koekjes. 

groote so1·teeriug iu luxe doozen 
bonbons, 25, 3ó eu 60 cent 

Zwitserscbe rol 86 cent 
Fijnt: Bote1·càkee 3á ct 

Cake!! 20 ct. I Chocolade en suikel'e paa.scheiN·eu 
maudJes en kuikeutjes 

I 

W1e boveudien voor 15 cent hesteen kan ,·oor· 
1 dubbeltje 2 ous Zandwa.f~.:ltjt•s of zaudmannet
jes bekomen. 

Nergens lekkerder·, nergens goedkooper. 
Komt, eu O\'ertuigt U. 

DEPOT 
WED. GULICKX 

NIEUWSTRAAT. l 
GEVONDEN VOORWERPEN. 

.1\à gevonden voorwerp Is aangegeven een 
nuchter hll. Oe eigenaar kan zien vervoegen brj 
do burgemeestervan Baarle-Nassau voor Maan · 
d&gl!llddag 12 uur. BIJ niet a!haltng wordt het 
om 2 uur verkocht. 

NOVA .. THEATER ---= 
BAARLE-NASSAU 

TELEF. 2 

ZONDAG 24, 
MAANDAG 25 NOV. 

AANVANG HALF ACHT. 

DE CIRCUSCLOWN 
Mot In h"""'"'' AMERIKA'$ GROOlSTE KOMJEI( 

JOE E. BROWH 
clle l-. dne flfm t~tgelljlc •Mr .. 1.,. f:t'l 100" Sflo"fL 

~ FILM VOOR IEDEREEN 
BETERE kOMISCHE fiLM ZAG U HOOIJ. 

Goed ~r.zorgd BIJPROGRAMMA 

Prijzen: Balcon 70 ct. of 14 Ir. 
le Rang 60 cl of 12 Ir. 
2e Rang 50 cl of 10 Ir. 
3e Rang 35 cl of 7 Ir. 
Plaobb<tsprolaon 6 10 d., laon lot 7 ""' 
ltlj C. VerheiJ•n gucMedon. 

WIJ hr••ll•n U wiWwlto'"': 

oe BESTE FtLMsr I 



TE KOOP 
AUTOWIELEN voor wagens en rijlul
gen aan voordeel!ge prijzen. 

Gebrs. LUYTEN, 
Elec:trtsche WagenmakeriJ, Baarle. 

H. H. Automobiliden 
Ondergeteekende maakt bij dezer be· 

kend dat hij Maandag a.s. zijn nieuwe 
garage opent, welke geheel naar de 
elschen des tijds Is Ingericht. 
Allevoorkomende reparatle'saan auto's 

en moteren worden vakkundig uitgevoerd 
Levering van Ben~lne - Olie- banden 

Beleefd aanbevelend. 

G. A. Hoppenbrouwers 
Molenstraat 148. Bllllrle·Nassau. 

Reuth en Heesboomscha kermis 
Op Zondag 7 Juli ringsteking voor Da· 

mes en Heeren. Om 2 uur per fiets en 
4 112 uur per rijtuig en te paard. Tevens 
dansen op mu~lek van den Tulder. 

Café De Welkom 
A. VAN TILBURG-Roeien 

ROOKT 

BAARL'S ROEM 

Raad aan de Kinderen 
Zeg aan MAK:E en PAKE dat ze bij 

Firma v.d. Borne 
gaan zien dal!r komt SINT NICOLAAS 
zeker per V.UegnÏschlen. 

