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Voorwoord 

De voorbije maanden hebben in 

het teken gestaan van het zomer· 

programma en natuurlij k de grote 

schoolvakantie. Velen van onze 

leden genoten in deze maanden 

van hun welverdiende vakantie. 

Menigeen trok er op uit om an

dere plaatsen, streken of landen 

te bezoeken. 

In Baarle begint de vakantie met 
de welbekende wielerzesdaagse. 
Veel kleinkinderen en kinderen van 
onze leden doen mee aan deze 
geweldige jeugdwerkactiviteit 
Een week lang met de fiets er op 
uit in je eigen heem. Elke dag een 
andere route en spelletjes om het 
klassement te bepalen. En voor de 
klassementen werd fanatiek gestre
de"' door de ruim 700 deelnemers 
en 170 begeleiders. Geweldig toch 
om de vakantie op deze wijze te 
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beginnen. 
Ook bij Amalia staat deze periode 
in het teken van reizen, wandelen 
en fietsen. Een vol programma met 
voor elk wat wils. We brachten op 
de fiets een bezoek aan museum 
't Kaske van heemkundekring 
Nicolaus Poppelius in PoppeL Het 
prachtige museum is onderge
bracht In het oude gemeentehuis. 

Op uitnodiging van de gemeente 
Baarle-Nassau is door onze werk
groep archeologie in de maand mei 
voor drle maanden een tentoonstel
ling ingericht in de ontvangsthal 
van het gemeentehuis Een aantal 
fotolijsten met activiteiten van deze 
werkgroep en vitrines met daarin 
een aantal vondsten uit Baarle en 
Zondereigen zijn er te zien (op de 
foto zijn Herman Janssen en Jos 
Verheijen bezig met de inrichting}. 
Deze tentoonstelling sloot aan op 
de archeologische dagen van alle 
basis- en lagere scholen van onze 
gemeenten. 

Juni is de maand dat Amalia met 
de leden op heemreis gaat. Dit 
jaar zijn we zelfs drie keer op reis 
geweest, namelijk naar Lier/Broe
chem en twee keer naar Ertvelde/ 
Brugge. 
Onze leden weten dat deze reizen 
goed voorbereid en verzorgd wor
den. Bovendien is er ergens wel 
een historische link met Baarle en 
dat maakt onze reizen bijzonder. 
De voorbereiding en het gidsen 
zijn zoals gebruikelijk gedaan 
door Herman Janssen en Antoon 
van Tuijl. Zij hebben veel tijd en 
energie gestoken in de voorberei· 
ding hiervan en ze zorgden er voor 
dat ook de inwendige mens niets 
tekort kwam. Herman en Antoon 
namens alle deelnemers geweldig 
bedankt voor de organisatie en wat 
goed is mag verder gaan, toch. 
Op vrijdag 13 juli zijn we in ons 
heem op stap gegaan voor de 
lokale heemdag. Deze organiseren 
wij sinds 1993 elk jaar. Dit jaar 
bezochten we twee bijzondere 
bedrijven namelijk Q-Lite en de 
tomatenkwekerij van de familie 
Dielis. 
Twee hypermoderne bedrijven. het 
ene op het gebied van reclame
schermen en het andere op het 
gebied van gewone, snoep- en 
trostomaten. Op beide bedrijven 
werden we ontvangen door enthou
siaste eigenaren die uitleg gaven 
over de organisatie en werking 
van hun bedrijf. Je hebt er gewoon 



geen erg in wat er geproduceerd 
wordt als je er aan voorbij rijdt. Wij 
weten nu wel beter. Ook hier een 
goede organisatie waardoor we met 
ongeveer 100 leden terug kunnen 
kijken op een geslaagde heemdag. 

Bij vele activiteiten en werkgroe
pen van Amalia kom je regelmatig 
dezelfde namen tegen van de or
ganisatoren. Deze trekkers hebben 
wij hard nodig om onze activiteiten 
georganiseerd te krijgen. l eden die 
mee willen werken bij de organi
satie van activiteiten of werkzaam 
willen zijn bij een van de werk
groepen zijn van harte welkom. 
Wij kunnen ondersteuning goed 
gebruiken. Heb je interesse. meld 
je dan aan bij Jan Willekeos die de 
werkgroepen coördineert. 
Zoals al meerdere keren gezegd, de 
werkgroepen zijn de draaischijf van 
onze prachtige vereniging. 
Op de eerste zondag van septem
ber wordt volgens goede traditie 
onze Heemkalender gepresenteerd. 
Dit jaar is het onze 26• heem ka
lender. De werkgroep heemkalen
der koos voor 2013 als thema: 
"Verdwenen winkels" (op de foto 
is afgebeeld de vroegere overhem
dentoonbank van Anna Marlens in 
de Nieuwstraatl. 
Vorig jaar werd onze 25' heemka
lender gepresenteerd. Deze zilveren 
heemkalender werd ruimhartig 
gesponsord door C 1 000 Bart en 
Katja de Bresser. Bij de presentatie 
gaven zij toen aan hier de komen
de jaren mee door te gaan. 
Dat doen zij dus ook voor 2013, 
maar dan onder de vlag van 
Jumbo. Wij bij Amalia zijn in ieder 
geval blij dat zij met de sponso
ring onder de Jumbovlag met ons 
verder gaan. Natuurlijk wensen 
wij deze twee jonge dynamische 
ondernemers alle succes toe met 
hun onderneming in Baarle. 

Na de presentatie van de heemka
lender starten wij met de huis-aan
huis verkoop. Hierbij kunnen we 
echt nog hulp gebruiken om het 
verkoopgebeuren rond te krijgen. 
Wil je een bijdrage leveren door 
enkele straten voor je rekening te 
nemen, meld je dan aan als ver
koper bij het bestuur. Veel handen 
maken immers licht werk. 
De opbrengst van de heemkalender 
is een welkome aanvulling voor de 
bestrijding van de kosten van onze 
vele activiteiten. 
Door deze opbrengst kunnen wij 
aan onze leden jaarlijks activitei
ten gratis of tegen vriendenprijzen 
aanbieden. Wij rekenen op uw me
dewerking bij verkoop of aankoop 
van onze heemkalender. Hierdoor 
kunnen wij ook volgend jaar deze 
goede traditie zonder twijfel voort
zetten. 

In de raadsvergadering van juni 
heeft de gemeenteraad van Baarle-

Nassau 84 openbare zandwegen 
van een naam voorzien. Dit waren 
voorheen zandwegen onder num
mer. Op verzoek van de gemeente 
Baarle-Nassau heeft onze vereni
ging, werkgroep zandwegen en pa
den, voorstellen gedaan voor deze 
naamgeving. Deze was opgenomen 
in het rapport "Geen nummers 
maar namen". Alle raadsfracties en 
het college spraken hun waarde
ring uit voor het vele en gedegen 
werk dat onze vereniging heeft ver
zet rond de naamgeving. Voor de 
herkenning én het toeristische pro
duct zouden naambordjes op hun 
plaats zijn. Alle partijen vonden 
het voorstel van ons om bordjes te 
plaatsen een goede zaak. Er wordt 
nu onderzoek gedaan naar de kos
ten hiervan en in het najaar komt 
hierover overleg en een voorstel. 
Wij zijn met z'n allen benieuwd 
naar het resultaat hiervan. 

Ad Jacobs, uw voorzitter 
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11Toen ik na die lijkschouwing van die driedubbele moord en 
zelfmoord's avonds laat thuis kwam, was het kerstdiner koud 
en had ik er ginne zin mir in" 

Aon de praot mee .... (49) 
Jan Van Leuven 

ANORÉ MOORS 

Wie is Jan Van Leuven 

Met Jan Van Leuven aon de praot enkele heerlijke glaasjes rode wijn met ons deelt, zijn zeer lezens· 

zijn én aon de praot blijven is inschenkt en we ook alle twee een waardig. 

geen enkel probleem. Ondanks sigaartje opsteken, nou, dan weet In het volgende nummer vertelt 

het feit dat hij het maatschappe- u het wel! Het wordt ~n van de Jan vooral over zijn gezin, zijn 

lijk heel ver heeft geschopt, blijft langste interviews van alle ~on de tijd in Baarle als schepen en 

hij voor iedereen een sympathie- praot mee'-afleveringen tot nu toe. burgemeester en zijn persoonlijke 

ke, aimabele man. Daarom volstaat dit nummer niet. belangstelling en hobby's. 

Jan weet ontzettend veel interes- In de volgende Van Wirskaante Ik wens u veel leesplezier! 

sants over zijn leven te vertel

len. Als hij dan ook nog tijdens 

het interview voor ons beiden 
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kunt u het tweede gedeelte van 

het interview lezen. 

Bijna iedereen in Baarle kent Jan. 

Maar slechts weinigen zullen ken· 

nis dragen van zijn jonge jaren en 

van zijn studententijd in Leuven 

en Antwerpen. Uitvoerig vertelt 

hij in dit nummer ook over de tijd 

dat hij huisarts was in Baarle en 

daarna patholoog-anatoom in het 

St. Jozefziekenhuis van Turnhout. 

Zijn openhartige ervaringen die hij 

Jan wordt geboren in Weelde op 
23 augustus 1941. Hij is nu dus 
71 jaar. Zijn ouderlijk huis stond 
aan de Tilburgseweg in Weelde. 
Vader Jan wordt geboren op 16 
maart 1911 in Rijkevorsel. Hij had 
in Weelde een bakkersbedrijf. De 
moeder van Jan. Phil Van Beek, 
ziet het levenslicht in Weelde op 
25 april 1908. Jan heeft géén 
broers. wel een zus. Manda. Zij is 
zeven jaar jonger dan Jan. Maria, 
de vrouw van Jan, wordt geboren 
op 2 februari 1942. Zij is nu dus 
70. Maria groeit op in Weelde aan 
de Prinsenlaan. Die straat ligt in 
het verlengde van de Tilburgseweg 
waar het huis van de familie Van 



Jan op tweejarige leeftijd in 1943. 

Leuven stond. Maria woonde er 
met drie broers, Jan, Herman en 
Jet en vier zussen, Gerda, Leen, 
Ann en Hilde. Jef overlijdt als hij 
nog maar 18 jaar is. Ook Hilde is 
helaas al overleden. 
Uit het huwelijk van Jan en Maria 
worden vier kinderen geboren: 
Leen, Ma·tine. Luk en Joris. Heel 
fier zijn Jan en Maria op hun zeven 
kleinkinderen. 

Maria is in 1942 een prachtbaby. 

Jan zit in 1946 op de kleuterschool in Weelde. 

Gedurende zijn arbeidzame leven 
is Jan in Baarie-Hertog in eerste 
instantie huisarts. Later is hij als 
patholoog verbonden aan het 
ziekenhuis in Turnhout. 
Een patholoog is iemand die de 
lichamelijke veranderingen in de 
weefsels van het lichaam onder
zoekt en zo een diagnose stelt. 
Vrijwel iedereen in Baarle kent 
Jan. Dat hij ook een aantal jaren 
burgemeester was van Baarle
Hertog, zal daar zeker toe hebben 
bijgedragen. 

Jeugdherinneringen 

De vader van Jan groeit in Rijke
verse! op in een héél groot gezin. 
Er zijn niet minder dan achttien of 
negentien kinderen. Het juiste aan
tal schiet hem niet te binnen. Jan: 
"Mijne opa is heel jong overleden. 
Was dat niet gebeurd, dan waren 
er misschien nog meer kinderen 
geweest. Hoe dan ook, er waren elf 
jongens. Die vormden samen een 
voetbalelftal. Vader en zijn broers 
waren ook erg muzikaal. Later 
vormden die samen een orkestje. 
Ze traden ook op in de Warande 

De ouders van Jan gefotografeerd 
aan de kust ca. 1950 tijdens een 
uitstap van de vrijwillige brandweer 
van Weelde. Vader Staf was 
brandweercommandant. 

in Turnhout. De oudste zus van 
mijn moeder trouwde met ene 
Van Leuven. Zodoende heeft mijn 
moeder mijne vader leren kennen. 
Ze zijn dus over en weer getrouwd. 
Mijne opa was bakker. maar ook 
mijne grootvader langs moeders
kant. Toen ik nog klein was, was 
mijn vader unne broodbakker. Na 
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De vader van Jan op zijn broodwagen (triporteurl op weg 
naar zijn klanten. De hond was behulpzaam bij het trekken 
van de kar. Foto ca. 1949. 

een tijdje, ik was toen tien denk ik, 
is ie gestopt mee brood bakken en 
begon ie beschuiten en wafels te 
bakken." 

Jan begint al op jonge leeftijd mee 
te helpen in de bakkerij. "Als ik 
uit school kwam moest ik meteen 
meewerken. Ook in de vakanties. 

Hoeveel wafels ik gebakken heb, 
ik weet het nie. Ik ben in dieë tijd 
altij van plan gewiest om bakker 
te worden. Echt waor. Ge kijkt op 
naor oewe vaoder en ge probeert 
hetzelfste te worden. Ge probeert 
oe vaoder zelfs nog te overstij
gen. Ik zag da helemaal zitten. Ik 
herinner me nog heel goed. ik was 

un jaor of zeuven. Ik pakte twee 
kabassen en stopte die vol mee zelf 
gebakken beschuiten en ging die 
verkopen. Ik belde bij de mensen 
aon. Op unne weerlicht waren die 
allemaal verkocht! Ik was heel freet 
dat ik da zó rap gedaon had. Toen 
ik het tegen mijn vaoder vertelde, 
kreeg ik aon mijn voeten, want ik 
had ze veul te goeiekoop verkocht!" 
Vader was volgens Jan een sociale 
man. Hij maakte liever muziek dan 
dat ie broden bakte. 
Jan: "Hij speulde trompet en 
dwarsfluit. Hij heeft nooit gestruc
tureerde muziekles gehad. En toch 
speulde hij in de concertvereniging 
in Turnhout. Hij was ook dirigent 
bij de fanfarekorpsen in Weelde, 
Ravels en Ravels-Eel. Langs dieë 
kant was het ook unne romanticus. 
In dieë zin, als ie bepaalde klas
sieke muziek hoorde, dan begos ie 
te schreeuwen hè. Als ik daor dan 
bij was, was ik gewoon be
schaamd. Hij is trouwens ook nog 
wa jacren commandant gewiest 
van de vrijwillige brandweer." 
Volgens Jan was zijn moeder veel 
meer zakelijk. Zij beredeneerde 
alles en maakte volgens hem altijd 
de rekeningen op. 

Jan staat hier voor de bakkerij van vader achter het huis. 
Foto ca. 1953. 

Na de sloop van de oorspronkelijke bakkerswinkel/ 
woonhuis werd dit huis gebouwd waar Jan nog een tijd 
heeft gewoond. Bedoeling was dat Jan hier zijn bakkerij 
zou beginnen. Foto begin 1954. 



Zijn t ijd op de lagere school 

Jan vertelt dat hij op de lagere 
school goed mee kon. Hij ging 
graag naar school. 
"Ik was altij wel irstes of tweedes. 
Dee alle vakken wel gère. Vooral 
geheugenvakken als aardrijks
kunde, geschiedenis en talen. 

Jan doet in 1954 zijn plechtige 
communie. 

Maria blijft niet achter; ook zij doet in 
1954 haar plechtige communie. 

Natuurkunde ook wel. Ik had thuis 
un klein laboke ingericht waar ik 
proeven deed. Lezendee ik ook 
gère. Als ik uit school kwam, ging 
ik op het fietske naor Turnhout 
naor de muziekschool. Toen ik un 
jaor of twaalf was, kocht ik van die 
prismaboekskes. Die kostten toen 
twintig francs. Om die te kun-
nen betaaien ging ik ijzer raopen 
aon de Weidse Statie. Er lag ook 
veul ouw ijzer daar waor nou die 
woonwijk is. Daar was vruger unne 
vuilstort van Brussel. Bij unne 
ijzerboer bij het Zwart Waoter ver
kocht ik da ijzer. En dan ree ik op 
de fiets naor Turnhout om prisma
boekskes te gaon kopen. 
Hoe dan ook, ik zou bakker 
worden en er voor gaon leren in 
Wageningen. Dokter worden kwam 
in de lagere school nie in mij op. 
In Wageningen was un heel goeie 
bakkersschoof Maar ja, toen ik 
twaalf jaor was zee mijn vaoder, 
unne bakker mot toch ook goed 

kunnen lezen en rekenen. Ga maar 
naor ut seminarie in Hoogstraten!" 

Spartaanse invloeden op het 
seminarie in Hoogstraten 

Op dat jongensinternaat in 
Hoogstraten zaten wel zeshonderd 
leerlingen. De priesters waren er 
volgens Jan redelijk streng. Hij 
mocht maar om de acht, negen 
weken naar huis. De insteek van 
het seminarie was volgens Jan 
om van de leerlingen, stille, brave, 
gezagsgetrouwe en katholieke 
mensen te maken. 
"Iedereen uit Weid ging naor 
Hoogstraten. Ge kost twee dingen 
doen: of wel naor de Jezuieten 
In Turnhout, maar da was meer 
veur deftige mensen. Ut gewone 
volk, net als wij, kozen veur ut 
Klein Seminarie aon de Vrijheid in 
Hoogstraten. Ik ging er nie naor toe 
om pastoor te worden. Dieën drang 
heb ik nooit gehad. Ze probéérden 

Jan was lid van de Katholieke Studenten Aktie (KSA}. 
In Nederland noemt men dat de verkennerij. De foto is 
ca 1954 gemaakt. Op de achtergrond het toenmalige 
gemeentehuis van Weelde. 

van wirskaante 2012/3 9 



Dele groep studenten in Hoogstraten was afkomstig uit Weelde en omstreken. 
Middelste rij uiterst rechts is Jan. Foto ca. 1953. 

da wel in Hoogstraten, maar ze 
hebben daor rap gezien dat da bij 
mij nikske nie uithaolde! We kre
gen er ook les in Grieks en Latijn." 
Jan heeft zich op dat internaat 
nooit thuis gevoeld. "In dieën zin, 
ik voelde me daor eenzaam. Er 
heersteun emotionele kilheid. Het 
was er ook heel erg hiërarchisch. 
Er waren eigenlijk geen bevlogen 
leraren, op un enkele uitzondering 

na. Mijn ouders, maar ook ik, von
den het heel erg dat we mekaar zo 
weinig zagen. Op zondagmorgen 
mochten ouders af en toe komen. 
Dan zaten er wel drie-, vierhonderd 
mensen in de zaol. Er wier dan 
heel wa afgeschreeuwd, ook ikke 
en mijn ouders." 
Er sliepen wel honderd jongens 
op van die grote zalen. "Iedereen 
had daar un eigen kotje mee drie 

Deze vier jongens uit Weelde zaten op het Klein Seminarie in Hoogstraten. 
V.l.n.r. Ben Raeymakers - Jan Van Leuven - Jan Dries (neef van Jan) - Jan 
Dries (broer van Maria). 
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wanden en un gordijn. In da kotje 
stond un bed, un kaskeen unne 
piespot. Subregenten kwamen re
gelmatig achter ut gordijntje kijken 
of ge wel sliept. 
Op woensdag- en zaoterdagmiddag 
maakten wij een wandeling. Dik
wijls wandelden we dan mee unne 
grote groep naor het Withof, un 
paor km buiten het centrum. Maar 
alleen naor buiten, 's avonds of zo. 
was er nie bij. Als ge overdag naor 
den tandarts moest, probeerde je 
dan wa extra lang weg te blijven." 
Het eten was er volgens Jan ook 
niet geweldig. "Je zat er in un grote 
eetzaal aon lange tafels. ledereen 
had zijn vaste plek. We kregen bo
terhammen en daor zat niks geen 
beleg bij. En ge mocht ook niks 
meebrengen. Van thuis kregen we 
wel eens beleg, kaas of zo, en da 
smokkelden we dan in de broekzak 
de eetzaal in. Als de subregent 
efkes nie keek, stak je da beleg 
rap in de mond. Op zondag kregen 
we wel beleg, mistal confituur. De 
jonkman die 't eten opdiende, hij 
was wa geestelijk gestoord, stond 
om vijf veur twaolf de wc's nog te 
kussen en om twaolf uur begos die 
mee op te dienen! Over hygiëne 
gesproken r" 

Muziek· en orgelles 

Jan kreeg in Hoogstraten ook 
muziekles en dat vond hij prach
tig. "Jos Bruurs, hij was of is nog 
steeds organist in de grote kerk van 
Hoogstraten, gaf mij ook geduren
de zeven jaar pianoles. Ik speulde 
veul muziek van Beethoven, Cho
pin en Bach. Ik begos toen steeds 
meer te denken, is bakker worden 
wel iets veur mij. Ge mot dan hard 
werken, vruug op. Bruurs zag het 
wel zitten dat ik iets professioneels 
ging doen in de muziek. Vanaf 
toen begos hij mij ook orgelles te 



geven. In de kerk van het semi
nariespeulde ik iedere dag op het 
orgel. Ook mocht ik speuien op 
unne grote concertvleugel in un 
grote zaal. Tijdens de speeltijden 
voor de leerlingen zat ik ook altij 
aon de piano of den urgel. Alles 
bij mekaarspeulde ik wel un paor 
uur per dag. Echt studerendeeik 
nie veul. Ik was net als mijn vader. 
andere dingen doen. Alleen vlak 
veur de examens klapte ik er efkes 
tegen aon. En dan was da goed." 

Wat wil ik eigenlijk worden? 