HALLO, HIER TEL. No. 6. 
WILT OI) relten 
WILT OI) .'n ptlma 6 per.onen wagen. 
WILT OI) voordoelig relten (é. 6 ct. per K.M. 

groote reiUJ> i S l:t. per K.M. 
WILT GIJ vooral vellig relton dan Is uw adres 

JOS GEERTS 
Ulicoten Telefoon 8 

Autobusdienst 
Gede~uleerde Slaten van Noord·Broband ver· 

leende vergunning tot oen Autobusdienst vanaf 
BaPrle-Hassall 1\aar Dan Bosch 

op lederen Woensdag (Marktdag) vertrek Baarlt· 

Nassau om 7 uur, prlJs f 1.30. 
Retouropening der dienst op Woensdag 6 No• 

A.M. FRANSEN 

GEVONDEN VOORWERPEN. 
Bij den qemeento-veldwaeht4r P. van St~enls 

alhier I! els gevondeq voorwerp gedeponeerd 
een tabakszak. 

BAERLE-HERTOG 
BERICHT. 

Gezien dat do Nederlandscha wetsbepalingen 

omtrent het verbruik In .Baerle·Herlog van Ne. 
derlandsehe boter, door enkele zijner ingezete· 
nen nlel worden nageleefd, maakt de Burgemees· 
ter van Batrle·Hortog belanghebbenden attenl. 
dal onoangename gevolgen Ie waehlen sraan 
h~n. die In de toekomst misbruik maken en miS· 

bruilten In de hand werken. 
Baerle·Kert"il den 16 Aug. 193S. 

Oe Burgemoester. 

L...--------.:O=r. A. Cov4e.U. 

Aan de bevolking van Baerfe,Hertog. 
Geachte medeburgers, 

Ik heb tot droeven plicht U den dood te mel
den van Hare Majesteit Koningfn Astrid, op 29 

Augustus 1935 bij een auto-ongeval in Zwitser

land overleden. 

Het tragisch bericht van het gruwelijk auto
ongeluk, waarbij onze beminde Koningin den 

dood vond, brengt gansch ons land in diepen 

rouw. Belgie beweent hare Koningin, wier jeugd, 

gratie en goedheld gansch haar volk hadden ge

wonnen. 
Mijne medeburgers gelieven te bidden voor de 

zielelafenis van onze edele doode. 

Baerle-Hertog, 30 Augustus 1935. 

0111 uit onverdeeldheld te trede~. 
Openbare Verkoopiag 

V:m Welgtkalandterd Koffithuls 
TE BABRLE-HERTOG. 

De AOtaris GILLBS te Hoognnoeten ui 
SDtt zljll ombtgenoot notaris Ven LIEMPT 
llt Gilze. openb.aar verl<.oope11 namens de 
KINDBREN GILLIS..PEMBN: 

l!m welgeltalaadeerd KoftlehW.. zeer lfWI• 
;elegeD te Baerll>-Hertog tegenover bet 

Spoon~talfop Yllll Baale-Nassau. ten k.adas· 
lof, Gel<.t2ld onder Baerle-Hertog wijk C. 
""-et 211 C 2 en een klelo deel onder 
B.ade.Naaau wijk C No HiJ groot soa~en · 
llàm 3 uen, 
Zl~: P.rovlsoir op Woen.sdag 17 April 

lld!..JIIef op W oetu.da9 24 Apnl telken' om 
~ llalllkldag lo bet ee vukoopm Kof· 

Duivenliefhebbers 
TE KOOP blad Ik U aan al mijn beste REIS 
DUIVEN bolllchngen dagelljlt!. 

CH. van CASTEREN. 
Baerle-Hertog 

HUWELIJK 

De Burgemeester, 
Dr. A. Govaerts. 

Net pel'IIOOn 48 jaar, goed vakman 
:wekt kennismaking mei weduwe of jonge dochter 

Bri~Ven met lolo aan 't bureau ••n dil blad na 59 

Net Kosthuls gevraagd 
DOOR NET PERSOON 

Aanbladlngen bureau van dit blad onder No. 70. 

WAT Glj NIET WILT DAT U GESCHIEDT, 
DOET DAT OOK EEN ANOER NIET. 
Het Is zeer wonsehelljk gebitken om dc~o 

spreuk eena In de Ilorinnering van -.!en op Ie 

roepen. 
Wat toeb Is bot geval? 
Vol en :r.!jn er d!o er hun gewoonte van mallen 

om goedoren die zij graag kwijt willen, als ledige 
bussen. oude pollen en pannen on wat dies moor 
~IJ, zonder meer to de ponuren op of langs ander
mans algondom. 