Even denkt Jan zijn toekomst te 
gaan zoeken in de muziek. Maar 
hij vraagt zich dan af of hij er 
de kost goed in kan verdienen. 
Kunstgeschiedenis lijkt hem ook 
wel wat. 
Jan: "Ineens dacht ik, ik goi 
geneeskunde doen. Scheikunde 
kos ik nie zo goed maar het is wel 
onderdeel van de geneeskundestu
die. Daarom zag ik geneeskunde 
als een uitdaging. Ik heb in het 
zevende jaar, da was het leste jaor, 
extra mijn best gedaon om me te 
verdiepen in scheikunde. Toen ik 
tegen mijne leraar vertelde dat ik 
geneeskunde wilde gaon doen, zei 
hij, dè kunde gij nooit nie! Gij zijt 
altij mee andere dingen bezig. Om
dat hij dat zee, was ik nog harder 
gemotiveerd." 

Ergens in 1958, Jan zit dan nog in 
Hoogstraten, komt Maria in beeld. 
Hij krijgt verkering met haar. Even 
later is hij klaar met zijn opleiding 
in Hoogstraten en vertrekt hij naar 
de universiteitsstad Leuven. 

Kot zoeken in Leuven 

In totaal brengt Jan zeven jaar door 
in deze mooie universiteitsstad. 
In 1958 begint hij daar samen 

De faculteit geneeskunde St. Rafaël in Leuven waar Jan 
gedurende zeven jaar studeerde. 

met Jan Dries, een broer van zijn 
toekomstige vrouw Maria, aan de 
studie. Jan van Leuven voor arts, 
Jan Dries voor veearts. Samen 
zoeken ze er een kot en vinden er 
ook een in de Van Mansstraat Na 
een jaar wordt dat huis verkocht 
en dan moeten ze naar een ander 
kot op zoek. Dat vinden ze aan de 
Vismarkt, pal in het uitgaanscen
trum van Leuven. 

Het eerste studiejaar was 
zwaar 

Ik vraag Jan of hij de studie als 
zwaar heeft ervaren. Hij denkt 
even na en zegt dan: "Dat valt wel 
mee. Ik denk dat men de universi
teit dikwijls overschat. Als ge een 
gezond stel hersens hebt en je af 
en toe ook inspant. is da goed te 
doen. Alleen natuurkunde vond ik 
in het begin een heel moeilijk vak. 
Ik snapte van da irste boek niks. 
Die profs waren toen ook nie zo di
dactisch. Formules en zo legden ze 
nie uit. Zó erg was het, dat ik op 
unne gegeven moment docht, ik rij 
naor huis. Toen ik op mijn fietske 

thuis in Weid aankwam, zeeën 
mijn ouders. gao maar terug! Dat 
heb ik toen gedaan. Achteraf ble
ken de irste bladzijden uit da boek 
ook het moeilijkst te zijn. Die heb 
ik toen gewoon van buiten geleerd. 
Ook scheikunde was un zwaor vak. 

Jan luistert naar muziek in zijn kot in 
Leuven. Foto 1962. 



Ik heb daor heel veul van als unne 
telefoonboek van buiten geleerd. 
Alles bij mekaor was het irste jaor 
toch wel zwaar. Wij waren mee 
zeuven man van Hoogstraten die 
begonnen waren mee de studie 
geneeskunde en we waren er maar 
mee tweeën door." 

Een paar francs bijverdienen in 
de vakantie 

Piano spelen in zijn vrije tijd deed 
hij in Leuven niet. Welluisterde 
hij heel veel naar muziek. Als Jan 
tijdens de vakantie thuis in Weelde 
is. gaat hij na dat eerste jaar 
werken bij Van Gorp in Ravels om 
een centje bij te verdienen. Het viel 
hem kennelijk zwaar tegen. "Die 
tegels en zo die ik moest sjouwen 
waren zó zwaor, dat ik 's morgens 
zo stijf was als un plank en nie 
uit bed kos komen. Ik heb het 
uiteindelijk toch un paor daogen bij 
Van Gorp volgehouden en kos toen 
unne bandopnemer kopen. In de 
universiteitsbibliotheek kos ik dan 
plaoten opnemen en die luisterde 
ik dan in mijne vrije tijd af. Ene 
keer per week ging ik uit in Leuven 
of naor de film. Ik ging dan samen 
mee andere jongens van Weid." 

Jan in 1963 als 22-jarige gefotografeerd. 
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Zijn hele leven lang is Jan een 'boekenwurm'. 
Deze foto is gemaakt in augustus 1964. 

Keuze voor een bepaalde 
specialisatie valt Jan zwaar 

In het zesde studiejaar was in 
Leuven de stage gepland. Dat 
hele studiejaar was Jan niet in 
Leuven maar in Turnhout in het 
St. Elisabeth-ziekenhuis. Hij reed 
dan iedere dag vanuit Weelde naar 
Turnhout. Het daarop volgende 
jaar werd de studie voortgezet en 
afgerond in Leuven. Studie werd in 
dat jaar gecombineerd met stage. 
"Een jaar daarvoor had ik er voor 
gekozen om ná mijn studie voor 
arts in Leuven, verder te gaan met 
een vijf jaar durende specialisatie 
voor psychiatrie. Ik kon daarvoor 

In augustus 1964 bezoeken Jan 
en vriendin Maria de kermis van 
Rijkevorsel. 

terecht in Leiden bij professor Bas
tiaansen. In dat zevende studiejaar 
liep ik stage in Kortenberg tussen 
Leuven en Brussel bij een afdeling 
psychiatrie. Dat was heel zwaar 
door de problemen van de patiën
ten: psychose, manische depressi
viteit, schizofrenie. Mensen kregen 
er medicatie en elektroshocks. Ik 
docht toen, als dá psychiatrie is, 
dan is da niks voor mij. Toen heb 
ik mijn specialisatie-plek in Leiden 
opgezegd." 



Jan en Maria zijn in oktober 1964 op 
bezoek in de kolenmijn van Eisden. 

Na zeven jaar studeren in Leuven 
studeert Jan af voor arts. Onder
tussen was hij getrouwd met Maria 
en woonden ze in Leuven. 

In 1967 zit Jan in het leger in Gent bij de medische 
compagnie. De soldaten op de foto zijn allemaal arts. 
Uiterst rechts staat Jan. 

"Ik vroeg mij af, voor welk vak ga 
ik kiezen. Op het goeie moment 
hoorden wij dat er in Baol un plak 
vrij was veur huisarts. Dokter van 

der Sanden was in Baol toen de 
enige huisarts. Die kostte de Zie
kenkas veul geld, want hij schreef 
nogal gemakkelijk briefkes. Toen 
ik hier in Baal kwam, zijn we eerst 
un huis gaan zoeken." 

Aan de slag in Baol als 
huisarts 

Na een korte zoektocht valt de 
keuze van Maria en Jan op een 
pand in Baol aan de Pastoor de 
Katerstraat, tegenover het huidige 
Cultureel Centrum. 
"Ik begos er wel mee un flink 
probleem omdat ik stage had ge
daan voor psychiatrie en nie veur 
huisarts. Ik had nog nooit iemand 
In zijn oor gekeken bijveurbeeld. 

9 Augustus 1966: de trouwdag van Jan en Maria. 

Ik weet nog goed, den irste patiënt 
kwam bij mij binnen. Den ouwe 
Keustermans, hij is al lang dood, 
zee, ik heb iets in mijn oor, da 
jeukt en dit en da. Ik ben al zo 
dikwijls bij van der Sanden gewiest 
en niks helpt. Ik zeg, ik zal eens 
kijken. Ik zag nie veul. Maar ik 
docht, gelijk hij zijn verhaal vertelt, 
dan moet dat dè zijn. Gewoon 
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door nao te denken. Awel, ik geef 
hem iets en da helpt! Zonne mens 
praatte daarover en er was veul 
ongenoegen over van der Sanden 
omdat die zo duur was, zeker 
langs den Belgische kant. Gevolg, 
ik had zo unne hoop patiënten. Op 
unne gegeven moment is van der 
Sanden nog gekomen om samen 
te werken, maar ik hebdaniet 
gedaan." 

Vermeldenswaard is ook dat Jan, 
toen hij in Baarle als huisarts 
begon, achttien maanden gediend 
heeft in het Belgische leger. Na de 
opleiding van drie maanden werd 
hij overgeplaatst naar Duitsland. 
Via een kruiwagen kreeg hij het 
voor elkaar om zijn legerdienst 
op de kazerne in Turnhout voort 
te zetten. 's Morgens van zeven 
uur tot half negen deed hij dan 

consultaties bij de militairen. Dan 
rap naar zijn huisartsenpraktijk in 
Baal en 's avonds weer even terug 
naar Turnhout. 

Na drie jaar huisartsenpraktijk aan 
de Pastoor de Katerstraat bouwt 
Jan in 1971 een nieuw huis en 
praktijkruimte aan de Kapelstraat 
Jan vindt het vak van huisarts 
dan nog altijd erg leuk, vertelt hij. 
Hij kreeg ook veel waardering van 
zijn patiënten. Hij moest wel hard 
werken, van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat. 's Nachts er vaak 
uit om bevallingen te doen. Annie 
Geerts uit Ulicoten, de zus van 
Fons, stond bij Jan in de apotheek. 
Nadeel was volgens hem wel dat 
hij niet in een wachtdienst zat. 
"Artsen uit Ravels en Weelde zagen 
da niet zitten want die moesten 
dan ook naor Baol komen. En met 

In dit huis aan de Pastoor de Katerstraat (tegenover 
het huidige Cultureel Centrum} begon Jan in 1967 zijn 
huisartsenpraktijk. 
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van der Sanden samenwerken 
wilde ik nie. Zodoende deed ik 
dag en nacht praktijk. Op unne 
bepaalde moment, na zeven jaar, 
vroeg ik mij af, waor ben ik toch 
mee bezig. Blijf ik da doen tot mijn 
vijfenzestig? Ik heb dan misschien 
wel un grote bankrekening, maar 
da is ook nie alles. Ann, de zus 
van Maria begos omstreeks dieën 
tijd te vrijen mee Rik Vanhave die 
net was afgestudeerd als arts. Ik 
zeg tegen hum, Rik gij krijgt mijne 
praktijk veur niks. Zakelijk gezien 
van mij misschien stom. Maar 
ik was al lang blij dat hij na wa 
praten mijn praktijk wilde overne
men. Hij begos die praktijk in het 
huis waar ik da eerder had gedaan, 
in de Pastoor de Katerstraat Een 
bietje laoter kocht hij het huis van 
dokter Jos Govaerts, neffe Den 
Bonten Os." 

Jan vindt het maar wat fijn dat 
de zorg voor zijn patiënten wordt 
overgenomen door zijn zwager Rik 
Vanhove. Jan neemt de tijd om na 
te denken wat hij nu wil gaan doen 
in de gezondheidszorg. 
"Ik wilde in ieder geval een bietje 
regelmatiger werk. Dan moet je 
geen chirurgie gaan doen. 
Dermatoloog, radioloog of oogarts 
zouden wel goede opties kun-
nen zijn. Uiteindelijk koos ik voor 
pathologie omdat ik dat in mijne 
studententijd ook gère dee. Door 
een microscoop kijken, weefselon
derzoek doen. Weefselonderzoek is 
heel visueel bezig zijn. Bedoeling 
was dat ik dat in Leuven zou gaon 
doen, iedere dag, vijf jaor lang, 
mee de auto van Baol naar Leuven 
rijden. Uiteindelijk heb ik da niet 
gedaon. In Gent kos ik nie terecht 
want daor was unne stop. In de 
universiteitskliniek van Antwer
pen, bij professor Buijssens kos ik 
wel beginnen. Die was internist/ 



sie ondervroeg mij. Mijne prof 
was toen nog heel vriendelijk voor 
mij. Ik kreeg toen niet alleen unne 
diploom veur patholoog, maar 
ook eentje veur klinische biologie, 
terwijl ik daor niks van kende!" 

"Na mijn opleiding tot patholoog 
in Antwerpen. ben ik gaan werken 
in het ziekenhuis in Turnhout. 
Daar bestond mijn werk voor 99% 
uit microscopisch onderzoek, 
ook tijdens operaties. Tijdens 

Dit is de universiteitskliniek van Antwerpen waar Jan zich specialiseerde tot 
patholoog. 

een operatie bij een vrouw blijkt 
bijvoorbeeld dat ze een knobbel in 
haar borst heeft. Ik onderzocht dan 
of die goedaardig of kwaadaardig 
was. Zo'n microscopisch onder
zoek, ook wel biopsie genoemd, 
hoeft vaak niet lang te duren. 

patholoog, had dus een dubbele 
opleiding gehad. Da was unne hele 
strenge zeg! Ik moest er 's morgens 
om acht uur zijn. Ik kwam dikwijls 
veul te laat. Ik zeg professor, 
waarom moet ik hier toch om 
acht uur zijn. Laot ons un goeie 
afspraak maoken. Ik zal er veur 
zorgen dat 's avonds al het werk 
klaor is als ik hier weg ga. Hij gaf 
mij gelijk. Ik heb dan ook altij heel 
goed mee hum kunnen werken. Ik 
heb er heel veul autopsies gedaon, 
lijkschouwingen zo gezee. Het ging 
om mensen die in het ziekenhuis 
gestorven waren. Ge gingt dan 
op verzoek van internisten en alle 
specialisten kijken of zij de goede 
diagnose hadden gesteld. Als ik 
geen lijkschouwingen deed, las 
ik heel veel in allerlei medische 
boeken. De professor betaalde mij 
als assistent. Dat was een heel 
groot verschil met wat ik daarvoor 
als huisarts verdiende." 

Jan als praktiserend patholoog 

Na vijf jaar studie en het opdoen 
van praktijkervaring als patholoog 
in Antwerpen, krijgt Jan van de 
professor te horen dat hij bekwaam 
is om als patholoog te praktiseren. 

"In Brussel moest ik voor een 
commissie verschijnen waarin 
ook mijne prof zat. Die commis-

Afscheidsfeestje van Jan met pathologen en 
verpleegkundigen in het Middelheim-ziekenhuis in 
Antwerpen. Jan is de derde van links. Ook artsen en 
verpleegkundigen houden zo te zien van een drankje! 



Na vijf minuten weet je al of het 
gezwel goed- of kwaadaardig is. In 
Turnhout deed ik dus veel biop
sies. Simpel gezegd, je bekijkt dan 
weefsel dat weggenomen is uit het 
lichaam van een levend orgaan 
of mens, bijvoorbeeld de maag 
of longen. Ja, ik heb in Turnhout 
heel wa tijd doorgebracht achter de 
microscoop." 

lijkschouwingen doen is 
bepaald niet leuk 

In streekziekenhuizen als in 
Turnhout vragen doktoren volgens 
Jan niet snel aan nabestaanden 
of ze een lijkschouwing mogen 
laten doen. De medische cultuur 
in academische ziekenhuizen als 
in Antwerpen is wat dat betreft 

heel anders. Ik vraag Jan of hij er 
moeite mee had om te snijden in 
lichamen van overleden mensen. 
Maar eerst wat uitleg over autop
sies. 
Die zijn er volgens Jan in twee 
soorten. Op de eerste plaats 
klinische autopsies in een zieken
huis bij daar overleden mensen. 
Forensische autopsies daarentegen 
worden gedaan ten behoeve van 
het gerecht bij mensen die met 
geweld om het leven zijn gekomen 
of bijvoorbeeld na een ongeluk 
overlijden. 
"In Antwerpen heb ik vaak klini
sche autopsies (lijkschouwingen) 
moeten doen. Die zijn inderdaad 
niet altijd even leuk. om het zo 
maar uit te drukken. Als ik in 
Turnhout een autopsie moest doen. 

was dat veel minder goed geregeld 
dan in Antwerpen. In Antwerpen 
had je altijd mensen die jou hiel
pen. Daor lag bijvoorbeeld het lijk 
ontkleed klaor. In Turnhout moest 
ik alles zelf doen. Ik moest het lijk 
zelf uitkleden. Gelukkig hielp mijn 
secretaresse vanaf unne bepaalde 
moment voortaan mee." 

Af en toe wordt Jan ook door het 
gerecht ingeschakeld om forensi
sche lijkschouwingen te doen. Dat 
was volgens hem het geval na do
delijke ongelukken, moorden en bij 
mensen die voor de trein springen. 
Jan: "Ik herinner me nog dat de 
procureur mij daags voor Kerstmis 
's morgens om un uur of zes belde. 
Er was een driedubbele moord 
gebeurd. Ik kwam om zeven uur 

Op dit schilderij van Rembrandt uit 1632 is een anatomische les van dr. Nicolaes Tulp uitgebeeld. 
Het doek hangt In het Mauritshuis In Oen Haag. 
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ter plaatse en die lijken liggen 
daor dan nog in plassen bloed. De 
dader was daor ook nog want die 
was aangehouden. De dader moest 
ik mee ondervragen. Hij had niet 
alleen zijn vader, moeder en broer 
doodgeschoten, maar ook de kat. 
Na het onderzoek ter plaatse wer
den die lijken overgebracht naar 
het ziekenhuis. Daar heb ik bij 
die lijken autopsies gedaan om te 
kijken waar precies is geschoten, 
dus waar de kogels het lichaam 
zijn binnen gegaan en waar ze het 
lichaam weer verlaten hebben en 
hoeveel kogels er zijn afgevuurd. 
In het lichaam onderzocht ik dan 
welke baan de kogels precies had
den gevolgd. Voor de rechtbank 
is namelijk van belang te weten 
waaraan dieë mens precies is ge
storven, heeft die nog lang geleefd. 
Je meet dan ook de tempera-
tuur om te achterhalen hoe lang 
geleden de moord is gepleegd. Ook 
op de kat moest ik autopsie doen. 
Met die autopsies ben je de hele 
dag bezig. Als je zo intensief bezig 
bent. kun je er met niemand over 
praten. alleen met je assistente. 
Ja, zo'n lange dag op die manier 
bezig te noeten zijn is heel akelig. 
Het is trouwens unne kant van het 
leven en als je daar te veel in zit. 
dan begin je de mens ook crimi
neel te zien, vind ik. Met dat soort 
werk ben je lang en intensief bezig 
en het wordt door de procureur 
slecht betaald. Dat is nog tot daar 
aan toe. Maar uw werk in het zie
kenhuis blijft dieën dag liggen hè." 

Dezelfde dag -daags voor Kerstmis 
dus als iedereen aan gezelligheid 
en lekker eten denkt- is hij nog 
maar net thuis van de onder
zoekingen in verband met die 
drievoudige moord, of de telefoon 
gaat weer. Er heeft zich iemand 
opgehangen in een bos. 

Jan: "En weer het zelfde verhaal. 
Van belang is dan om aan de weet 
te komen of die persoon zich zelf 
heeft opgehangen of dat iemand 
anders dat heeft gedaan. Ook de 
botbreuken moet je onderzoeken. 
Toen ik weer thuis kwam, nou, 
dan hedde ginne honger meerl 
Het restant van het kerstdiner was 
bovendien al koud. 
Het ergste vond ik autopsie te 
moeten doen bij mensen die voor 
den trein waren gesprongen. Je 
moet dan ook kijken, is er da ene 
of zijn er da twee. Gaat het om een 
man of un vrouw. Alle gevonden 
lichaamsdelen moeten bijeen 
gelegd worden. Ik zal verder niet in 
details treden. Ik ben ook bij een 
vliegtuigongeluk geweest. Wat je 
dan allemaal ziet is niet plezant en 
esthetisch." 
Ik vraag Jan hoe hij kon zien of 
iemand die tegen een boom was 
gereden overleden was door die 
klap of al dood was voor hij tegen 
die boom botste. Jan: "Soms kun 
je dat niet zien. Maar door het hart 
goed te bekijken kun je bijvoor
beeld zien of er hartritmestoornis
sen waren of dat betrokkene een 
infarct heeft gehad. Je kunt dan 
zelfs zien hoe lang geleden het 
infarct plaatsvond." 

Jan stopt met zijn werk in het 
ziekenhuis van Turnhout 

Na verschillende jaren die forensi
sche autopsies gedaan te heb
ben, stopt Jan er mee. Het was 
moeilijk te combineren met zijn 
microscopisch onderzoekswerk in 
het ziekenhuis. Bovendien vond 
Jan forensische autopsies erg 
onesthetisch. In 2005 besluit hij 
om met zijn werk als arts volledig 
te stoppen. Met heel veel plezier 
heeft hij naar zijn zeggen het werk 
gedaan in het St. Jozefziekenhuis 

in Turnhout en ook gedurende een 
dag in de week in Herentals. Jan is 
trouwens erg trots op zijn dochter 
Leen, die in haar vaders voetspo
ren is getreden. Leen die getrouwd 
is met huisarts Pieter Dekelver in 
Baarle, is praktiserend patholoog
anatoom in het St. Jozef-zieken
huis en het Elisabeth-ziekenhuis in 
Turnhout. 

Verschil gezondheidszorg 
België en Nederland 

De gezondheidszorg in Nederland 
is volgens Jan veel meer gestruc
tureerd. zeg maar socialistischer. 
In België is de gezondheidzorg veel 
liberaler. 
"De doktors in Nederlandse zieken
huizen maken veel minder uren. 
In België werken die van acht uur 
's morgens tot elf uur 's avonds. 
Ook werken ze op zaterdag. In 
België wordt veel harder gewerkt 
en de artsen zijn er veel soepeler. 
In België is de zorg veel minder 
gestructureerd. De infrastructuur 
in Hollandse ziekenhuizen is over 
het algemeen meer modern en 
duurder." 

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

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van leden afscheid 

moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Anna Voeten-van Dun, 
Albertstraat 2 kamer 204, 
2330 Merksplas 
overleden op 29 april 2012, 

Jeanne Leijten·Schellekens, 
Burgemeester de Grauwstraat 20, 
5111 VB Baarle·Nassau 
overleden op 4 mei 2012, 

Pater Georges Dirven, 
Herseltsesteenweg 4, 
3200 Aarschot 
overleden op 9 mei 2012, 
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Peter Laurijssen, 
Dokter Govaertsplantsoen 16, 
2387 Baarie-Hertog 
overleden op 19 mei 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. 



Stinkende Gouwe 
(Chelidonium rnajus L.) (21) 

'KRUIDENVROUWTJE' 

JEANNE MEEUWESEN 

Deze merkwaardige plant met 

haar gele bloemen en van onder 

blauwgroene bladeren, is een der 

beste middelen bij lever en gal· 

bezwaren. Men gebruikt hiervoor 

de tinctuur, die de galafscheiding 

stimuleert. Nu behoort het tot de 

taak van de lever ondermeer de 

ontgifting van de door de darm 

aangevoerde voedselbrij. 

Wanneer de lever hierin tekort 
schiet, worden de voedingsvergif
ten niet voldoende onschadelijk ge
maakt. Ze geraken daarmee in het 
bloed en daarmee op allerlei plaat
sen in het lichaam. Daaruit kunnen 
allerlei klachten voortkomen. Ten 
eerst oogkwalen. Volgens Dios
corides geneest de zwaluw haar 
jongen van blindheid met behulp 
van dit kruid. Men gebruikt het nog 
wel tegen tranende ogen. Bran
dende ogen kunnen samenhangen 
met een verhitte lever. Stinkende 
gouwe koelt de lever af en tegelijk 
ook de ogen. Ten tweede kan zulk 
een vergif tot astma (kramp in de 
longblaasjes) leiden waartegen de 
tinctuur dan ook helpt. Ten derde 
tot jicht en reuma, waartegen het 

eveneens helpt. Ten vierde tegen 
allerlei huidaandoeningen, daar 
het lichaam het vergif door de huid 
tracht uit te drijven. 

Wat de huid betreft gebruikt men 
niet alleen de tinctuur inwendig, 
maar ook het sap of een zalf 
daarvan uitwendig, ook op wrat
ten. Waar veel voedingsvergiften 
worden toegevoegd bij een te zwak 
ontgiftende leverwerking ontstaan 
op den duur, als het lichaam geen 
kans ziet om het uit te drijven en 
eczemen steeds weer dichtstopt, 

een algehele inwendige vergiftings
toestand die tenslotte kan leiden 
tot een toestand die wij kanker 
noemen. 

Reeds heel lang geleden wist men, 
dat de krachten van dit kruid diep 
in het gestel ingrijpen, het gestel 
kunnen omzetten, de bloedsamen
stelling kunnen veranderen. Het is 
een kruid dat uit de vergeethoek 
gehaald dient te worden vooral in 
deze tijd. 

De stinkende gouwe heeft ook een 
heilzame werking op de darm. De 
chelidonium stilt kramp en pijn en 
stimuleert de darmbeweging. Werkt 
dus laxerend. Maar is de darm juist 
te snel, dan wordt hij door een 
andere alkaloïde. de sanguinarine, 
gekalmeerd. De afscheiding van 
het darmslijmvlies wordt vermeer
derd, evenals de afscheiding van 
de pancreas en de lever. Niet 
alleen lever, gal en miltkwalen 
worden door dit kruid genezen, het 
werkt op de nieren en stimuleert 
ze. Ook de menstruatie wordt 
bevorderd. Darmverstopping wordt 
opgeheven. de huid gereinigd 
doordat ze geen vergiften meer 
behoeft af te voeren. Alle kwade 
stoffen kunnen nu immers het 
lichaam verlaten door de geopende 
uitscheidingswegen, huidporiën, de 
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darm die niet meer kramp! en niet 
meer verstopt is en de nieren. Zo 
worden ook de ogen van binnen uit 
weer gezond. 

Bij de stinkende gouwe die graag 
onder hagen groeit, ziet men vaak 
zogenaamde mierenstraten. De 
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mieren weten het wel. Mens ga tot 
de mieren en word wijs! 
De tinctuur kan men bereiden door 
het verse sap met brandewijn met 
gelijke delen te mengen. Dan enige 
dagen laten staan, dan het heldere 
gedeelte afschenken en gebruiken. 
Dosis 5 tot 10 druppels per dag in 

water. Niet meer! U kunt het mis
schien beter in de apotheek kopen. 
Pas op dat je er niet teveel van 
neemt. Stinkende gouwe is immers 
een giftge plant. 

Vele groetjes, 
Jeanne 



Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 1 mei tot 

1 augustus 2012 kregen we er 

weer 24 nieuwe leden bij. Het 

aantalleden bedraagt nu 1471. 

De hierna vermelde nieuwe leden 

heten wij van harte welkom: 

fam. G-J. van Pijkeren (was pers. 
lidm.), 
fam. F. Vlemminx, 
dhr. J. Dirven, 
fam. F. Hendrikx- Verachtert, 
dhr. T. Krijnen, 
mevr. J. Jacobs- van Nederl<assel, 
mevr. M. Brosens-Bruurs, 
mevr. C. Buiks, 
tam. B. Struik-Stadhouders (was 
pers. lidm.), 
mevr. L. Bruurs-Smeekens, 
mevr. C. van Loon-Bruurs, 
fam. A. Aerts-Leijten, 
fam. T. Hendriks, 
fam. F. Torremans, 
tam. A. Leijten-Martens, 
fam. C. van Rooij. 
mevr. M. Mathijssen, 

Deelnemers aan onze bijzonder geslaagde heemreis naar Ertvelde/Brugge en de 
lokale heemdag heten alle nieuwe leden van harte welkom bij de club! 
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Georges Dirven, kenner van 
de geschiedenis van Baarle, is overleden 

ANDRÉ MOORS 

Pater Georges Dirven, op 14 juli 

1929 geboren aan de Molen

baan in Baarle-Hertog, is tot ons 

verdriet overleden in LJ]uven op 9 

mei jl. Georges deed de laatste 25 

jaar in een aantal archieven op

zoekingen i. v.m. de geschiedenis 

van Baarle. Spijtig genoeg heeft 

hij dat niet affemaal in tekst kun· 

nen omzetten, maar hij heeft wel 

een enorme schat aan gegevens 

verzameld. Georges was ook lid 

van onze vereniging. Met heel veel 

interesse las hij ieder kwartaal 

ons heemblad. Vanaf deze plaats 

condoferen wij de familie met zijn 

overlijden. 

Op 26 juli 1953 werd Georges 
tot priester gewijd in Zand hoven. 
Hij had een groot missionarishart 
Eerst ging hij naar Congo ( 1956-
1961). Daar hadden de paters 
van de Heilige Harten een groot 
missiegebied in de provincie Kasaï. 
Na zijn terugkeer naar België gaf 
hij zijn missiedroom niet op. Hij 
werd missionaris in Brazilië in 
welk land hij tot 1968 bleef. Hij 
heeft daar zelf ook veel armoede 
en honger geleden. Hij werd pas 
geveld doordat een bus, waarmee 
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hij naar de stad ging, in een ravijn 
naast de weg terecht kwam. Als 
gevolg daarvan had Georges een 
heupbreuk die niet goed hersteld 
werd. Toen is hij terug naar België 
moeten komen voor een nieuwe 
heup, maar hij is er heel zijn leven 
een beetje mee blijven sukkelen. 

Georges had niet alleen een grote 
visie op de ruimte in de wereld, 
maar ook op de ruimte in de tijd . 
Hij had een heel grote passie voor 
de geschiedenis. En hij ging 
tamelijk ver terug. Voor de ge
schiedenis van Baarle ging hij zelfs 
terug tot in de 1 Oe eeuw. Zijn grote 
droom was om een nieuw boek toe 
te voegen aan de reeds bestaande 
vier of vijf boeken over de ge
schiedenis van Baarle. Daarvoor 
heeft hij heel veel werk gedaan in 
de archieven van Breda, Tilburg, 
Tongerloo zelfs tot in Maastricht. 
Hij had een nieuwe hypothese over 
het ontstaan van die verschillende 

Belgische en Nederlandse enclaves 
in Baarle. Maar die hypothese 
heeft hij niet meer kunnen uitwer
ken. Een tweede geschiedenislijn 
die hij onderzocht was die van 
de familie Dirven. Samen met 
zijn broer Herman heeft Georges 
heel wat bijdragen geleverd aan 
de tien delen van het jaarboek 
van de stichting "Bestudering van 
de geschiedenis van de familie 
Dirven". Daarin zijn ze teruggegaan 
tot in het jaar 1385. Hij heeft dit 
werk kunnen doen dankzij het feit 
dat hij in Weelde Statie een vrij 
kleine en rustige parochie had. 
Dit liet hem toe om verschillende 
namiddagen per week aan zijn 
geschiedenisboek "De historie van 
Baarle'' te werken. Hij heeft al zijn 
opzoekingen op fiches gezet, maar 
hij heeft echter geen letter te boek 
gesteld, behalve een hoofdstuk 
over de pastoor van Herdegom in 
Baarle. 

Met warme gevoelens denk ik 
persoonlijk terug aan de beide 
keren dat ik bij hem op bezoek 
ben geweest en enkele telefonische 
contacten die ik met hem heb 
gehad. Graag had ik die contac
ten aangehouden maar dat zat er 
helaas niet meer in vanwege zijn 
ziekte en overlijden. Dat de familie 
de bereidheid heeft uitgesproken 
om de hele documentatie van 
Georges over Baarle te schenken 
aan onze heemkundekring, stellen 
wij bijzonder op prijs. 



Reacties van leden 

ANDRÉ MOORS 

Opnieuw hebben verschillende 

leden gebruik gemaakt van de 

geboden gelegenheid om te reage· 

ren op de vorige Van Wirskaante. 

Daar zijn we heel blij mee! 

Chris Schuurbiers, Corien en Jos 

Backx·Couwenberg, Frans Luijten, 

Wim van Roozendaal, Ria Laurijs· 

sen en Wies Welters stuurden 

deze keer een reactie in. Hieron· 

der kunt u die lezen. 

Valt u ook iets op in deze van 

Wirskaante? Hebt u een tip, 

opmerking of suggestie? Schroom 

niet en neem contact op met ons 

redactielid André Moors, Herto· 

genstraat 14, 5111 AR Baarle-

Nassau (e-mail amoors@planet.nl 

of telefoon 013 5079556). 

Chris Schuurbiers: 
Hoi die Dré, 
ledereen die zeurt krijgt een beurt 
ook Jaargang "1936" van 't Baols 
Krantje. 
Zeer apart vind ik in het artikel 
't Baols krantje in de vorige Van 
Wirskaante de bekendmaking/ 
ontheffing over het wit achterspat
bord. Deze bekendmaking dateert 
uit "1636". Leuk toch ..... ? Da 
DrévanKuijkdiniegezieneeee! 

Nog een vraag: wellicht verdient 
het aandacht om de schrijfwijze 
Baarle/Baerle nader toe te lichten. 
Ik kan mij voorstellen. dat de tijd 
en oud Nederlands invloed had
den. Doch dezelfde dag hetzelfde 
jaar wordt in het Krantje dit onder
scheid gemaakt. 
Bij mij leeft dan ook de vraag ...... . 
waarom en wat iS/kan de reden 
zijn? 
Groet van, 
Chris 

Noot van de redactie: 
Eveneens de in één jaargang van 
't Baols krantje uit 1936 gebruikte 
verschillende schrijfwijzen van 
Baarle heeDrévanKuijkmis
schienokniegezien! 
Wat betreft de schrijfwijze van 
Baerle met de letters a en e het 
volgende: Vroeger was de letter 'e' 
ná de letter 'a' een manier om de 
lange a- klank weer te geven. Dat 
geldt ook voor de letter 'i' om een 
lange o-klank weer te geven. Denk 
bijvoorbeeld aan Oisterwijk. Dat 
wordt uitgesproken als Oosterwijk. 

Corien en Jos Backx-Couwenberg: 
Beste André, 
We hebben zojuist met veel aan
dacht het artikel gelezen en ervan 
genoten. Zowel de inhoud als 
de foto's en de opmaak zijn heel 
mooi. Corien gaat haar broer en 
zussen morgen trots een exemplaar 
geven. 

Dank en zeker tot ziens. 
Corien en Jos Backx-Couwenberg 

Frans Luijten: 
Ik heb met veel interesse het stuk 
gelezen over Jeanne Couwenberg, 
maar op blz. 12 staat bij de reke
ning een klein foutje. 
Frans had 411/2 werkuren voor de 
som van FL103.75, volgens mij 
is dat dan 2,5 gulden/uur i.p.v. de 
vermeldde 23 gulden per werkuur. 
Met vriendelijke groet. 
Frans Luijten 

Wim van Roozendaal: 
Beste André, 
Met belangstelling jouw mooi 
artikel gelezen over mevr. Jeanne 
Couwenberg-Schellekens. 
Op blz. 12 doet zich een rekenkun
dig probleempje voor. 
Het onderschrift bij de nota voor 
Ermes-Hagen vermeldt dat Frans 
23 gulden per uur rekent. 
103.75 gulden gedeeld door 
41 1/2 uren geeft echter als resultaat 
2 gulden en vijftig cent. 
Met vr. groet, 
Wim van Roozendaal 

Ria Laurijssen: 
Hoi Dré, 
Ben de nieuwe van Wirskaante 
aan het lezen (die wordt ook steeds 
beter!) 
Bij aon de praat mee Mevr. 
Couwenberg-Schellekens heb ik 
een reactie: 
-op blad 7 staat in de linkerkolom 
dat de vader van Jeanne Gouwen
berg overleden is op 28 juli 1973 
en in de rechterkolom staat als 
overlijdensdatum 26 juli 1973. 
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Frans Co uwenberg-Schellekeos 
Chaamscheweg Baarle~Nassau. 

SCHILDER- BEHANGER 
Balatum, Boenwas, Schoonmaakartikelen. 

FOTO-ARTIKELEN. 

Wim van Roozendaal en Frans Luijten hebben gelijk: Schilder Frans 
Couwenberg rekende in 1955 slechts fl. 2,50 per werkuur in plaats van fl. 23,· 
-(per abuis is fl. 103,75 gedeeld door 4'/z werkuur in plaats van 411/z). 

- op blad 8 staat in de linkerkolom 
dat Corrie Geeraerts geboren op 9 
maart 1897 de dochter is van De-
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siré Geeraerts, geboren op 4 juni 
1886. Dus hij zou op tienjarige 
leeftijd vader zijn geworden!! 

De geboortedatum van Desiré 
Geeraerts moet volgens mij zijn 
in 1866. Zie ook website Amalia 
presentatie heemkalender 2011 . 
Sorry dat ik je corrigeer. 
Ria 

Noot van de redactie: 
Ria heeft, zoals altijd, gelijk! 
De overlijdensdatum van de vader 
van Jeanne is overigens 26 juli 
1973 . 

Wies Wolters: 

Beste André, 
Vorige week hel mooie blad "Van 
Wirskaante" nr. 2 ontvangen. En 
weer heb ik het van begin tot eind 
gelezen. Vooral het artikel van het 
"kruidenvrouwtje" vond ik erg leuk 
maar zij vindt dat jij zo'n "schoon 
bolleke hebt" Nu, ik ken je zus wel 
maar ik zou zeggen zet dat schoon 
bolleke eens in Van Wirskaante 
dan kan ik zien of jij op haar lijkt 
!!!!!!!! Ook het artikel van Hans 
Sloekers was erg goed, alhoewel 
ik het wel moest bestuderen. Het 
Brabants is best moeilijk temeer 
daar wij het thuis eigenlijk nooit 
spraken. Trouwens is Hans Sloe
kers een zoon van Marcel Sloc
kers? Dan zal ik hem wel kennen 
want wij gingen naast het café van 
Sloekers op de Chaamseweg ten
nissen en gingen dan na afloop 
wat drinken in het café. Het artikel 
van Fons Willemsen is prachtig. 
Ik heb tranen gelachen als hij 
beschrijft dat hij met een meske 
ging schommelen op de kermis 
in Hoogstraten. Ja ja André, ze 
hebben het wel eens over de jeugd 
van nu, maar vroeger konden ze er 
ook wat van hoor! !! !!! 
Nu André dit was weer even een 
reactie op jullie Pracht blad en ik 
kijk al uit naar nr. 3. 
Hartelijke groeten, 
Wies Walters 



Van Puinhoop tot Juweel (6) 

ANTOON VAN TU IJL 

In de laatst verschenen afleve-

ring van deze rubriek lieten we 

de prachtige beelden zien die 

staan te pronken in onze St. 

Remigiuskerk. De Heer Jef Bax 

vertelde ons onder andere het 

mooie verhaal van twee van deze 

beelden welke hij eens aantrof op 

het zoldertje boven het koetshuis 

van de vroegere pastorie. Het gaat 

om St. Jan, de Evangelist en St. 

Petrus, uit de eindperiode van de 

barok. Hoe deze twee bekende 

heiligen ooit op dat zoldertje te

recht gekomen zijn, was hem ook 

een raadsel. We gaan nu een paar 

vraagtekens uitgummen. 

Samenloop 

We hebben te maken met een 
bijzondere samenloop van omstan
digheden. 
Herman Janssen werkt- zoals 
u intussen wel weet- hard aan 
de komende herdenking van WO 
I (1914-1918). Dat levert hem 
naast bergen werk, ook heel veel 
interessante contacten op met 
andere mensen die ook met dit 
thema in de weer zijn. 
Zo kwam Herman ook in contact 
met Pierre van Diepenbeek uit 
Uden in oostelijk Noord-Brabant. 
Deze man verdiept zich al geruime 
tijd in alles wat te maken heeft met 

het 'VIuchtelingenoord Uden'. 
Uden herbergde tijdens WO I één 
van de grote opvangoorden voor de 
stroom van Vlaamse vluchtelingen 
die de Nederlandse grens overkwa
men doordat de Duitsers op veel 
plaatsen zeer gewelddadig optra
den bij hun opmars door België. 
Op een bepaald moment komt de 
heer Van Diepenbeek in het bezit 
van een foto die zijn aandacht 
trekt. Daarop staat een priester bij 
een altaar. Nader onderzoek volgt. 
Hij ontdekt dat de priester Victor 
Jozef Maes heet, die in 1918 pas
toor werd in Baarle-Hertog. 
Verder onderzoek leert hem dat ka
pelaan Victor Maas met een groep 
vluchtelingen uit het noodkamp 
'Kijk in de Pot' te Bergen op Zoom 
naar Uden komt. 
In Uden is al een priester werk-



zaam, pater Bernardinus Mets. 
Deze overlijdt op 10 september 
1916(?). Vanaf dat moment is 
Victor Maes pastoor van het vluch
telingenoord. 
Ten behoeve van de vele bewo
ners wordt een kapel gebouwd. 
De inrichting komt waarschijnlijk 
vooral tot stand uit schenkingen. 
Zo is bekend dat het altaar van el
ders aangevoerd wordt. Het wordt 
vervolgens aangepast en bewerkt 
door een Mechelse schrijnwerker. 
Het tapijt is een schenking van een 
Udense notarisfamilie. 

Twee beelden 

Op een bepaald moment krijgt 
pastoor Maes twee gepolychro
meerde beelden aangeboden ter 
verfraaiing van de kapel. Hij weet 
ze beslist te waarderen, want hij is 
een kunstkenner. De veelkleurige 
beelden van St. Jan en St. Petrus 
krijgen elk een mooie plaats naast 
het altaar (zie foto). In 1918 wordt 
Victor Maas benoemd tot pastoor 
van Parochie St. Remigius in Baar
Ie-Hertog. Zo schrijft althans de 
heer Van Diepen beek. Rector Van 
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den Broek geeft in zijn 'Bijdragen 
tot de geschiedenis van Baerle' als 
datum 29 januari 1920. Hoe dan 
ook, in augustus 1919 wordt het 
Vluchtelingenoord Uden gesloten. 
De commandant van het oord, 
overste Wilhelm schenkt de twee 
beelden aan pastoor Maas. Zo 
komen ze in Baarle terecht. 
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Hiermee kunnen we enkele 
vragen omtrent deze twee beelden 
uitgummen. Er blijven echter nog 
wel vragen over. Waar komen de 
waardevolle beelden oorspronkelijk 
vandaan? 
Waarschijnlijk zijn ze geschonken 
aan de kapel van het oord door 
een kerk of een klooster in de 
buurt. Mogelijk is het een donatie 
van een welgestelde familie. Dat is 
niet bekend. 

Een andere vraag: wat is de reden 
van de verhuizing van deze kost
bare beelden naar het pastoriezol
dertje? 
De opvolger van Victor Maes in 
1938 is Pastoor Pelckmans Hij is 
ook een echte kunstkenner. Heeft 
hij de kleurige beelden toch niet 
mooi gevonden? We weten het 
niet. 

Al moeten we noodgedwongen 
enkele vragen laten staan, het doet 
ons goed dat we een deel van het 
raadsel konden ophelderen. 



Met een glimlach en een knipoog (1 0) 

Bevlogen idealisme 

RIA WtlLEKENS 

Soms kijk ik op mijn schoof· 

loopbaan terug met prettige, hele 

dankbare herinneringen zelfs ... 

Tijdens die mijmeringen stuit je af 

en toe op namen van gewone kin· 

deren die een tiental jaren later 

heel bijzonder blijken te zijn. 