Als die ander ltet .ens bij U de &el, %4U U dat 
d&ro pretlig vinden? lll'lmelll .neon". 

Welnu dan, dool giJ hel dan ook nlot. 

van wirskaante 201211 97 



Activiteitenkalender maart t/m/ juni 
Maart 
Zo 4 

Di20 

Open huis in het Heem
huis van 10.30 tot 12.30 
uur. 
Algemene Ledenverga
dering in de aula van het 
Cultureel Centrum. Aan
vang 19.30 uur. Na afloop 
optreden van Folklore 
Groep "De Boerkes 
van Beerse" met ons lid Ad 
Moeskops. 

Zo 25 Vroege vogeltocht 
Vertrek om 8.00 uur 
vanaf het Heemhuis. 

April 
Zo 1 Open huis in het Heem

huis van 10.30 tot 12.30 
uur. 

Di 1 7. Archeologische dagen 
Do 19, voor basisschoolleerlingen 
Vr 20 8-N. B-H. Ulicoten in de 

'Oen ouwe' dokter Adrien Govaerts met zijn vier dochters. 
Zeker weten, het wordt een leuke activiteit op 10 april 
a.s.! 

Ook Lier is bijzonder mooi. Er zijn nog plaatsen voor de 
heemreis op 2 juni a.s.! 

aula van het Cultureel 
Centrum. 

Di 10 Lezing door Jan van Eijck 
over de Baarlese dokters 
Govaerts. Naar aanlei
ding daarvan een kleine 
tentoonstelling over de 
Baarlese gezondheidszorg 
Plaats: aula van het Cul
tureel Centrum. Aanvang 
19.30 uur. 

Zo 22 Erfgoeddag is het Heem
huis. Het thema is helden 
(dokters). 

Mei 
Zo 6 Open huis in het Heem

huis van 10.30 tot 12.30 
uur. 

Vr 11 Archeologische dag voor 
de basisschool in Zonder
eigen. 

Za 12 Fietstocht naar Poppel en 
bezoek aan Heemkunde
museum" Het Kaske". 

Juni 
Za 2 

Zo 3 

Heemreis naar Lier en 
Broechem. Met museum
bezoek en stadswandeling 
in Lier. Ook bezoek aan 
de kerk van Broechem 
met kort orgelconcert van 
Frank van Nimwegen. 
Open huis in het Heem
huis van 10.30 tot 12.30 
uur. 

Zo 10 Vroege vogel tocht. Vertrek 
om 5 uur vanaf het Heem
huis. 

Za 23 Heemreis naar Brugge en 
de Hoge Wal in Ertvelde. 

Za 30 Deelname aan Midzomer-
nachtfare. 



n u 
HANEVEER 

era na 
• /:o nwe rin g • Rolluik e n 

- Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren 

Aannemingswerken - schrijnwerkerij 

Haneveer b.v.b.a. 
Wiekenweg 15 Baarle Hertog T: 0032-014-690000 

MUSEUM VERGANEGLORIE 
Turnhoutseweg 1 OA • 2387 • Baarie-Hertog • T: 014-699832 

Aanleg en onderhoud van tuinen 

Binnen- en buitenhuis 
schilderwerk 

Klussen in en om het huis 

www. robvis. n I 

+31 (0)6 11 287 280 

Maatwerk 
I I 

elke cliënt 
-1---t-'=; 

Mr. J.F.M. Bolscher ~ te 
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 prijs. 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 

00 ViswegS 5111 HJ Baarle -Nassau : 088-6655555 
Postbus 8 51 10 AA Baarle -Nassau Fax 013-5079100 
www.emdejong .nl drukkerij@emdejong.nl 11 014 - 690324 
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