Laten we deze keer eens het 

idealisme van een oudleerling 

bekijken: Heike van Gils. Zij heeft 

intussen Sanne Buursma, ook een 

oudleerling, en Iris Verstappen 

Heike met een kind uit de lkuna· 
leefgemeenschap 

geïnspireerd om haar te assisteren 

in haar werk in de Tikuna- in-

heemse gemeenschap San Martin 

de Amacayacu in de Amazone van 

Colombia. 

"Mijn" Heike in groep 4 
in 1986 

Het is bijzonder te ervaren, dat er 
jongeren zijn die een streven in 
zich hebben om zich in te zetten 
voor mensen, die extra hulp hard 
nodig hebben. Of iemand die op 
sportgebied door een tomeloze 
energie en motivatie iets bijzonders 
heeft weten te bereiken. Daar ben 
je dan apetrots op. Stiekem hoop 
je, wat een "verwaand trekje" van 
ons onderwijsmensen is, dat je 
vroeger (onlbewust iets bijgedragen 
hebt aan het daadwerkelijk realise
ren van hun huidige idealisme. 
De klassenfoto uit 1987 brengt me 
niet veel verder met extra herinne
ringen aan Heike. Wel met enkele 
andere kinderen, die hele grappige 
of natuurl ijk ook minder grappige 
dingen uithaalden. Dit is hier uiter
aard niet van toepassing! 
Mijn herinneringen aan Heike als 
jong kind tonen geen bijzonder
heden. Ze was een fijne leerling, 
die al vroeg heel zelfstandig was, 
zich sociaal opstelde en andere 
kinderen letterlijk en figuurlijk aan 

de hand meenam als dat nodig 
was. Eigenlijk had ze maar één 
opvallend kenmerk: had ze iets 
in haar hoofd dan "moest" dat als 
het enigszins kon, ook uitgevoerd 
worden. Dit laatste is een twintigtal 
jaren later ook wel gebleken. Al 
enkele jaren volg ik in stille bewon
dering haar activiteiten op afstand. 
Ja, Heike heeft heel veel in haar 
mars en wil nog flink wat realise
ren. Grootse plannen. En hoe! 

Ons Heike 

Jos Withagen, bestuurslid van 
The Small World Foundation, en 
ik togen op een vroege morgen 
naar het Ghil voor een interview 
met moeder. Daar troffen we twee 
tiotse ouders aan, Ad en Tonny. 
Na de lekkere koffie ging Ad weer 
aan zijn werk en haalde Tonny 
de fotomappen te voorschijn. Met 
onverholen trots, soms ingetogen, 
af en toe ook zorgelijk. Als moeder 
blijf je natuurlijk toch altijd zorgen 
houden. laat ons eerlijk zijn, de 
afstand Ghil- Colombia is "Jets" 
groter dan normaal. Dat Tonny 
dit gegeven echter een heel goed 
plaatsje kan geven. b1ijkt als ze op 
haar praatstoel zit. Veel van wat 
Tonny vertelde, heeft Heike in haar 
eigen verhaal verteld. Maar er kwa
men van haar leuke details boven. 
Rond haar twee jaar was ze erg 
eenkennig en was de knuffelbeer 
haar beste maatje. Ze wilde altijd 
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Klassenfoto groep 4 Aloysiusschool in 1986: 
Staand op klimrek v.l.n.r.: Fonny Vissers, Martin v.d. Brandt, Eric Tuytelaars, Ralph Nieweweg, Frank Tuytelaars, Marieke 
Withagen, Mustafa Zeybekoglu, Rudy den Ouden. 
Zittend bovenaan: Peggy Vermetten en Heike van GiJs. 
Zittend boven juf: Toby van der Heiden, Floris Hermanides, Kees Simons. 
Tweede rij: Juffr. Ria, Esther Wagener, Claudia van Dijke, Ronny Peters, Emile Klaassen, ... ? ... , Nicole Verberk, Karen 
Antens, Ymke Antens, Floortje Remmen. 
Eerste rij vooraan: Suzanne Laurijssen, Jessie Martens, Mark van Loon, Rob Wildhagen, Peter van Meer, Yvonne 
Verberk. 

heel graag bij mama zijn. Ze liep 
pas met haar 23 maanden en bleef 
als kind heel voorzichtig. Praten 
kon ze als de beste! Helaas was 
ze op de boerderij aanvankelijk 
erg bang van insecten en andere 
dieren. Dat ging echter vrij gauw 
over en ging ze op onderzoek uit 
naar al lerlei gedierte. In haar eentje 
is Heike altijd erg ondernemend 
geweest. Op 15· jarige leeftijd ging 
ze op talenreis in Zuid Frankrijk, 
daarna op een boerderijvakan-
tie in Zwitserland, meermalen 
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backpacken in o.a. Australië, en 
vele andere Aziatische landen. Ze 
wist tijdens het Sars-virus in haar 
eentje toch de grens van China 
naar Mongolië over te steken. Ooit 
stond ze na 3 weken "radiostilte" 
's morgens vroeg als verrassing op 
de stoep bij haar ouders. Tussen
door studeerde ze hard en werkte 
ze vele uren voor het benodigde 
geld. Daarin had ze altijd al een 
vooruitziende blik. Tenslotte ging 
ze afstuderen op de leefomgeving 
van de bladsnijmier. Zo kwam 

"'" 
Heike als jong schoolkind. 



Dit varkentje zou Heike wel eens even 
wassen. 09-11-82 

ze in San Martin de Amacayacu 
in het Amazone- regenwoud van 
Colombia terecht. Het voert hier te 
ver om hierover uit te weiden. Ze is 
cum laude gepromoveerd in 2011 
in het Spaans. Het vrijwilligerswerk 
voor de Tikuna-indianen was aan
vankelijk haar tegenprestatie voor 
haar promotie- onderzoek. 
Momenteel leidt ze in San Martin 
een heel gelukkig leven. Haar 
inkomsten haalt ze uit de volgende 
werkzaamheden: toeristen ontvan
gen en ze voorzien van voedsel 
en drank, logies verschaffen, 
rondleldmgen in het dorp en in de 
jungle geven, sieradenworkshops 
organiseren. Vertaalwerk voor een 
filmploeg van 4 Japanners brengt 
ook wat geld op. Contact met de 
buitenwereld onderhoudt ze via 
computers. Ze gaat dan met een 
boot over de rivier naar Leticla bij 
het drielandenpunt. Daar doet ze 
ook de rest van de boodschappen. 
Tot slot leeft ze gewoon als de rest 
van de dorpsbevolking: vissen, 
jagen, akkers bewerken, traditi
onele feesten meevieren en haar 

De tuin was voor Heike een ideale 
researchplek. Juli 84 

huishoudentje doen. Dit laatste 
echter zonder magnetron, koelkast. 
diepvries, inductiekookplaat of 
andere apparaten volgens Westerse 
maatstaven. 
De hygiëne is wel heel belangrijk 
en moet nodig verbeterd worden. 
Vandaar de recente wc-pottenactie. 
Heike is ook wel eens aangevallen 
door wespen, de lintworm is bij 
haar op bezoek geweest en lastige 
steenpuisten ontsierden ooit haar 
huid. Mijn gedachten waren: Mag 
een moeder dan af en toe zorgelijk 
kijken? Maar Tonny eindigde: "Ons 
Heike is nu daar heel gelukkig en 
dat is het allervoornaamste voor 
ons!" 

Berichtjes van Heike, 
juni 2012 

Mama, wil je dit doorsturen naar 
"juffrouw Ria"? Dank je wel! 

Dag Ria! 
Via mijn moeder heb ik begrepen 
dat je een stukje gaat schrijven 
over het leven van iemand zoals 

je dat niet had verwacht! Ik vind 
het wel een eer hoor! Samen met 
Sanne Buursma, die nu bij mij is 
in San Martin de Amacayacu, heb
ben we het onderstaande in elkaar 
geprutst. Ik hoop dat het naar ver
wachting is? Mocht je nog vragen 
of opmerkingen hebben, dan hoor 
ik het graag! Vergeet niet naar onze 
lezing te komen op woensdag 8 
augustus om 19.30! 
Veel groeten en tot gauw in Neder
land! 
Groeten, Heike 

Heikes eigen verhaal 

Heike heeft haar eigen leven mooi 
beschreven. Haar verhaal is zo 
duidelijk en beknopt, dat ik daar 
niets aan wil veranderen. Er zit 
geen woord Spaans bij en wordt 
dus letterlijk overgenomen. Voor de 
leesbaarheid in dit tijdschrift heb ik 
het wel in kleinere stukjes verdeeld 
en er toepasselijke foto's bijge
plaatst. Waarvoor hartelijk dank 
aan Heikeen Tonny. 

Heike als kind 

Mijn naam is Heike van Gils. Op 
22 november 1978 werd ik als 
tweede kind geboren op Loveren 
in Baarte-Nassau. Daar heb ik niet 
zoveel herinneringen aan, behalve 
dan de grote boom in de achter
tuin met een zandbak in zijn scha
duw. Later, vanaf de kleutertijd van 
mijn zus, broer en ik, woonden 
we op het Ghil; een aantal jaren 
zelfs nog in de huidige garage in 
de varkensstal. Op het Ghil kon 
ik me na schooltijd uitleven als 
bioloog in de dop. Gewapend met 
een jasje vol zakjes om potjes in 
de doen (waar dan weer beestjes 
en plantjes in konden), een loep, 
een plantenpers, een plantengids, 
een microscoop en de boeken van 
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Strijken leerde ze al heel jong. 14·11·82 

Midas Dekkers (o.a. "Kijken met je 
handen") was er niets uit de na
tuur meer veilig voor mijn nieuws
gierigheid. Ik begroef dode dieren 
om ze later weer op te graven en 
vervolgens in de schuur "uit te 
koken" om zo aan hun schedeltje 
te komen. 
Om het niet bij geplette (voor 
onder de microscoop), dode en 
geperste planten en dieren te hou-

den, kreeg ik van mijn vader twee 
ingegraven badkuipen in de tuin 
als vijvers. Van dag tot dag volgde 
ik enthousiast de ontwikkeling van 
vissen, slakken, keverlarven en 
waterplanten. 
Later kwamen er nog een tro
pisch aquarium, een serie tamme 
parkieten en een buitenvolière bij. 
Vooral met het aquarium kwamen 
de tropen tot leven met zóveel 

Heike als communicantje met zusje Nanou en broertje Arne.lO·OS-87 
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vrolijk gekleurde vissen. De biblio
theek in Baarle was mijn vaste 
prik, om boeken over alle wonde
ren van de natuur te lenen (in
formatieboekjes mocht je destijds 
namelijk zoveel meenemen als je 
wilde!). David Attenborough was 
natuurlijk mijn held op televisie! 

Heike als student 

Er was geen twijfel meer mogelijk: 
Na vlekkeloze jaren op het Onze 
Lieve Vrouwen Lyceum in Breda 
ging ik biologie studeren in Wage
ningen. De ontsnapte sprinkhanen 
in de kelder van het entomolo
giegebouw aldaar (tijdens een 
introductiedag) waren toch veel 
interessanter dan de serieuze toe
spraak Nijmegen! In Wageningen 
was ik al snel op mijn gemak. Het 
is een knusse studentenstad waar 
je overal snel bent met de fiets. 
De biologiestudie was pittig, maar 
verliep altijd zonder hertentamens. 
Al snel bleek dat er mogelijkheden 



genoeg waren om tijdens je studie 
naar het buitenland (de tropen!!) 
te gaan voor een afstudeervak of 
stage in het derde of vierde studie
jaar. Daar wilde ik echter niet op 
wachten. Na mijn eerste studie
jaar kneep ik er af tussenuit naar 
Australië, een prachtig land waar 
ik nog steeds met veel nostalgie 
aan terug denk. Na dit jaar was 
het hek van de dam en greep ik 
elke kans aan om weer te vertrek
ken naar een tropisch land. Door 
extra studiebeurzen te zoeken 
en hard te werken in bakkerijen, 
supermarkten en restaurants 
kon ik verder studeren, reizen en 
werken in Australië, de Fifppijnen, 
Vietnam, China, Thailand. Maleisië 
en Borneo. Ook mijn ouders deden 
gelukkig soms een duit in het 
zakje. 

Waar afstuderen? 

Inmiddels was mijn specialiteit de 
entomologie geworden, de studie 
der insecten. Toen een laatste 
afstudeervak in Madagascar om 
onbekende reden opeens niet 
door kon gaan, was Colombia een 
willekeurige alternatieve bestem
ming. Een bevriende Colombiaan 
die ook in Wageningen studeerde 
zei toevallig: Waarom ga je niet 
naar Colombia? De Nederlandse 
NGO Tropenbos bleek er iemand te 
zoeken met ervaring met mieren. 
Dat had ik! Binnen drie weken 
(maart 2004) stond ik zonder een 
woord Spaans te spreken op het 
vliegveld van de Colombiaanse 
hoofdstad Bogotá. Een maand 
later kwam ik aan in het hart van 
het immense Amazone regenwoud 
om met inheemse gemeenschap
pen te werken aan het probleem 
van de bladsnijmier die de oogsten 
kaal plukt. 

inheemse 
hap 
in de Amacayac' 
- Colombia 

Het leven van Heike in de lkuna- gemeenschap is mooi verbeeld in dit fotoboek. 

Haar inzet voor de inheemse 
bevolking 

Toch vond ik mijn afstudeervak 
uiteindelijk verre van nuttig. De lo
kale mensen waren eigenlijk vooraf 
bezig geweest om mij Spaans te 
leren en ook zou er geen vervolg
onderzoek komen! 
Na dit afstudeervak had ik geluk
kig mijn Master of Science (MScJ 
Biologie diploma op zak en kon ik 
mijn verdere stappen zelf bepa
len. Mijn eerste compromis was 
te zorgen dat er wél vervolgon
derzoek zou komen. Mijn tweede 
doel was mijn dankbaarheid naar 
de inheemse gemeenschappen 
in het algemeen te tonen (ik had 
immers mijn diploma gehaald 
maar zij waren eigenlijk nog geen 
stap verder..) door me in te zetten 
voor hun delicate en ingewik
kelde politieke situatie. Hiervoor 
schreef ik gedurende een aantal 
maanden projectvoorsteffen met 
lokale inheemse leiders, om deze 

vervolgens mee naar Nederland 
te nemen en er budget voor te 
zoeken. 

Geldbronnen aanboren 

Uiteindelijk kwamen beide 
initiatieven tot ontwikkeling! Via 
het UNESCO International Basic 
Science Program kreeg ik geld 
voor vervolgonderzoek naar het 
beheer van de bladsnijmier op 
de inheemse akkers en kon ik 
hiermee in 2006 ook een pro
motieonderzoek (PhD) beginnen 
aan de Nationale Universiteit van 
Colombia. Verschillende Neder
landse NGO • s steunden inmid
dels de politieke projecten van de 
Tikuna inheemse gemeenschap 
San Martin de Amacayacu. Al snel 
werd een persoonlijke fondsen
wervingsactie met nieuwsbrieven 
officieel met de oprichting van de 
stichting Smal/ World Foundation 
(www. smallworldfounda tion. orgJ in 
2007. Op deze manier heb ik zelf 
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Heike woont in de uiterste zuidoosthoek van Colombia in 
Zuid Amerlka 

San Martin ligt dicht bij leticia: de plaats bij het 
drielandenpunt Colombia, Brazilië en Peru. 
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Roodomlijnd is het dorp San Martin en hun directe 
leefomgeving. 

getimmerd aan de weg die mij in 
de Colombiaanse Amazone houdt. 
Gelukkig is die weg niet alleen en 
kan ik deze sinds een aantal jaren 
delen met José Gregorio Vásquez. 
een Tikuna inheemse leider die ik 

Tonny en Ria bekijken alle documentatie over Helke. 



in voor- en tegenspoed steunde 
met de kleine beetjes financiering 
voor de projecten van zijn ge
meenschap San Martin. Momen
teel hebben we ook zijn zoontje 
Marion van 9 onder onze hoede. 
In oktober 2011 kreeg ik mijn PhD 
diploma uitgereikt in Bogotá. Voor 
het eerst in de geschiedenis van 
de vakgroep werd er zelfs een Cum 
Laude toegekend! 

Het realiseren van een 
bevlogen idealisme 

Misschien is het opkomen voor 
mensen met minder kansen dan 
wij in Nederland iets wat altijd al 
in mij zat. Onrecht op de wereld, 
vernietiging van de natuur en 
machtsmisbruik zijn dingen waar 
ik (nel als veel mensen) altijd al 
ongelukkig van kon worden. In
stanties als bijvoorbeeld het Rode 
Kruis. Greenpeace. het WWF en 
Amnesty International hebben voor 
mij altijd tot de verbeelding ge
sproken. Hier in de Amazone heb 
ik gereedschap (de Small World 
Foundation) en gepassioneerde 
mensen gevonden om direct een 

Vrolijkheid alom In de Tikuna- gemeenschap. 

Met vereende krachten werden er visvijvers gegraven. 
Aanvankelijk een modderige toestand, maar alles kwam 
goed. 

verschil te kunnen maken in de 
levens van inheemse mensen. 
waarvan velen zich om verschillen
de redenen vaak niet eens bewust 
zijn van veel thema 's waaraan 
gewerkt wordt. Er wordt eigenlijk 
gewerkt voor de huidige generatie 
inheemse kinderen. Niet alleen 
maakt geld (uit Nederland, veelal 
dankzij acties van mijn moeder) 
een verschil, maar ook de kennis 
en vaardigheid (uit Colombia én 
Nederland) om dit op een cor
recte manier uit te geven aan de 
prlorneit van het moment. Voor mij 
is het een belangrijke drijfveer om 
op veel vlakken het idee te hebben 
een puzzel completer te kunnen 
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maken en misschien voor meer ge
rechtigheid te kunnen zorgen. Op 
een bepaalde manier denk ik dat 
ik wel een soort van kinderideaal 
aan het verwezenflïken ben. 

Naast veel projecten (landrechten, 
visvifvers, toiletten, drinkwater
tanks en transport) in San Martin 
de Amacayacu run ik met José 
en zijn familie een mini-hotel in 
de gemeenschap (www.facebook. 
com/casagregorio). Hiermee hopen 
we niet alleen onszelf maar ook 
vele anderen direct en indirect 
financieel op weg te helpen. Aarzel 
niet, en kom eens op bezoek! 

Heike van Gils 

Stichting The Small World 
Foundation 

San Martin de Amacayacu telt 450 
inwoners, waarvan 30 % jonger 
dan 10 jaar is en 10 %ouder dan 
50 jaar. Er staan 85 huizen. Er 
zijn 30 tanks van 1000 liter voor 
schoon water, ze hebben 4 boten 
en een motor als vervoer. In 2007 
is hier in Baarlede Stichting The 
Small World Foundation opgericht 
om Heike structureel rechtstreeks 
te kunnen ondersteunen in haar 
werk in Colombia. Het voornaam
ste is om de Tikuna- indianen te 
helpen om de landrechten van 
hun grondgebied terug te kunnen 
krijgen, zodat anderen niet alles zo 
maar In kunnen pikken, zoals wit 
zand, vis en hout. Het voorouder
lijk grondgebied is nu beschreven 
en de aanvraag is weg. Elke familie 
heeft een watertank voor schoon 
drinkwater nodig. Intussen zijn er 
12 visvijvers aangelegd met het 
geld van de ontwikkelingsprijs van 
BN De Stem. Nu is men volop 
bezig om hygiënische wc-potten te 
installeren met een septic- tank. In 
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Het installeren van WC- potten vergt precisie. 

Een mooi huisje eromheen geeft wat meer privacy. 

Links: oud. Rechts: nieuw! Nog vele nieuwe hygiënische 
toiletgelegenheden zullen er hopelijk volgen. 



Palmbladeren van de chambirapalm worden gebruikt als 
dakbedekking en voor koorden. 

Nederland is regelmatig een aantal 
vrijwilligers druk bezig om de 
inheemse sieraden en de diverse 
zelfgemaakte speciale jamsoorten 

De uitgebreide familie Gregorio. 

op markten te verkopen. Moeder 
Tonny geeft vaak lezingen bij 
verenigingen om de stichting te 
promoten. De gesponsorde nieuws-

brief heeft veel abonnees met extra 
donaties. Heike komt ieder jaar een 
lezing in de Bibliotheek in Baarle 
Nassau geven om haar sponsors 
goed voor te lichten. De stichting is 
in deze heel inventief en weet heel 
wat eurootjes bij elkaar te sprok
kelen, zelfs via ludieke acties zoals 
wc-s schoonmaken op de Trekker 
Trek- manifestatie in Alphen. Het 
geld blijft niet aan een of andere 
bestuurlijke strijkstok hangen! De 
vrijwilligers gaan ervoor! 

Verrassing 

Altijd is er bij mij de overtuiging, 
dat er heel veel positiefs in de 
jeugd van tegenwoordig zit. In de 
media wordt dit wel eens onderbe
licht of anders voorgesteld. Goed 
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2011 

the smal! world foundation 
'--------'-.;;.:.; 

Op elke nieuwsbrief staat dit logo, ontworpen door Wout 
Withagen. 

De vezels van de chambirapalm worden talloze malen over 
de dijbenen gladgestreken en tot koorden voor sieraden 
"getwijnd". Gevolg: de dijbenen worden op een natuurlijke 
wijze onthaard. Oe vruchten van diverse struiken worden 
met natuurlijke materialen bewerkt tot kleurige kralen. 

nieuws wordt beschouwd als geen 
nieuws. In Baarle-Nassau is goed 
nieuws ook nieuws! 
Blij verrast was ik toen in Ons 
Weekblad een verslagje stond dat 
VMBO De La Salie een actie met 
een flinke opbrengst gehouden had 
voorTheSmal I World Foundation. 
De tweede verrassing bleek tijdens 
het afscheid van Burgemeester 
Hendrickx. Zijn afscheidsca-
deau werd gedoneerd aan twee 
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goede doelen, waaronder ook aan 
voornoemde stichting. Waarvoor 
driewerf hulde! Een echte opsteker 
als je weet dat het werk bij de 
inheemse Tikuna- gemeenschap 
door kan gaan. Dat de jongeren 
daar ook meer perspectief krijgen. 
Want daar doen we het voor. Oe 
jeugd heeft namelijk de toekomst, 
ook in San Martin de Amacayacu 
in Colombia. 
Zelfs Prins Alexander heeft op 
Koninginnedag zijn best gedaan 
tijdens het wc-potten gooien om 
vervolgens door zijn excuses dit 
"water"project te promoten. De 
op sensatie beluste media vonden 
die excuses uiteraard wél groot 
nieuws. Met als resultaat: heel 
Nederland weet nu dat er nog vele 
plekken op aarde zijn, waar de 
mensen vreselijk verlegen zitten 
om hygiënische toiletpotten! Een 
goede zet! 

Een trotse installateur toont het resultaat van de wc· 
pottenacties in Nederland. 



Slot 

Heike is ook daadwerkelijk bezig 
met heemkunde. In de jungle in 
Zuid Amerika wel te verstaan. Niet 
alleen met het erfgoed te bewaren 
en te beschermen, zoals wij bij 
de heemkundekring Amalia van 
Solms. Nee. eerst moet het erfgoed 
van de Tikuna- Indianen, wat ooit 
ontnomen is, nog terugverkregen 
worden. Dat is in Colombia voor-

waar geen sinecure. Dan komt het 
bewaren en beschermen van hun 
voorouderlijke gronden pas echt 
om het hoekje kijken! Heike helpt 
de bevolking aan hun toekomst 
bouwen met haar kennis en met 
haar hele inzet. En wat Heike in 
haar hoofd heeft... 
In groep 4 had ik stempeltjes, 
waarop stond Goed zo! en nog 
meer van die korte stimulerende 
zinnetjes. Voor Heike stempel ik nu 

Heike, José en Marlon. 

in gedachten: Mooi zo. Ga zo door! 
Toch wil ik eindigen in mijn beste 
Spaans, "gestolen" van Heike 
weliswaar. Colombia, el riesgo 
es te quiéras quedar, wat zoveel 
betekent als: het risico van naar 
Colombia te gaan is, dat je er wilt 
blijven ... 

Hopelijk kun je al je idealen verwe
zenlijken en heb je een heerlijk en 
een gelukkig leventje á la Heikel 
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Unieke tentoonstelling op 13 en 14 oktober 

Loveren in de schijnwerper 

ANDRÉ MOORS 

Heemkundekring Amalia van 

Solros organiseert in het weekend 

van 13 en 14 oktober a.s. een bij

zondere (foto)tentoonstelling met 

de titel 'Loveren in de schijnwer

per'. Deze activiteit vindt plaats 

in de opgeknapte mooie schuur 

van Loveren 33 (met dank aan de 

huidige eigenaren). 

Dit alles kan plaatsvinden dankzij 

de geweldige medewerking van 

veel bewoners van de buurtschap 

Loveren. Van hen kreeg ik name

lijk uniek oud fotomateriaal en 

documenten betreffende de boer-

derijen, huizen en (oud}bewoners 

van hun buurtschap. Ik maakte 

kleurenfoto's van de huidige 

panden. En al die foto's, oude en 

nieuwe en bijzondere documenten 

betreffende Loveren zijn op 13 en 

14 oktober te bewonderen. 

In oktober 2011 organiseerden wij 
de tentoonstelling 'Boschoven in 
de schijnwerper' en dat werd een 
groot succes. En nu is dus Loveren 
aan ce beurt, ook een unieke 
buurtschap in Baarle. 
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Op veler verzoek wordt de tentoon
stelling uitgebreid met de straten 
die ook tot de buurtschap Loveren 
behoren. te weten de Goorweg, 
het eerst stukje van de Hoogs
tratensebaan. de Nonnenkuil en 
vanaf Loveren gezien het eerste 
stukje van de Burgemeester Van 
Gilsestraat. 

Wat is er zoal te zien op de 
tentoonstelling? 

• Op A-3 formaat geprinte oude 
kadasterkaarten, topografische 
kaarten en een luchttoto van 
Loveren; 

• Oude huisnummerlijsten; 
• Oude documenten waaron

der eentje uit 1612, precies 
400 jaar oud! In dat unieke 
document verleent Philips
Willem, prins van Oranje, aan 
de inwoners van Baarle toestem
ming voor de instelling van twee 
paardenmarkten op Loveren; 

• Informatie over de geschiedenis 
van Loveren; 

• Informatie over kasteel Bruheze 
dat op Loveren heeft gestaan 
(het kasteel wordt voor het eerst 
genoemd in 1358); 

• Informatie over Hugo de Groot 
en de boekenkist. In 1621 
bracht hij een nacht door in 
herberg 'de Zwaan' (het huis met 
de twee huisnummers); 

• Heel veel oude foto's op A-4 
formaat van de vroegere buurt
schap Loveren en haar bewoners 

(allemaal geschonken door de 
buurtbewoners). 

Naast het fotomateriaal dat in de 
schuur wordt opgehangen, kunt u 
die foto's maar ook foto's die niet 
zijn opgehangen, op uw gemak be
kijken op een projectiescherm. En 
uiteraard schenken we een kopje 
koffie of thee. 

Ter informatie 

De tentoonstelling wordt geopend 
op zaterdagmiddag 13.30 uur en 
duurt tot 16.30 uur. Die mid-
dag is speciaal bestemd voor de 
huidige en vroegere bewoners van 
de buurtschap Loveren en hun 
familie. De bewoners van Loveren 
krijgen t.z.t. nog een schriftelijke 
uitnodiging thuisbezorgd. De toe
gang is gratis. 
Op zondag 14 oktober is de ten
toonstelling geopend van 10.30 
uur tot 16.30 uur en is voor ie
dereen (leden en niet-leden) gratis 
toegankelijk. Nadere informatie 
volgt later in Ons Weekblad, op 
onze website en in een van onze 
nieuwsbrieven. 

Voorbeelden van oude foto's 

Om alvast in de stemming te 
komen, volgen hierna enkele 
voorbeelden van oude foto's die we 
kregen van (oud)bewoners van de 
buurtschap. 

Tot dan! 



Op Loveren nr. 3 woonde vroeger kolenboer Jaon Bruurs. Voor de flinke voorraad kolen achter het huis 
poseren in 1961 dochters Els en Marianne en vriendin Fientje (r). 

Voor het paard staat bakker Janus Remeijsen, geboren in 1897 en overleden in 
1953. De linkse dame is Cor, echtgenote van bakker Alex Remeijsen. 
Rechts staat Net Klaasen, dochter van George Klaasen van Loveren. 
Oe foto is ca. 1935 gemaakt. 



Voor deze mooie auto staat garagehouder Piet van den 
Brandt. De dame in het mldden is Wies Mathijssen. Rechts 
is Jef Mathljssen. De foto is in 1951 gemaakt op de werft 
achter het huis met de twee huisnummers. 

Dit mooie sfeerbeeld uit 1933 Is gemaakt tijdens de 
gouden bruiloft van Jantje Timmermans en Kee Voeten 
van Loveren 29. Het kleine manneke is hun kleinzoon Jan. 
Uiterst rechts met pet is buurman Bartje Hereijgers. Bartje 
was bij de familie Timmermans boerenknecht. Midden 
achter in de deur staat Maria Wens, de vrouw van Jac van 
den Brandt van loveren nr. 25. De overige namen zijn 
vooralsnog onbekend. Kent u die mensen? Geef het door 
aan André Moors. 
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Kees Braspenning met zijn dochters Corrie (I) en Toos (met 
biggetje in haar armen). De foto is gemaakt ca.l954. 

Op deze sfeervolle oude foto, In 1932 gemaakt voor de 
oude boerderij Hoogstratensabaan 4, is oma Hendriks· 
Olieslagers te zien. In het hobbelpaardje zit haar 
kleinzoon, Jan Schoenmakers. 



Den haas van Zondereigen 

HILD SEGERS 

Volkshumor uit Zondereigen! 

Het verhaal van den haas werd 

geschreven door Jan Bleukens die 

tot 1960 in de Dorpsstraat een 

kruidenierswinkel uitbaatte. Wan· 

neer uiteindelijk den haas is ge· 

schoten en verdeeld, is zowat heel 

het dorp met naam of bijnaam de 

revue gepasseerd. 

Zouden we hem schieten, vroeg 
Heintje Pieten. 

Den haas van Zondereigen 

Kijk ginder, nen haas, 
zei Anna Flaas. 

Ik zie hem niet zitte(n), 
zei Jan van Mitte. 

Anna Flaas 

Wel, ginder aan den draai, 
zei Mina Raay. 

Hij zit daar op den akker, 
zei Fons van den bakker. 

Zie hem maar eens dansen, 
zei Mie van Toon Jansen. 

Nu doet hij nen toer, 
zei Trees uit het Moer. 

Neen, hij gaat op den hol, 
zei Mit Van De Pol. 

Wel potverdomme, 
zei Heintje Somme. 

Zouden we hem niet schieten, 
vroeg Heintje Pieten. 

Ja, met mijn geweer, 
zei Lambeer. 

Maar ge hebt hem nog nie, 

zei de Remie. 
Nee, want hij zit er maar eng, 

zei Jos Devreng. 
't Is maar ne kleine, kijk, 

zei Jos Van Dyck. 
Laat mij maar eens mikke, 

zei den dikke. 

Gij zijt veel te dwaas, 
zei Thijs Maes. 

Laat mij maar eens loeren, 
zei Jefke Boeren. 

Nu is hij er wel aan, 
zei Rik van de Zwaan. 

Ik zal hem wel gaan halen, 
zei Mieke Verstraelen. 

Neen, dat doet den hond, 
riep Jowke De Bondt. 

Dan zal ik hem wel dragen, 
zei Trees Verhaegen. 

Dat is heel goed, 
zei Marie Voet. 

Wat ne schone pels, 
zei Jefke Els(t). 

Jefke Eist 

't Is toch maar ne kleine, 
zei Jeanne Quirijne. 

Ja, maar 't is toch ne vette, 
zei Fik tegen Nette. 

Ik denk nen taaie, 
zei Jan Verhaaie. 

En nen herte, 
zei Guust van Berte. 
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Hij is goed, 
zei Janneke Voet. 

Nee, 't is den beste, 
zei Joske Leste. 

Joske Leste 

Ik zou hem kunnen stele(nl, 
zei boerke Mercele. 

Heeft hij soms geen vlooien, 
vroeg Jan Nooyen. 

Dat gaan we eens rap zien, 
zei Fien. 

Nen haas moet ge eerst laten 
pissen, zei Joske Versmissen. 
Heb ik het ni gezej, 

vroeg Louis Matej. 
En ik slaag hem aan, 

zei nen douaan. 
Geeft hem maar eens rap hier, 

zei den brigadier. 
Dat zal ergenne zijn, 

zei Louis m'n kozijn. 
Neen, want het was buiten de 
stree'o< , zei Janus Van Beek. 
Wat er nu mee gedaan, 

vroeg Keske uit de Zwaan. 
Wel, doe hem in de pan, 

zei Keusterman. 
Dan gaan we ermee naar Lowieke 
Verschuere, 

zei Muske uit de gebure. 
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Ja, en dan met ne goeie pils, 
zei Fons Van Gils. 

Dat wil ik toch wel eens proeven, 
zei Jefke Verhoeven. 

Jefke Verhoeven 

Ja, want zoiets is lakker, 
zei Karel van den bakker. 

Wat is da toch goed, 
zuchtte Gust Voet. 

Zoiets da riekt ge in de gebure, 
zei Stan Verschuere. 

En nu maar aan 't delen, 
riepen ze met velen. 

Nu maar delen, riepen ze met ve len. 

Maar hoe dat gedaan, 
vroeg Marie uit de Zwaan. 

Wel, poot en oor, 
dat wil zeker mijnheer pastoor. 

De darmen geven we aan 
de armen. 

Den buik is voor lseke Luyk. 
Den bil, koster, geef die maar 

aan uw broer Mil. 
Ik hou de snuit 

en mijnen haas is uit! 

De bedenker van den haas 

Jan Bluekens had een kruide
nierswinkel in de Dorpsstraat. Zijn 
ouders, Gust Bluekens en Trees 
Adriaensen, lieten in 1913 het 
winkelhuis bouwen. Gust was pak
drager - winkelier. Op de fiets reed 
hij rond om te leuren met een groot 
pak kleren. Toen Gust vrij jong 
stierf zetten Treeske en de kinderen 
Mit, Agnes en Jan de winkel voort. 
OokTreeskeen Jan leurden met 
kleren. 

In 1960 namen Jos Dufraing en 
Julia Verschueren de winkel over. 
Van 1980 tot 1986 baatten Julia 
Verhoeven en Dré Van Den Bogerd 
de winkel uit. 
Vervolgens werd hij tot 1995 open 
gehouden door Chris Wuyts, echt
genote van Jos Verhoeven. Toen 
werd het laatste kruidenierswinkel
tje in Zondereigen gesloten. 

Hoe oud is het verhaal? 

Wanneer Jan Bluekens het verhaal 
van den haas heeft geschreven is 
niet juist meer te achterhalen. Zijn 
winkel werd in 1960 overgeno
men. Als hij op 65 jarige leeftijd op 
pensioen ging en zijn tekst maakte 
op zijn 30'1• was het verhaal toen 
35 jaar oud. Van 1960 tot 2012 
doen we er 52 jaar bij en komen 
we uit op 87 jaar. 



Jan Bluekens poseert naast zijn petekind Annie Ver hoeven. 
Naast Annie staat May Verhoeven die meter is. 

Namen 

Wat we wel zeker weten is dat alle 
personen die genoemd worden in 
de tekst overleden zijn. 
Namen zoals Sommen, Maes, 
Boeren. Verhaegen komen niet 
meer voor in Zondereigen. Ook het 

dorpscafé de Zwaan bestaat niet 
meer. 
Enkele Zondereigenaars van 
vandaag zien in het verhaal van 
den haas hun naam of bijnaam 
verschijnen. Het kan zijn dat deze 
is weergegeven in de spreektaal 
van het dorp of dat hij is aangepast 

om het rijm te doen kloppen. 
In Zondereigen spreekt niemand 
Oufraing uit op z'n Frans maar op 
z'n Zondereigens als Oevreng. Zo 
uitgesproken rijmt de naam perfect 
op eng. Van der Flaas en Raay
makers worden verkort tot Flaas 
en Raay. Sommen, Verschueren, 
Quirijnen en Keustermans verliezen 
hun eindletter n of s. 
Verheyen klinkt als Vraaie. 
Leestmans kent men als Leste. 
Mercelis wordt uitgesproken als 
Merceleen Matthé als Matej. 
Die van Musse heten Willebrords. 
Muske was de schoolmeester. 

Volkshumor 

Voor vele Kempense dorpen wer
den gelijkaardige nonsensverhalen 
geschreven. We kunnen ze onder
brengen bij het genre volkshumor. 
Ook Weelde kent de geschiedenis 
van de Weidsen haas. 
"Wij zaten te schoven bij Jan Van 

Eyndhoven. Daar loopt nen haas 

zei Koop Maas. 
't /s een konijn zei Marijn. Wat is 

hij schoon zei Van Loon ... " 

Stan Verschueren Meester Willebrords achteraan in zijn schoolklas in het schooljar 1971-1972. 
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Volksvertellers kenden stropers
verhalen, leugenverhalen, vies
peukerij en spottende humor op 
personen en dorpen. Anno 2012 
is het maar moeilijk voor te stellen 
hoe beperkt de leefwereld enige 
generaties geleden was. Binnen 
de dorpsgrenzen leefde een kleine 
gemeenschap die gericht was op 
zichzelf. De hemel was de eind
bestemming. Aan de dorpsgrens 
begon een vreemde wereld. Elk 
dorp kende een samenhorigheids
gevoel en sprak zijn eigen dialect. 
Samenhorigheid enerzijds en spot 
anderzijds verstopten de angst voor 
het vreemde. Er was rivaliteit tus
sen de buurdorpen en ook tussen 
de dorpen aan weerskante van de 
landsgrens. 
De Hollanders werd toege
schreeuwd: u Hollander, bollander, 
koeketer, spekdief! u 

De Belgen kregen terug: " ..... . 
eneer, gebakken peer, onnozele 
sukkeleer, kijk eens naar de wol-

ken! Hebt ge den duvel al gemol
ken? Of hebt ge den duvel soms 
op zak? Gij lelijke ...... se kak." 

Van kerktorens ging een haast 
magische kracht uit. De spits weer
spiegelde welvaart of was onder
werp van spot. Van nietige torens 
werd gezegd dat je die moest 
binnenzetten als het ging regenen. 
Een hoge toren stond symbool voor 
de hoogmoed van de inwoners. 
"Ze hadden het hoog in hunnen 
toren." 

Een spotvers op de arme bodem 
van Baarle klinkt zo: "Baol hoog 
en schraal, grote schuren weinig 
binnenvuren. Op den Tommei 
veul gerommel veul geweld maar 
weinig geld." 
Oorpen en gehuchten werden om 
hun nietigheid bespot. u Aol, Maol, 
Poppel en Baol, Overbroek en 
Hulsel, ene schijthoek allemaal! " 
Aarle, Maarle, Overbroek en Hulsel 

Een mooi beeld van de 'hoofdstraat' van Zondereigen in 1932. 
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zijn Poppelse gehuchten. Baal slaat 
op het buurdorp Baarle. 

Van afgelegen gehuchten zoals 
Zondereigen werd verteld dat de 
wereld daar ophield en afgeplakt 
was met gazetten. Men hield de 
gek met de wereldvreemdheid van 
de zogezegd achterlijkheid van de 
bewoners. Van de" Gapers" of" 
Gordijntjeskijkers" van Zonderei
gen zei men: "Er zijn er nog die 
niet weten dat de oorlog gedaan 
is." Of nog: "Als ze daar biljarten 
en het is er 20 cm naast dan telt 
het punt nog!" 

Plezant toch die volkshumor! 
Hopelijk is niemand op gevoelige 
teentjes getrapt. 

Het gedicht kregen we van ons lid 
Maria de Jong, waarvoor dank. Zij 
vond het bij haar moeder in een 
doos met oude foto's. 



Schoenfabriek Lugano 

Uit Baarle verdwenen beroepen, 
ambachten en bedrijven (7) 

ANDRÉ MOORS 

S~-toeker'.t; S 
choenfa&riek ~-t.v. 

&«w 

gemaakt. Het bedrijf in Baarle 

hield op te bestaan in 1974. 

IELEfOON (0<2S>) szq • 460 
I'OSTCI110 11 28 QJ 

BAARLE-NAss.-.u. 21 November 1969. Zoals bekend willen we als Heem-
Ban•t-=t.l!.t 
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kundekring meer aan de weet 

komen over uit Baarle verdwenen 

Wist u dat schoenfabriek Lugano omdat Comelis Snoeker, de op- oude beroepen en ambachten 

in de jaren vijftig en zestig waar- richter van het bedrijf, het daar en andere verdwenen bedrijvig-

schijnlijk de grootste werkgever zo prachtig vond. Lugano was heid. Dit is het zevende artikel; 

was van Baarle? Dat er in de gevestigd aan de Grens in Baarfe· eerder informeerden wij u over 

hoogtijdagen niet minder dan 225 Nassau, vlakbij Handelshuis Sint de vroegere klompenmakers 

mensen werkzaam waren? Dat de Antonius waarover ik schreef in en strodekkers, de plaatselijke 

meesten daarvan afkomstig waren Van Wirskaante van l maart jl. In sigarenindustrie, confectiefabriek 

uit Baarle en omliggende dorpen? de fabriek werden in de topjaren - Lehmann, limonadefabriek Umfa, 

De merknaam Lugano is ontleend eind jaren zestig - duizenden pa- zuivelfabriek de Hoop en Handels-

aan de Zwitserse plaats Lugano ren schoenen en laarzen per week huis Sint Antonius. 

V.l.n.r. oud-directeur Rolf Snoeker en oud-werknemers Jan 
Brosens, Jef Bierens, Jo Frijters en Frans Meeuwesen. 

Om oude herinneringen op te 

halen over schoenfabriek Lugano, 

sprak ik met enkele Baar/enaren 

die er gewerkt hebben: Jo Ftijters, 

Jan Brosens, Jef Bierens en Frans 

Meeuwesen. Ook sprak ik met de 

heer Rolph Snoeker, technisch 

directeur van de fabriek. Hij is 

de zoon van de heer Cornelis 

Snoeker. 
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Het begin van de fabriek 

De heer Snoeker gaat er eens 
goed voor zitten als hij begint te 
praten over de beginperiode van de 
fabriek. 
"Vader, geboren in 1910 en 
overleden in 1975. had aan de 
Singel in Amsterdam een groothan
del in schoenen. Hij importeerde 
veel vanuit België. Vader was niet 
technisch, wel erg commercieel in
gesteld. De schoenen verkocht hij 
weer door aan Nederlandse winke
liers. Vader had een relatie met de 
schoenfabriek van Somers in Turn
hout. Er waren regelmatig moeilijk
heden met de import van schoe
nen. De invoerrechten voor de 
douane veranderden voortdurend. 
Het transport was soms moeilijk. 
Toen :>esloten de heer Somers en 
mijn vader om een gedee.te van 
de productie van Somers fabriek 
over te brengen naar Nederlands 
grondgebied. Afgesproken werd dat 
Somers de leiding zou krijgen over 
de productie en de techniek. De 
daar gemaakte schoenen zouden 
allemaal naar Amsterdam gaan en 
verkocht worden door mijn vader." 

Volgens het archief van de ge
meente Baarle-Nassau verleent 
deze op 7 augustus 1952 een 
vergunning voor de bouw van een 
fabriekshal. Architect is Baarrenaar 
Jo Joosen. De afmeting van de 
hal is veertig bij vijftien meter. De 
bouwkosten bedragen 
ft. 26.875,--. De hal wordt dan 
volgens de heer Snoeker op het 
laadperron van de Douane ge
bouwd. Op dat laadperron worden 
muren geplaatst met daarop een 
dak. Met andere woorden, de 
fundering op verhoogd niveau, ligt 
er dan al. 
Uit de administratie van de ge
meente blijkt ook dat na de eerste 
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De eerste In 1952 door de gemeente Baarle-Nassau afgegeven vergunning voor 
de bouw van de fabriekshal. 

Situatieschets uit 1952. Te zien is waar de fabriekshal gebouwd werd. 
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Bouwtekening welke behoort bij de eerste bouwvergunning uit 1952. Links werd in gebruik genomen als kantoorruimte, 
in het midden is het grondstoffenmagazijn en rechts is bestemd voor magazijn 'gereed product'. 

bouwvergunning er tot en met 
1967 nog twaalf bouwvergun
ningen worden verleend. Deze 
hebben betrekking op gedeeltelijke 
herbouw en uitbreidingen van de 
fabriek met o.a. een kantine, kan
toor, magazijn en opslagruimte. 

De heer Snoeker vervolgt zijn ver
haal: "De fabriek begon te draaien 
in oktober 1952. Somers had 
echter na enige tijd in de gaten dat 
er veel mlnder schoenen verkocht 
werden die in zijn eigen fabriek in 
Turnhout gemaakt waren. Het was 
dan ook niet zijn belang om mee te 
werken aan de verdere uitbreiding 
van de fabriek in Baarle. Weder
zijds werd daarom de samenwer-

king verbroken. Vader ging alleen 
verder. Er werkten toen ongeveer 
twintig personen. Vader kwam 
iedere vrijdag met de boekhouder 
vanuit Amsterdam naar Baarle
Nassau om de lonen uit te betalen 
en te kijken hoe de zaak er bij 
stond. 
Bol haar, afkomstig uit Amsterdam, 
had toen de dagelijkse leiding van 
de fabriek. Na korte tijd ging die in 
Baarle-Nassau wonen. Ondertus
sen had ik mijn middelbare school 
afgerond. Na mijn militaire dienst 
spoorde vader mij aan om te gaan 
meehelpen in de fabriek in Baarle
Nassau om die mee op te bouwen. 
Ik zou hem dan later als directeur 
kunnen opvolgen. In 1956 werd 

Lugmao Scboellilfabz'Wl N. V. 
laoztle.N......,. • G.

waagt ~lllws) 
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Personeelsadvertentie begin jaren 
vijftig. 

ik actief in de fabriek in Baarle
Nassau." 

De productie komt op gang 

In de fabriek stonden in 1952 
slechts twee stikmachines en één 
stans. Snoeker: "In het begin, vlak 

Links is een deel van de vroegere goederenloods van de 
Spoorwegen te zien, welke in het begin door Lugano werd 
gebruikt als opslag voor afval. In het rechtse gebouw 
woonde aanvankelijk Stan Olieslagers, later de familie 
Tuip. Weer later werd dat gebouw door Lugano in gebruik 
genomen als kleedgelegenheid, washok en toiletruimte. 

In de buurt van de fabriekshal stond dit gebouw dat 
gebruikt werd als magazijn en snijderij. 
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Foto gemaakt ca. 1953. Links vooraan is Jeanne Willems 
aan het stikken. Rechts achteraan zijn May Gijssen en 
Julia Pijnenborg. 

voor het winterseizoen, maakten 
we vooral moccasins, sloffen zo 
gezegd, gemaakt van suède. Die 
waren vrij eenvoudig te maken. 
Toen het voorjaar werd, maakten 
we sandalen. We hanteerden de 

simpelste methode. De eenvou
digste typen werden gemaakt. 
Langzaam aan kwamen er meer 
machines. Want als je zolen voor 
sandalen moet maken, moet je 
die ook kunnen stansen, snijden, 

Links vooraan is Nel Meeuwesen in 1953 aan het werk 
aan een platstikmachine. 

persen en lijmen. In de afmakerij 
en de zwikkerij werden taken van 
werknemers zo veel mogelijk ge
combineerd. Geleidelijk aan werd 
het personeelsbestand uitgebreid. 
Aanvankelijk ieder met een gecom
bineerde taak. Later ieder met zijn 
specifieke taak. Onze schoenen, 
pantoffels, laarzen etc. verkochten 
wij aan schoenwinkels in Neder
land. Niet in België, vanwege de 
grote fiscale verschillen en omdat 
wij vanuit Nederland de krediet
waardigheid van de winkeliers 
niet konden beoordelen. Verkoop 
rechtstreeks aan winkeliers had 
als voordeel dat de prijs binnen 
de perken bleef. Verkoop via een 
grossier betekent immers dat die 
er ook weer aan moet verdienen. 
Langzaam aan werd dan ook de 
grossierderij van mijn vader in 
Amsterdam opgeheven." 

Frans Meeuwesen: "Na verloop van 
tijd komt de productie echt goed op 
gang. Dat was toen we ook laarzen 
gingen produceren. We produceer
den 2.400 paar laarzen per dag. 
De topproductie was 4.000 paar 
schoenen, laarzen en pantoffels 
per dag! Op de lopende band stond 
een teller. Op kantoor konden ze 
daardoor precies volgen hoe de 
voortgang van de productie in de 
loop van de dag was. Om zo'n 
grote productie te kunnen draaien 
waren heel veel machines nodig. 
In de stikkerij alleen al stonden er 
op zijn minst zestig." 
Jan Brosens: "De schoenen etc. 
werden opgehaald door VanGend 
& Loos en de BBA en naar de 
winkeliers gebracht. Tegen hoog
tijdagen. Sinterklaas bijvoorbeeld, 
brachten wij zelf ook de spullen 
met onze personeelsbusjes naar de 
winkeliers." 
Uit welk land het benodigde leer 
kwam. hing volgens Snoeker af 



In periodes dat het niet zo druk was werd het personeel ingezet voor andere werkzaamheden. Hier 
wordt in 1956 gewerkt aan het uitgraven van een kelder. Boven v.l.n.r. Leon Olieslagers - Jo Frijters 
Jan van Stan van Gooi - Fons van Gooi. 
Middelste rij Louis Smolders - Frans Meeuwesen-onbekend- HarrieKrijnen - Kees van de Put
Toon van de Bogaard - Jos van Trier. 
Onderste rij Jan Broseos - Jan van Gooi (broer van Fons} - onbekend. 

van de vraag waarvoor het leer ge
bruikt werd. Voor de productie van 
laarzen was heel veel leer nodig. 
Dat kwam meestal uit Nederland. 
Leer voor de zomersandalen kwam 

meestal uit Italië. Soms ook uit 
Frankrijk. 

Natuurlijk was er in het groeiende 
bedrijf ook veel kantoorwerk. Tot 
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1957 werd dat werk vanuit Am
sterdam gedaan. De heer Bolhaar 
was daarvoor verantwoordelijk. 
Modelleur was de heer Bosch 
(vader van Joost Bosch, die tegen-
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Kees Vermonden en daar achter Marcel Albrechts en Louis 
Smolders in ca. 1956 aan het werk in de zwikkerij. 
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Een foto van het personeel, gemaakt in juli 1956. Op de tweede rij van boven, s• van rechts, staat dhr. Cornelis Snoeker. 
Jan Brosens (bovenste rij, 8• van rechts) , heeft voor de Heemkundekring de namen genoteerd van liefst 59 van de 61 
mensen die op deze foto staan afgebeeld. 

woordig aan de Grens een bedrijf 
heeft waar orthopedisch schoeisel 
wordt gemaakt). Verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling van modellen 
was de heer Bosch, samen met 
Kees van den Brandt en Rol ph 
Snoeker. Laatstgenoemde: "Aan de 
hand van de verkoopresultaten van 
het voorbije seizoen weet je wat in 
de belangstelling ligt. Om ideeën 
op te doen gingen de heer Bosch 
en ik in het seizoen in het buiten
land kijken wat er in de winkels 
stond. We gingen dan naar Italië, 
Zwitserland, Duitsland en Frank
rijk. Je ziet daar dan de kleuront
wikkeling en dergelijke. Op basis 
van je bevindingen ga je testen. Je 
maakt een proefassortiment dat je 
aan goede klanten laat zien die er 
verstand van hebben." 

Uitleg over het productieproces 

Volgens de heer Snoeker zag het 
productieproces er globaal als volgt 
uit. "De grondstoffen waaronder 
leer, hakken, voeringen, lijm, ga
rens, verpakkingsmaterialen komen 
binnen. Vellen leer worden in vorm 
gesneden of gestanst. Dan wordt 
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de leerdikte op de splitmachines 
geëgaliseerd. Als dat gebeurd is 
gaan ze naar de stikkerij. In de 

stikkerij wordt het materiaal sa
mengevoegd aan de hand van het 
patroon dat door een modelleur ge-

Deze foto is in 1956 gemaakt tijdens een uitstap van het personeel. Boven 
v.l.n.r. onbekend - Cor Smolders- Louis Smolders- Maria Verhoeven - Maria 
van Trier-Haneveer - Maria Evers - Jeanne Schoenmakers en Connie Leemans. 
Onder v.l.n.r. chauffeur bus? - Nelly van Gilsen Henriëtte Robben (de vrouw 
van Fons van Gooi). 



Links Joan van Gils, midden Marcel Atbrechts en rechts Toon Krijnen 
gefotografeerd tijdens een personeelsreis in Duitsland in 1956. 

maakt is. De volgende stap wordt 
gezet in de zwikkerij. Daar wordt 
het voorgevormde materiaal over 
een leest getrokken. Dat kan met 
de hand gebeuren maar uiteraard 
ook met de machine. Dan moet 
onder het leer een zool komen. 
Wij hebben altijd de methode van 
plakken toegepast. Het leer moet 
dan afgeruwd en gelijkgemaakt 
worden en ingesmeerd worden 
met lijm. Dat insmeren geldt ook 
voor de zool. Daarna moet e.e.a. 
gedroogd, samengevoegd en 

geperst worden. Volgende stap is 
het bewerken van de kant van het 
leer. Doe je dat niet dan ziet dat er 
heel rafelig uit. Die niet eenvoudige 
bewerking vereist echt kennis en 
vakkunde. Tenslotte moet de leest 
er uit gehaald worden en moet 
de schoen 'gefinisht' worden. Dat 
wil zeggen schoon maken, vlekjes 
verwijderen, kleurtjes bijverven 
als er iets beschadigd is. Als dat 
allemaal achter de rug is worden 
de schoenen ingepakt en wordt op 
de schoenendoos het etiket geplakt 

Deze oude telmachine werd door Fons van Gooi gebruikt in 
het magazijn. 

waarop het artikelnummer, het 
type schoen, de maat en de kleur 
is vermeld. In het magazijn worden 
de schoenendozen gestapeld op 
artikelnummer, kleur en maat; 
daarna kunnen ze klaargezet wor
den voor de winkeliers." 

Ik ben heel benieuwd naar het 
antwoord op de vraag hoeveel 
tijd de productie van één paar 
schoenen zou kosten als je alleen 
met dat paar bezig zou zijn. Voor 
het maken van een paar schoenen 
zijn ongeveer tachtig handeling€n 
nodig, zo wordt verteld. 
"Het maken van een laars kost 
natuurlijk veel meer tijd dan het 
maken van een pantoffeltje. Aan 
zuivere bewerkingstijd moet je on
g€veer anderhalf uur rekenen. Een 
simpel sandaaltje kost ongeveer 
twintig minuten," aldus de heer 
Snoeker. 

Herinneringen van de 
medewerkers van toen 

Jan Brasens was een van de eerste 
werknemers bij Lugano. Hij begon 
er in oktober 1952. 
Jan: "De eerste werkers waren toen 
Bolhaar, Tuip, Wouters, Bernard 
Hutten, Jo Geerts, Annie Peters, 
Palla van de Ven, Somers en ik. 
Mijn werkplek was het magazijn. 
Schoenen pakten we in het begin 
zelf in. De schoenendozen stonden 
toen allemaal door elkaar. Wij sor
teerden die in het magazijn. Aan 
de hand van orderbrieven zetten 
wij de bestelling bij elkaar. Fons 
van Gooi, we hadden in het bedrijf 
twee Fansen van Gooi, verpakte al
les in grote verzend-dozen. Daarna 
werden de bestellingen via Van 
Gend & Loos of met de vracht
wagen van de BBA verstuurd. 
We zorgden er wel voor dat door 
winkeliers nabeslelde schoenen 
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Jo Frijters achter een door hem van Lugano overgenomen 
zuilstikmachine. 

Links Jef Bierens, rechts Mark Gil lis. Ze zijn begin jaren 
zestig bezig met het maken van deksels voor schoen dozen. 

Vooraan Jef Bierens, achteraan Mark Gillis. Eind 1962 zijn 
ze aan het werk bij een 'gewone' stansmachine. 
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soms door ons zelf op vrijdagavond 
daar naar toe werden gebracht. In 
die tijd was namelijk zaterdag dé 
verkoopdag. Eerlijk is eerlijk, ik heb 
altijd graag gewerkt bij Lugano. Je 
kon er ook goed verdienen." 
Jo Frijters is ietsje later bij het be
drijf begonnen, maar ook in 1952. 
Dat geldt ook voor Frans Meeuwe
sen. Jet Bierens kwam er voor het 
eerst in 1962. 
Jo Frijters was stikker. Hij leidde 
er ook een stikschooltje. Hij 
leerde dus nieuwe medewerkers de 
kneepjes van het vak van stikken. 
"In dat stikschooltje stonden een 
stuk of tien machines. Vóór je goed 
kunt stikken, kost dat heel wat tijd . 
Ook ik had het trouwens bij Snoe
ker uitstekend naar de zin. Woonde 
vlakbij de fabriek. Tussen de mid
dag ging ik altijd thuis eten." 
Jef Bierens ging bij Lugano werken 
toen hij nog maar twaalf jaar was. 
"Ik kwam van school af en wilde 
niet meer verder leren. Nou zeiden 
ze bij ons thuis, dan ga je maar 
werken. Ik kon bij de puddingfa
briek in de Stationsstraat beginnen. 
Mijn broer werkte echter ook bij 
Snoeker. Hij zei tegen mijnheer 
van Drunen, dieë snotneus moet 
ook nog werk hebben! Ik zeg, 
maar ik kan ook beginnen bij de 
puddingfabriek en kan er dertig 
gulden per week verdienen. Van 
Drunen zei, dan krijg je van mij 
vijfendertig gulden maar je moet 
wel volgende week beginnen! Dat 
heb ik toen gedaan maar moest 
wel een beetje uit het zicht blijven 
tot dat ik dertien werd. Ik maakte 
o.a. deksels voor de schoendozen. 
Dozen vouwde ik voor en zette 
die in elkaar door er nietjes in te 
schieten. Dat werk heb ik ander
half jaar gedaan en toen ben ik 
bij Jo in het klaslokaal gekomen. 
Oh ja, wat in mijn leven ook wel 
belangrijk is geweest, ik heb bij 



.li·J 

Personeel en partners gefotografeerd tijdens een personeelsreis in 1961. Een aantal namen zijn bekend bij de 
Heemkundekring. Bijvoorbeeld voorste rij v.l.n.r. Riet Vermonden - Marcel Kusters - Louis Smolders - Cor Vermonden -
Frans Meeuwesen - Jeanne Meeuwesen - mevr. Meeuwesen (Leliestraat) - FransKrijnen-Jan Willems- mevr. Willems. 

Lugano mijn vrouw leren kennen! 
Ik was trouwens niet de enige. Ook 
Hugo Dogge heeft daar zijn vrouw 
leren kennen. Onze Frans en ook 
nog anderen." 

Prima sfeer 

Rolph Snoeker wil nog iets kwijt 
over de prima sfeer in het bedrijf. 
Eens per jaar was er bij de Engel 
in Baarle-Nassau een personeels
feest Een enkele maal was er een 
personeelsreis, bijvoorbeeld naar 
Amsterdam en Den Haag. "Weet 
je, de tijd ná de oorlog was er 
een van opbouw. ledereen wilde 
werken. Aan personeel komen in 
de beginperiode van het bedrijf 
was nauwelijks een probleem. De 
sfeer in het bedrijf was uitstekend." 

L.ugano had ook een voetbalelftal . Deze foto is gemaakt ca. 1959. Boven v.l .n.r. 
onbekend - Kees van Tri er - Jos van Trier - 2x onbekend - Jan Vermanden. 
Onder Kees Vermonden - Rik Sommen - Karel van Dijk - Alfons Goetchalckx -
onbekend - Frans Meeuwesen. 
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Desgevraagd wordt dat door alle 
oud-werknemers bevestigd. Elke 
dag stond de radio aan en werd er 
onder het werk geluisterd naar Ar
beidsvitaminen. "Alleen op maan
dagmorgen was er met stikmeester 
Tuip 'geen richt te schieten'. Dan 
mocht van hem de muziek niet 
aan staan!" aldus Jef Bierens. 
Als ik vraag naar meer voorbeelden 
van die goede sfeer, begint ieder
een door elkaar voorbeelden te 
noemen. Ik kan het gesprek even 
niet meer volgen ....... 

Bedrijf in Duitsland 

Aanvankelijk werkte Frans 
Meeuwesen bij Snoeker als enige 
gediplomeerd schoenmaker. Hij 
deed er van alles. Na korte tijd sol
liciteerde hij bij Van Gend & Loos. 
Hij kon er loodsbaas worden. Maar 
in 1959 vertelde Snoeker dat hij in 
Duitsland een nieuwe fabriek ging 
bouwen en vroeg of hij mee wilde 
naar Duitsland. 
Frans: "Voor dat aanbod van Snoe
ker heb ik toen toch gekozen. Die 
fabriek stond in Sevelen. ongeveer 

Jan Broseos - Frans Bierens - Kees van den Brandt en 
Frans Meeuwesen werkten enige tijd in het bedrijf in 
Duitsland. 

twintig km voorbij Venlo. Ik kreeg 
er de leiding samen met Frans 
Bierens en Kees van den Brandt. 
Jan Brasens werkte er ook. Het 
avontuur met ongeveer dertig me
dewerkers, bijna allemaal vrouwen, 
duurde niet lang, maar anderhalf 
jaar. Want om op de Duitse markt 
te komen was heel moeilijk. 
Duitsers wilden onze producten 
wel hebben maar hadden een 
eigen industrie die die producten 
ook konden leveren. Mede daarom 

werd er een grote reorganisatie 
doorgevoerd omdat Snoeker ook 
een fabriek had in Volendam waar 
pantoffels gevulkaniseerd werden. 
Toen is alles samengebracht in 
Baal en is de fabriek nog verder 
uitgebreid. Vanaf toen werd ik in 
Baol productieleider aan de band. 
Het ging zó goed met de fabriek 
dat er drie keer in de week overge
werkt moest worden. Vrijdags werd 
er gewerkt van 's morgens half 
acht tot 's nachts twaalf uur." 

Lugano had een uitstekende naam 
bij de schoenwinkeliers. Niet alleen 
vanwege de prijs. "Het was ook 
een specifiek product. De laarzen 
die wij maakten, maakte niemand 
anders. Dat kwam vooral omdat 

Vierde van links is Frans Meeuwesen. In 1960 gefotografeerd met o.a. een 
aantal vrouwen dat werkzaam was in de Duitse fabriek in Sevelen. 

wij goede leesten hadden. Leesten 
maken is een zeer speciaal vak. 
Dat lieten wij doen op een leesten
makerij in Oisterwijk. De vorm van 
de leest kwam uitstekend overeen 
met wat de Nederlandse vrouwen 
wilden. Over de door andere fabrie
ken gebruikte Italiaanse leesten, 
waren de Hollandse vrouwen niet 
zo tevreden. Die laarzen en schoe
nen zaten niet altijd lekker zeiden 
veel vrouwen," aldus Snoeker. 
Frans Meeuwesen vult aan: "We 
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hadden drie vertegenwoordigers 
die de scheenwinkeliers bezoch
ten. Als die vertegenwoordigers de 
producten niet verkocht konden 
krijgen, ging vader Snoeker naar 
die betreffende winkeliers en dan 
kwam hij met grote orders terug!" 

De topjaren van het bedrijf 

Alle geïnterviewden zijn het er over 
eens, de topjaren van het bedrijf 

. · 

dorpen uit de Noorderkempen 
thuis met twee bussen opgehaald 
en naar het bedrijf gebracht. Dui
zenden paren schoenen, laarzen, 
moecasins e.d. vonden vanaf de 
fabriek hun weg naar vele, vele 
schoenwinkels in Nederland. Er 
was zóveel werk, dat er veel over
gewerkt werd. Maar ook waren er 
in Baarle en andere dorpen talloze 
gezinnen waar mensen thuiswerk 
verrichten voor Lugano . 

Achter het stuur van de ' lugano-bus' zit Fons Jansen uit 
Chaam. Fcms werkte evenals zijn dochter Jo bij l ugano. 
Fons haalde eind jaren '50 werknemers op in Chaam en 
Baarle en bracht die naar de schoenfabriek. Naast de bus 
staat zijn vrouw, Nolda Hendrickx. 

waren 1966 en 196 7. Er werkten 
toen niet minder dan 225 men
sen! Volgens Jo Frijters werden 
veel mensen uit de verder gelegen 

Jan Brosens: "Vooral moecasins 
werden thuis afgewerkt. Heel 
Baol verrichtte thuiswerk. Ik nam 
's avonds vijfentwintig paar mee 

O.a. deze damesschoenen werden door l ugano gemaakt. 

naar huis en die bracht je de dag 
daarop weer mee terug naar de 
fabriek. Wat je ook deed was bij
voorbeeld hakken bekleden. Je had 
dan 's avonds zeven en een halve 
gulden verdiend. Toen wlj in 1957 
trouwden had ik niet meer aan dan 
wat ik nu aan heb. Acht jaar later 
heb ik het huis gekocht waar we 
nu wonen . Dat kon ik zó betalen 
en dat heb ik bij hun verdiend." 

Een zogenaamde lapsvoet Werd 
gebruikt bij het repareren van 
schoenen. 

Frans Meeuwesen: "Over onze ver
diensten van het thuiswerk werd 
geen belasting ingehouden. Hoe 
vader Snoeker dat geregeld heeft 
weet ik niet, maar de thuiswerkers 
hoefden nooit belasting te betalen. 
In die dingen was hij heel erg 
sociaal." 
En toch komt er op een bepaald 
moment de klad in. 

Het bedrijf houdt op te bestaan 

lkvraag de heer Snoeker naar de 
oorzaak: "Dat lag aan de econo
mische politiek van Europa. Door 
de ratificatie van het verdrag van 
Rome kwam er een vrije uitwis
seling van goederen, diensten en 
mensen . Op dat moment werd 
het interessant voor winkeliers 
om samen buitenlandse artike
len te kopen. De Italianen kon
den vrij exporteren naar andere 
landen waaronder Nederland. 
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Joost Bosch nam een aantal machines over van Lugano voor zijn eigen bedrijf 
aan de Grens waar tot op de dag van vandaag orthopedisch schoeisel wordt 
gemaakt. links een zuilstikmachine. De volgende drie zJjn platstikmachines. 

Voor die tijd waren de schoen
prijzen in bijvoorbeeld Breda bij 
alle winkeliers hetzelfde. Als je 
als groep winkeliers een centraal 
aanspreekpunt hebt die organiseert 
dat ze daar een beurs kunnen 

houden. werd het interessant voor 
de Italiaanse schoenindustrie om 
hier in Nederland hun collectie te 
tonen. De winkeliers die bij die 
club waren aangesloten, konden 
hun eigen prijzen gaan bepalen. 

Die Italiaanse schoenindustrie had 
veel minder schoenwinkeilers als 
klanten in bijvoorbeeld Breda. Oe 
ene schoonwinkelier in zo'n stad 
bepaalde de prijs voor een paar op 
bijvoorbeeld dertig gulden. Er was 
geen hond die het zag dat ergens 
anders een winkelier zeventig gul
den vroeg. Het betekende dat de 

schoenenimport vanuit Italië enorm 
groot werd en dat wij in Nederland 
veel minder gingen verkopen, 
terwijl de kosten hetzelfde bleven. 
Niet alleen wij trouwens, maar 
alle Nederlandse schoenfabrikan
ten hadden er veel last van. Het 
gevolg was dat we zwaar moesten 
saneren. Het product waar we het 
meest op verdienden, was altijd 
de laars geweest. Toen echter het 
najaar van 1968 heel warm was, 
was er totaal geen vraag meer naar 
onze laarzen. In 1970 maakte de 
toestand het echt noodzakelijk om 
zwaar in te grijpen. Wij zijn toen in 
1971 teruggegaan van 225 naar 
90 medewerkers. later zakten we 
nog verder terug onder de onder-

V.l.n.r. platstikmachine, splitmachine (om dik leer te egaliseren) en schalmmachlne. Met deze laatste machine werden 
zijkanten van leer afgeschuind zodat die bij het samenvoegen van gelijke dikte zijn. Ook deze machines siaan nu In het 
bedrijf van Joost Bosch. 
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nemersraadgrens van 50. Even 
later was het moment daar om te 
zeggen, nu moeten we helemaal 
stoppen. We hebben toen de be
drijfsactiviteiten in 197 4 verplaatst 
naar Portugal. De grond en de 
opstallen aan de Grens verkoch
ten we later aan de Markthal. De 
fabriek in Portugal is er vandaag de 
dag nog steeds, maar daar heb ik 
niets meer mee te maken." 

Slot 

Ik denk dat leden van onze 
Heemkundekring weer kennis heb
ben kunnen nemen van heel wat 
wetenswaardigs over schoenfabriek 
Lugano. Een woord van dank is 
daarvoor op zijn plaats aan het 
adres van de geïnterviewden Rolph 
Snoeker, Frans Meeuwesen, Jo Frij
ters, Jan Brasens en Jet Bierens. 

Omdat bij een brand een aantal 
jaren geleden in het woonhuis van 
de familie R. Snoeker in Ulvenhout 
alle foto's en documenten van het 
bedrijf verloren zijn gegaan, kostte 
het veel moeite om via een aantal 
oud-werknemers nog aan foto's te 
komen. Dat dit uiteindelijk toch 
is gelukt, daar ben ik blij mee. 
Namens onze vereniging en lezers 
van Van Wirskaante, bedankt! 

Een gedeelte van het vooraanzicht van de fabriek (nu Markthal). 

Vooraan (rode baksteen) staat de oude kantine van lugano. Achteraan de stikkerij. 
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Medisch portret van Adrien Govaerts (1862-1949), 

zestig jaar dokter te Baarie-Hertog 

JAN A.M. VAN EIJCK 

Op 27 november 1889 vestigde 

zich vanuit Uer Adrien Govaerts 

als arts te Baarfe-Hertog. Hij zou 

er 60 jaar lang als arts blijven 

tot hij stierf in 1949. Adrien 

Govaerts was geboren in 1862, 

ook in Baarle-Hertog. Dat is dit 

jaar I 50 jaar geleden. Reden voor 

de heemkundekring Amafia van 

Solms om aandacht te vragen 

voor deze bijzondere man. In een 

lezing voor leden van Amalia op 

10 april 2012 mocht ik zijn Ie· 

vensverhaal uiteenzetten. Nu doen 

we dat nog eens dunnetjes over in 

een artikel in Van Wirskaante. 

Voorgangers 

Baarle-Hertog/Nassau heeft altijd 
een bovenregionale functie gehad, 
vooral wat voorzieningenniveau 
betreft: met winkels (boekhandel 
De Pauw) en bedrijfjes (limona
defabriek, drukkerij), een notaris, 
een kostschool (Ch. de Pauw) en 
zo ook met dokters. We treffen dan 
ook al in begin 18• eeuw dokters 
aan in Baarle, en niet in Alphen, 
Chaam, Ulicoten, Meerle, Zonder
eigen, Poppel of Weelde! De eerste 
die we er aantreffen is Hendrik de 
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Dokter Adrien Govaerts. 

Mol, chirurgijn van 1721-1775. 
Hij werd opgevolgd door zijn zoon 
Jan de Mol, die aan de universi
teit van Leuven was opgeleid tot 
medicinae doctor (1745), vanaf 
1755 zijn vader assisteerde en op 
57-jarige leeftijd overleed in 1782. 
Dan komt ene Lauwers in de 
annalen voor, die stierf in 1813. 
Van 1817-1825 was Henricus 
van Dongen medicinae doctor in 
Baarle, maar werd slechts 37 jaar 
oud. Hij werd weer opgevolgd door 
Nicolaes Schröc!er, die het slechts 
10 jaar volhield (1825-1835). De 
reden van vertrek was dat hij, na 
herhaaldelijke waarschuwingen, 
door het gemeentebestuur van 
Baarie-Hertog en vervolgens ook 
door dat van Baarle-Nassau werd 
ontslagen vanwege een chronisch 
alcoholprobleem. We zullen dat 

nog vaker zien In Baarle. Zijn op
volger werd Adriaan van Genk uit 
Princenhage die in 1835 tot heel
en vroedmeester werd benoemd. 
Hij zou liefst tot 1872 blijven; hij 
trouwde in 1837 met Cecilia Smits 
uit Meerle, verbouwde het pand 
Oen Keyzer aan de Singel in 1842 
en had er een bloeiende dokter
spraktijk. Maar ook hij moest in 
1853 worden "gereprimandeerd", 
vond de Provinciale Geneeskundige 
Commissie, vanwege het buiten· 
sporig gebruik van sterke drank 
(zijn vrouw was in juni 1853 
overleden op 35-jarige leeftijd .. .). 

Dokter D. v.d. Heuvel. 



Germaine Govaert.s, de oudst e docllter, wist mij nog veel te 
vertellen (mel 1987). 

Naast Van Genk kwam in 1858 
Domien van den Heuvel vanuit Hil
varenbeek in de Kerkstraat praktijk 
houden als plattelandsheelmeester. 
Hij werd in 1881 weggekocht door 
B&W van Goirle, die hem lokte met 
een vrije gemeentearts-woning aan 
de Ketsheuvel in Goirle. Hij bleef 
daar tot aan zijn dood in 1890. 
De laatste voorganger van Adrien 
Govaerts was Piet Gommers uit 
Halsteren, schoonzoon van Adriaan 
van Genk, die zijn schoonvader 
assisteerde vanaf 1870, en de 
prakti jk in Den Keyzer aan de Sin
gel overnam in 1872. Hij was ove
rigens een van de laatste opgeleide 
plattelandheelmeesters ( 1862). 
Toen ik Germaine Govaerts. oudste 
dochter van Adrien, tijdens een in
terview in 1987 vroeg of vader niet 
veel moeite had om een praktijk 
uit het niets op te bouwen in het 
Baarle van 1889, zei zij veelbete
kenend: dat was niet zo moeilijk 
va nwege het drankmisbruik door 
zijn collega .. .. Ook die dus! 

Vestiging 

Dankzij wat speurwerk van Her
man Janssen kennen we exact 
de vestigingsdatum van Adrien 
Govaerts in Baarle. In een aantal 

Baarlese bronnen (o.a. Baarle-in
Stukken, Druk-in-Baarle 1906-
2006, maar ook op de website 
van Amalia) staat ten onrechte dat 
Adrien al in 1882 gevestigd was 
als arts. Dat kan natuurlijk niet, 
want met 20 jaar was Adrien na
tuurlijk nog volop aan het studeren. 
Nee, pas na zijn militaire dienst
plicht waarschijnlijk, kwam hij als 
jongeman van 27 jaar naar Baarle, 
op 27 november 1889 om precies 
te zijn, vanuit Lier waar zijn ouders 
nog woonden. Zijn vader Matthias 
Govaerts, geboren in Kalmthout 
1818 en overleden 1896 te 
Baarle-Hertog, was ambtenaar der 
douane. Zijn moeder was Clasina 
van Hees uit Peppel, geboren in 
1832 en overleden in Baarle in 
1910. Het douane-gezin Govaerts 
verhuisde een aantal keren naar 
weer een ander grensdorp; zo ging 
dat vroeger. 
Adrien ging in Baarle in de kost bi j 
Jantje Wijgaerde aan de Molen
straat. zo wist Germaine ons te 
vertellen. De rest van het gezin 
Govaerts: vader, moeder, nog een 
zoon en een dochter, kwamen 
twee maanden na Adrien ook 
naar Baarle, namelijk op 7 januari 
1890. Germaine wist nog een 
pikant detail te melden, namelijk 

dat haar vaders eerste patiënt de 
mooie Leona Wijmakers uit Baarle 
was geweest 
Adrien heeft in Baarle provisorisch 
zijn praktijk ingericht, waar weten 
we niet zeker. De familie Govaerts 
woonde aanvankelijk op A 88 in 
Baarle-Hertog, vooraan in de Pas
toor de Katerstraat naast de fami
lie De Pauw (tegenover het huidige 
Cultureel Centrum). Nou had een 
dokter in die tijd ook geen groot 
huis nodig, want hij deed voor het 
merendeel huisbezoeken en visites 
en had weinig spreekuurfaciliteit 
nodig. Met zijn eerste verdiende 
geld ging hij sparen om een nieuw 
woonhuis-met-praktijk te gaan 
bouwen. In 1896, krap 6 jaar na 
vestigi ng was dat pand klaar! 

Wat trof Adrien Govaerts aan 

in Baarle? 

De geneeskunde maakte in de 
tweede helft van de 19• eeuw een 
geweldige ontwikkeling door. Zei 
de Amsterdamse chirurg Machiel 
Polano in 1842 al: "Gij vraagt 

mij hoe de Geneeskunde in onze 
tijd beoefend moet worden? Ik 

antwoord u: met het ontleedmes 
in de eene hand, scheikundige 
reagentia in de andere en het 

microscoop vóór zich", om aan te 
geven dat de natuurwetenschap
pelijke ondergrond onmisbaar was 
voor een dokter! En die natuur
wetenschappelijke ontwikkeling 
werd alleen maar sterker in de 19• 
eeuw. De eerste moderne ontwik
kelingen vóór de komst van Adrien 
Govaerts waren: 
• De pokkenvaccinatie, ontwik

keld door Edward Jenner in 
Zuid-Engeland (1796), die vanaf 
ca. 1820 sterk gepropageerd 
en gesubsidieerd werd door de 
Nederlandse (en Belgische) over
heid . 
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Eduard Jenner, 1796. 

• De uitvinding van de stethoscoop 
door Rene Laënnec in Parijs 
(1819), aanvankelijk een houten 
cilinder maar in de loop van de 
19e eeuw geëvolueerd tot de 
houten toeter. 

• De ontdekking van de ethernar
cose door Morton in Boston (VSJ 
in 1846, die opereren veel beter 
mogelijk maakte. 

...-.~.:....,...w~; .... """"" ... 
lJlua:w.. ..a•~Ntcnc:co.lwvat.ÄI'CIM"'.at 
lc:op:na~l)Ciaalliflm~t.a:t 
4n&.flMSIÎt......wut.a...ar~&dattt 
c:c:a~\.atv~.WLatut. 

Oe eerste uitvinding: de stethoscoop. 

• De antiseptische principes ter 
voorkoming van besmetting door 
lgnace Semmelweis in Wenen 
(1847, kraamvrouwenkoorts!). 

• De ontdekking van iets sim
pels als het gipsverband door 
Antonius Mathijssen uit Budel 
(1851). 

• Uitvindingen als de oogspiegel 
{1855) en de letterkaart om 

~lk o. •o.l"ll'~··• .C::r _......::....._~ .. ? -'~?*':: 
f"c:::\lMrt d• hq»Sii .... tl.., ..,.m,rt t.. htlt\u t.U.")-·~,/; .c.u . .tt •J..t;JI 

-- _L_ ". ~!..('" -

s.....,. .~oo ·• u -~'-L'Z.u . ~ ... ~-· .1'L/-,6u•--· 
~• cü pc:nooectlijk ~ 14 lw~, ~ »dt ~ ') .P~.t.- llofs~u ltl'~• 
oa+orilldd.· dte .. ,. -s-ig ~ lle.bl'.rr~ ~. ~t cîi t'OO~~ ~ û l.iJNao. 

l"lboo -· "'ff''~ -n.o-. 
,.,......_,,~~· _ 18ü_. 

Pokkenbriefje opa, Alphen 1880. 
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Miltvuur 1885. 

Het wasteiltje van Semmelweis, 
Wenen 1847. 

de gezichtsscherpte te kunnen 
meten (1862). 

• De ontmaskering van bacteriën 
als ziekteverwekkers door Louis 
Pasleur (miltvuur 1881. en 
hondsdolheid 1885} en Robert 
Koch (tuberculose 1882 en 
cholerabacil 1883}. 

Het is aannemelijk dat Adrien 
Govaerts in zijn studiejaren van 
ca. 1880-1889 al die ontwikke-



De vroegere Nieuwstraat in Baarle. 

Jingen mee heeft gekregen aan de 
Universiteit van Leuven. Natuurlijk 
zullen daar ook nog wel hooglera
ren geweest zijn met een ouder
wetse inslag, maar al die natuur-

wetenschappelijke ontwikkelingen 
konden aan een universiteit niet 
zomaar voorbijgaan! Zijn opleiding 
in de jaren '80 van de 19• eeuw 
moet doordesemd zijn geweest met 

de moderne ziekteleer en leer der 
hygiëne! Dat hij daar veel van had 
meegekregen, kun je ook merken 
aan zijn praktijkvoering, waarin 
een eigen microscoop paste en een 
eigen huisartsenlaboratorium! 

Maar dan kwam hij in het Baarle 
van 1889: slechts twee klinker
weggetjes van de Grens naar Gilze 
en naar Ulvenhout, verder was het 
nergens verhard; in de herfst moet 
het één modderpoel zijn geweest. 
Er waren geen drinkwatervoorzie
ningen, behalve 1 pomp op de Sin 
gel, en verder alleen de putmik op 
elk boerenerf; geen riolering, maar 
vooral ook boeren en burgers die 
nauwelijks enig hygiënisch besef 
hadden ... ! En dan hebben we het 
nog niet over de ongemakken in 
huis: kleine bedompte vertrekken 
met een rokerige grote schouw in 
den herd, bedsteden en alkoven 
waar je letterlijk je kont niet kon 
keren, laat staan een zieke kont. ... 
Licht en elektriciteit waren nog ver 
weg ... 
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Huwelijk en Gezin 

Na een jaar of vijf pionieren in 
Baarie-Hertog had Adrien Go
vaerts genoeg geld gespaard om 
een nieuw woon- en praktijkhuis 
te laten bouwen. Denk aan vaste 
inkomsten als gemeentegenees
heer van Baarie-Hertog en Nassau 
(de laatste voor f 150,- per jaar), 
maar ook nam hij waar als ge
meentegeneesheer in Goirle (voor 
een traktement van f 600,- per 
jaar in 1892). Een gemeentegen
eesheer verplichtte zich voor een 
vast traktement de armenzorg te 
leveren, alle pokkenvaccinaties te 
zetten en alle doodschouwen te 
verrichten in de hele gemeente. 
Daar in Goirle werd hij al in 1891 
gesignaleerd, nadat Domien 
van den Heuvel er in 1890 was 
overleden; hij overwoog zelfs even 

Jan Rens. 
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De Hollandse pastorie (1905). 

of hij zich daar zou vestigen, maar 
een Belgisch diploma maakte dat 
te moeilijk. Hij nam in Goirle wel 
officieel waar als gemeentearts 
in de periode maart 1892-1893 
totdat daar dokter Costerman Bood 
werd aangetrokken. Hij moet in die 
periode kennis hebben gemaakt 
met Jan Baptist Rens, architect, 
fabrikant en later nog burgemeester 
van Goirle (1913-1926). Die kreeg 
als architect de opdracht om het 
huis te ontwerpen aan de Pastoor 
de Katerstraat, pal naast het Bels 
Lijntje. Later heeft Jan Rens ook 
nog de Hollandse pastorie van 
Baarle-Nassau gebouwd (1905). 
De stijlkenmerken (eclecticisme) 
komen ook sterk overeen! 
Tegelijkertijd had Adrien Govaerts 
kennis gekregen aan een heel 
aardige jongedame uit Antwerpen, 
Louisa de Mey. Het verhaal wil dat 
hij haar had ontmoet in Poppel, 



toen hij op zondag eens te hulp 
werd geroepen voor een jonge
dame met kiespijn. Och , zei een 
van de vriendinnen, mijn neef uit 
Baarle die is dokter, die kan ik wel 
laten komen! Adrien besloot de 
kies te trekken, en Louisa de Mey 
was zo flink om haar vriendins 
hoofd vast te houden bij de in
greep. En zo is het gekomen ..... , 
zo vertelde Germaine. 
Adrien ging later op zondag 
regelmatig naar Antwerpen, ken
nismaken met de familie De Mey. 
Keurig gekleed, met witte glacé 
handschoentjes aan en met zi lve
ren rijzweepje, ging hij te paard 
naar Antwerpen, vertelde Germaine 
trots. Toen het wat serieuzer werd, 
vroeg moeder De Mey, of hij wel 
wist waar hij aan begon, en of hij 
haar dochter wel kon geven wat 
zij thuis gewend was ... Adrien 
beloofde haar inzage in de boeken 
te geven. En zo overtuigde hij zijn 
aanstaande schoonmoeder! 
Het huis was intussen af in 1896, 
en zo kon hij zijn aanstaande 
vrouw een goede toekomst geven. 
Op 20 juni 1896 vond het huwe-

De vrouw van de dokter, mevr. Louisa 
de Mey (ca 1935). 

De woning aan de Pastoor de Katerstraat 

lijk plaats in Antwerpen, en een 
prachtige foto is er nog de getuige 
van! Louisa was meteen de steun 
en toeverlaat, ook in de praktijk 
was zij de rechterhand van Adrien 
en assisteerde zij bij moeilijke 
ingrepen zoals het plaatsen van 
een keelpijpje (tracheacanulel bij 
difterie, etc. Louisa deed ook de 
boeken en de apotheek. "Zonder 
moeder zouden wij straatarm 
zijn geweest", zo vertelde Ger· 
maine pathetisch. Dat gebeurde 
vaker in dokterspraktijken: manlief 
keek niet zo nauw en had altijd 
compassie met de mensen, maar 
moeder-de-vrouw hield wel secuur 
de financiële administratie bij! 
Er kwam gezinsuitbreiding: de 
eerste vijf kinderen volgden elkaar 
snel op: Jozef (1997), Germaine 
(1899), Raymond (1901), Adriana 
(1903) en Louisa (1904). De 
laatste Celine (1913) was een 
nakomertje! 

De Praktijk 

Praktijk deed Adrien aanvankelijk 
uiteraard te voet of te paard in het 
dorp. Naar Alphen gebruikte hij bij 

voorkeur de fiets en naar Riel ging 
hij met de trein over het Beis Lijn
tje. Aan het station Riel leende hij 
dan een fiets van de stationschef 
Jaoneke van Loon of Sjef van der 
Vloet. Spoedklussen deed hij altijd 
te paard, en wel als ruiter: met 
het paard-onder·de-man heette 
dat! Dokter Govaerts had zelfs de 
beschikking over twee paarden, 
zodat er altijd bij een spoedgeval 
een "vers" paard was! Er kwam na
tuurlijk ook een rijtuigje, een soort 
Tilbury voor als het goed weer was. 
Al vrij snel na 1900 komt er een 
motor, een zware Sarolea (waar 
smid Kin een hoop werk aan heeft 
gehad ... .}, daarna een Minerva 
en later een auto. De eerste, een 
Dijon Buton, was eigenlijk meer 
een open rijtuig·met-motor, met 
jalouzietjes en carbidlampen en 
zo, vertelde Germaine. Later komt 
er een FN uit Herstal, waar de 
dochters mee naar kostschool 
werden gebracht. Tja, die auto's ... 
je moest op de Rooie baan naar 
Hoogstraten al aardig wat vaart 
hebben, wilde die auto het laatste 
stuk dat omhoog loopt naar Min
derhout, nog halen! Auto's reden 
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BLOEDZUIGER OP STERK WATER 
(• lncs 19t ee.,w) 
en G LAZEN KOM 
(1e: helft lte eeuw) 

Ook dokter Govaerts st. gebruikte nog 
sangsues. 

toen nog vaak niet harder dan een 
kilometer of 30 per uur ... 
Ouderwetse denkbeelden in de 
geneeskunde waren natuurlijk 
niet onmiddellijk verdwenen. Zo 
werkte Adrien Govaerts nog steeds 
met bloedzuigers, "sangsues", 
jawel, zo vertelde Germaine onsl 
Sangsues, Frans voor bloedzuiger, 
werden waarschijnlijk betrokken 

van apotheek Van den Goorbergh 
aan de Groote Markt te Breda, of 
van de firma Dr. Smagghe uit Oud
Turnhout (zie afbeelding). 
Oe mogelijkheid om patiënten te 
laten opnemen in gasthuizen of 
ziekenhuizen werd ook beter. Had 
Turnhout al vanaf 1875 een Nieuw 
Hospitaal aan de Warandestraat 
(tot 1959!), in het Ginneken bij 

.,;;"... 'l 
PT.<\r.TrJH1'ffRR HHTT.F.S R'f' ~'R.tl 

Sangsues kwamen o.a. van dr. Smagghe uit Oud-Turnhout. 
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Breda kwam pas in 1907 het 
Laurentiusgesticht of - ziekenhuis 
tot stand. Dat had meteen de voor
keur van de Hollanders in Baarle, 
want het was net niet in de stad. 
want daar hadden ze een hekel 
aan, al die drukte . .. 
Maar ook het bijgeloof tierde nog 
welig in onze contreien! Twee 
voorbeelden zijn: dokter Colson 



't Laurens in Ginneken (1907). 

en Madame Héberlé. De eerste, 
dokter Colson, was een dokter uit 
Den Haag die hypnose toepaste 
en praktijk hield in een soort 
chaletje in de Ulvenhoutse bos
sen. Hij behandelde hoofdpijn en 
allerhande spanningsklachten. De 
patiënten liepen wèg met hem. Zo 
zag het zwart van de mensen in 
Ginneken bij zijn uitvaart in 1911. 

Het andere voorbeeld is Madame 
Héberté, een natuurgenezeres aan 
de Pasbaan in Breda. Mijn oma 
Van Eijck uit Riel ging er in jaren 
twintig-dertig tientallen keren naar 
toe, en kwam terug met een zakje 
bloemzaad voor f 15, en een 
hoop buikpijn toe, zo vertelde mijn 
vader mij .... En dan heb ik het 
nog niet over al die kwakzalvers, 

Er was nog een hoop bijgeloof, zoals dokter Colson . 

overlezers en strijkers, al of niet 
met konijnenpootjes of mollevel
letjes ... Adrien Govaerts zal er ook 
wel eens zijn eigen gedachten over 
gehad hebben. Want huisartsen 
leren snel: laat de patiënten maar 
betijen, zolang het geen schade 
oplevert hou je ze niet tegenl 

Grote veranderingen 
in de geneeskunde 

Al vanaf ongeveer 1892 kwam een 
van de eerste medicamenten ter 
beschikking om een infectie te be
handelen, namelijk de echte croup: 
met het antidifterinepaardenserum, 
dat gekweekt werd op paarden
bloed, kon de difteriepatiënt al 
succesvol behandeld worden. En 
Adrien Govaerts was nog maar net 
in zijn nieuwe praktijk gevestigd, of 
Wilhelm Conrad Röntgen ont
dekte in Würzburg de X-stralen (8 
november 1895}: de stral ing van 
de kathodelamp die "dwarsch door 
het menschelijk vleesch heen" 
keek. Binnen een jaar of zeven wa-
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F.fXF. H:n: .\ll'f .. , 

1895: Willem Conrad Röntgen, de X-stralen 

ren Röntgenfoto's ook in Breda en 
Tilburg (en Turnhout?) beschikbaar. 
zij het nog met veel moeite. In 
Tilburg had dokter Deelen in 1905 
zelf een röntgenapparaat aange
schaft, en in Breda maakte men 
in het Gasthuis aan de Leuvenaar-
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straat al in 1902 Röntgenfoto's! 
Adrien Govaerts zal ook zijn ogen 
uitgekeken hebben! 
En zo ontrafelde Landsteiner in 
1900 de bloedgroepen A, B en 0 
en ontdekte Einthoven in Leiden 
in 1904 het ECG (hartfilmpje) 

met een snaargalvaoometer. Maar 
ondanks al die ontdekkingen kon
den dokters nog steeds niets doen 
tegen suikerziekte, tegen tubercu
lose ("de witte dood") of tegen een 
gewone longontsteking. De dokters 
hadden ook nog maar een heel 
beperkt arsenaal aan medicijnen 
tot hun beschikking: de aspirine 
was net uitgevonden door Bayer 
(1896) en werd veel gebruikt, 
naast jodium, een hoestdrank, 
morfine (laudanum) en een hoop 
zalfjes en smeerseltjes ... Dokters 
deden hun kunsten met slechts 
15 soorten medicijnen tot aan de 
Tweede Wereldoorlog! 
Zo kwam tegen 1916 de Spaanse 
Griep op. Miljoenen slachtoffers 
in Europa ... Ook Adrien Govaerts 
heeft de Spaanse Griep in lichte 
mate doorgemaakt. zo vertelde 
Germaine. Hij had in die periode 
zelfs twee Nederlandse waar
nemers in moeten huren: een 
dokter Dolmans en dokter Hendrik 
Wiegersma die net in Deurne was 
gevestigd ( 1917}, de man van 
"Help de dokter verzuipt ... !" is 
dus ook even in Baarle werkzaam 
geweest! 

Grote Praktijk en collega's 

Adrien Govaerts kwam in wel der
tien dorpen aan beide zijden van 
de grens: van Goirle tot Meerle, 
en van Riel tot Merksplas. Maar 
gezegd moet ook worden dat hij 
in dat werkgebied niet de enige 
dokter was! Zo kwam Eugeen 
Gommers, zoon van Piet Gom
mers de dokter die nog in Baarle 
zat toen Adrien Govaerts zich er 
vestigde en die in 1896 overleed, 
die Eugeen probeerde het even in 
Baarie-Hertog in 1899, maar hij 
verdween uiteindelijk in 1903 naar 
Meerle (tot aan 1945), volgens 
mijn gegevens. Vóór hem zat in 



• schade. 
3 

1\.A.NGER.EDEN. 
.ULIOOTEN. 144 Nov. Toen dr. Go 

v~ta, va:!! ~aa.rle,.Herto~ ,griater-a.vond 
per mot.o~e.t va.n Meerie kwam, onir 
moatte .hiij tusschen hier en Meerle een 

~ boerenkar. Ret ach\jnt, dat de een den 
1 ander ru:et tijdig~ g&noErgl opmer.ld;e, o.f 

dat ·men niet voldoende voor elkailder 
• uitw•eek wa.nt de motoreycle van. den 
, heer botBte tegen de kar en 

kwanr m-et h.Erli voorwiei'terooht tusachsn 
L het wiel en doo óok der kar. De mot()r 
• werd ,ïM:U ·oeschadig'd, maar de 

heer bekwam gelukkig sl'achta 
-e~nige eh e ontvellingen aan hoofd en 
hand~. 

DIEFSTAL. 
Haastige spoed is zelden goed. 

Meerle reeds rond 1894 dokter 
Rammen. In Weelde-Straat kwam 
in 1906 Amandus van Balen als 
arts. Hij hoopte mee te kunnen 
liften op de vooruitgang die het 
nieuwe station Weelde-Statie vanaf 
1906 de gemeente zou brengen. 
En in Hoogstraten zat in die jaren 

ook dokter Alphons Strijckers. 
Adrien hield zijn collega's in ere. 
Hij nam fanatiek deel aan de 
zogenaamde dokterskransjes, 
zowel het grote (Turnhout) als het 
kleine dokterskransje van Meerle 
tot Arendonk en Balen, zo vertelde 
Germaine trots over haar vader. 

Een glas wijn en een sigaartje 
erbij, en het was vaak midden in 
de nacht vooraleer hij terug was in 
Baarle ... 

Zoon Jos Govaerts in de 
voetsporen van vader 

De oudste zoon Jos trad in de 
voetsporen van vader Adrien. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
begon hij aanvankelijk de medi
sche studie in Utrecht, vanwege 
de oorlogsperikelen in België. 
Maar na "de Grote Oorlog" zette hij 
zijn medische studie voort aan de 
universiteit van Leuven, waar hij 
in 1923 afstudeerde en zijn vader 
in de praktijk in Baarle kwam 
assisteren. Maar onverstoorbaar 
ging Adrien door als dokter. Zie de 
Nota van pastoor van Ginneken uit 
Riel over 1929 Vm 1931. Vooral 
patiënten uit Riel bleef Adrien zelf 
doen! Hij heeft er in 1941 nog 
een bevalling gedaan bij mijn ome 

MODEL n•. 1. [Art. 17, 1''• lid, der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n•. lU).] 

De ondergeteekende (1) _._ .. §}}_i"i-~-· ---· , 
geneeskundig~, evestigd te (2) • _ .lr ;-~- , ...... , verklaart 
dat (3) {Ï).(L -~ ~ 'fP~-Qq~ ... -
__ .. .. . (/ _ f' , geboren den (4) 
_6 !C'~:&~ {jJ(.l , wonende te (5) - a/!1~ 
met goed gevolg de inenting tegen de pokken overeenkomstig de, krachtens 
art. 17a van bovengenoemde wet uitgevaardigde, hierachter afgedrukte, voor
schriften heeft ondergaan. 

(Dagteekening)._/~'!f-r/ (Handttekening van den geneeskundige). 

N.B. Het Yt:rd.htQt aaahevetlni' hd aebGOrtahewlJ!t 
"*" 4•~a la te OllkD p.....,.. .. &IJ de toeatlD;c 
DINO t.o breqoa, 

~ 
la te vulleA: du aaam vaa du gene"kaadlr;e. 
• • • : den 1uuun der ce111tente, waar de .z~nee.akuad!ll" lil ge•estfgd.. 
• • • : den aum en de voor~~acae11 (Vollut) '7.1111 den •n~t<lnlen ptnlooa.. 
• • • : du datalil en bet jQar vaa. geboorte. 
• • • : dett oaam der fl:e.blel!llte, waar de lagceate perzoon woont. 

Pokkenbriefje van mijn moeder in 1917, één jaar oud. 

z. 0. z. 
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A. GOVAERTS 
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VOLDAAN: 

Een nota van f 373,-· voor de erven van de pastoor van 
Riel. 

Wout aan het Zandeind in Riel. De 
betaling? vroeg ome Wout. Och, 
zei Adrien, wat heb je zoal liggen, 
geef maar een zakske rogge en 
een mud aardappelen! Zo ging dat 
in de Tweede Wereldoorlog ... Met 
de gouden bruiloft in 1946 kreeg 
het bruidspaar Govaerts-de Mey 
nog een heel servies kado van de 
patiënten in Riel! Dat organiseerde 
daar de heer Huijbrechts, directeur 
van de melkfabriek, wist Germaine 
te vertellen. 

CHARLES, Prmce de Befgique, 

R'gent du Royaume, 

Voulltnt. par ur. thn~ign:agt de N01re 
bi~vci113noe, reconooitn la ioeJ'\'lcti: rtnd\1! 
par les ptrwones dout les .,011\S: suiwnt; 

S~o~r la provos(UOI\ du MiDishe de 
l~t S ... ntt P~bliquc <:l dt: f:t Famill~. 

Nous avons aro1!t' et anftons : 

Pauw, zijn buurman, en werd later 
schepen. 
Zoon Jos, de jongen dokter, 
trouwde in 1923. Hij bouwde zijn 
doktershuis verderop aan de Pas
toor de Katerstraat, net vóór café 
Den Bonten Os. Het huis werd nog 
ernstig beschadigd in de Tweede 
Wereldoorlog ( 1942), en is grondig 
hersteld moeten worden. 
Adrien heeft dankzij de hulp van 
zoon Jas, de praktijk nooit los 
hoeven laten, maar de praktijk wel 
enigszins kunnen afbouwen; zo 
bleef hij actief tot op hoge leeftijd . 

Ongeveer 10 jaar hebben zij nog 
intensief samengewerkt, schatte 
Germaine. Behalve Riel dus: dat 
bleef senior doen, ook daarna! 
Adrien heeft nog de ontwikkelingen 
in de geneeskunde kunnen volgen 
in bijna het gehele tweede kwart 
van de 20° eeuw: de komst van 
de insuline, die al wel ontdekt 
was in 1921 maar pas in produc
tie kwam tegen 1926 (humaan 
insuline, denk aan Organon in 
Oss!). Hij heeft de ontdekking van 

KAREL, l"rins van 8elalë, 

Regent van het Koninkrijk, 

\V1If.en~<'. door «D blijk Onzer' we1wiUcnd .. 
h~id. de dienskn etkcnu~n be\C'ea.t-ft door 4e 
hktn~vtrmeldc personen; 

Op de \100(dt:tcbl V3.n de lJini~~cr van 
Volksgt"Zondbei4 tn nn het Gnin. 

Wij hebbon buleten en WIJ beoluiten: 

Tussendoor is Adrien nog bur
gemeester geweest van Baarle
Hertog, eerst van 1933-1941 en 
vervolgens weer van 1944-1946. 
Hij was trouwens al vanaf 1909 
raadslid, als opvolger van Ch. de 

AlmcL• • - M. COVAER1'1l, .ldria
Qua-.l.n'toniue-JoaephiUI, docteur 
en ~éde~ine, ob1rurgie et ac
coucbe~anta, ~ Daerla-Hertog, 
e&t nommé ott1c1er de l'Ordra 

""''""'- •· -De Beer GOV !.ER 'l'S, 
Adrienus-Antonius-JoaepbuB, 
doctor 1n de genees-i heel- en 
Yérloskunde, te aaar e-Bertog 1 
wordt benoemd tot offi~ier der 
;:lnle van teopold U. de L4opol4 II. 

Een van zijn onderscheidingen. 
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de penicilline (1929) die de hele 
wereld toen nog ontging, maar 
vanaf 1941 echt aan het licht 
kwam, en in onze contreien met de 
geallieerde bevrijders meekwam in 
oktober-november 1944, mee
gemaakt. Adrien Govaerts moet 
een ongekende bewondering en 
verbazing hebben getoond bij dat 
wonder:nedicijn! Maar de nieuwste 
ontdekkingen zoals de kunstnier 
(dokter Kolffin Kampen, 1944), 
de hart-longmachine (Jongbloed 
Utrecht. 1948} en de kunstheup 
(Engeland 1946} zal wel aan zijn 
aandacht ontsnapt zijn. Het was 
ook allemaal zo nieuw nog .. . 
Dokter Govaerts sr. werd nog 
gelauwerd: in 1949 werd hij 
benoemd tot Officier in de orde van 
Leopold 11; vanwege de konings
kwestie kreeg hij deze versierselen 
uitgereikt door Prins Karel, regent 
van het Koninkrijk België! 
Adrien Govaerts kreeg in febru-
ari 1949 een uitnodiging van de 
Raad van de Geneeskundige Kring 
Antwerpen om in mei 1949 deel 
te nemen aan een huldiging in Ant
werpen vanwege zijn aanstaande 
60-jarig artsenjubileum. "Gelieve 
aan te geven in welke taal men 
wenst te worden toegesproken ... ", 
vermeldde de uitnodiging. Ik denk 
dat hij het net niet meer gehaald 
heeft, want met Pasen 1949, net 
1 jaar na de huldiging van het 
25jarig artsenjubileum van zoon 
Jos, liep heel Baarle uit vanwege 
het overlijden van Adrien Govaerts 
op 15 april 1949. Heel Baarle 
nam afscheid van den "rechtvaar
digen man en rustelozen werker" 
zo vermeldde het In Memoriam in 
de krant. 
Baarle verloor een zéér gewaar
deerde dokter, die veel had 
betekend voor generaties Baarie
naren en ver daarbuiten zowel in 
België als in Holland. Een man die 

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 
de heer 

Adrient Antoon, Josepb 
Govaerts 

echtgenoot van Mevrouw 
LOUISA. HBNRIETTH. ADHLAIDE 

01!. MEY 
Ookter In de Geneeskunde 

Lid van den Bond van bet H. Hart. Begunstigd 
met 'a Pausen zegen .,In articulo mort1s" Oud,Bur• 
gemeeater, Oud-Voor:titter van het Kerkfabriek, 

Ridder In de Ktoonorde. 
OHicier In de Orde van Leopold 11 

geboren te Baarle·Hertog den 16 Januari 1862 
en aldaar godvruchtlg overleden den 15 April 
19i9, voorzien van de laatste H. H. Sac.ra~oten. 

Hii atierf liDals bij geleefd heeft: als een recht· 
vaardige, f.o de vreze des Heren. 

Hij diende God, zijn vont en llijn volk, getouw. 
Voor wie hem als geneesheer heeft gekend, blijft 
het beeld ons vóór de ogen van den rustelozeo 
werker, die zijn dagtaak, in dienat van zijn even
mens vu-vulde ala een gewetensvol en plichtsge
trouw man, 

Ne.ar vermogen, Heer, heb ik bet leed van uw 
zieken verlicht, en hen, zo mogelijk, geoez:.ing 
gebracht. En toeo et' voor mij zelf geen redding 
meer was, heb ik, gelaten. Uw wil aanvaard: 
ik beb geleefd In Uw geloof, nu leg ik vol ver· 
trouwen mijn geest in Uwe handen neer: genees 
mijne z:.lel, goddelijke Geneeabeer, waoneer er nog 
smet van zooden aan mocht kleven. 

Geliefde echtgenote. dierbare kJnderen, dankt 
den Heer met mij, Die ons z6 lang lief en leed 
samen Het delen. Ik dank u allen voor de trou· 
we liefde die tussen ons bestónd Laat het zó 
blijven. Mijn liefde voor u sterft niet; achenk ou 
uw kind ziJn helemaal aan moedu die voor mij 
steeda was vol offervaardigbeid en goedheid. en 
gedenkt mlf in Uwe gebeden. 

meeging met zijn tijd, die veel zag 
veranderen maar altijd gefocust 
bleef op de mens achter de ziekte! 
Waarvan acte! 

Baarle in stukken. Baarle-Hertog

Nassau, 1992 

Henricus Joosen, Ons Baarfe, een 
bijzonder dorp {1946), uitg. Baarfe

Nassau 2006, blz. 251·256 

Bronnen: 

Herman Janssen e.a., De Noordelijke 

Singelpanden, uitg. Rabobank Baarle

Nassau, z.j. 0994) 

Jos Jansen en Antoon van Tuijl (red.), 

Interview met Germaine Govaerts, 

door Anna Gulickx-Koks, 3 maart 1987 

(docu. Amal ial 

Interview met Germaine Govaerts , 

door Jan van Eijck, 16 mei 1987 {m.s. 

schrijver) 
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Toeristisch project "WOl in de grensregio. 
Vergeten? Opgehelderd!" (3) 

HERMAN JANSSEN 

Tal van instanties, koepelorgani

saties, verenigingen en particulie

ren volgen met veel interesse de 

voortgang van Amalia's WOl· 

project. Hoewel er op het terrein 

nog niets zichtbaar is, zitten de 

werkzaamheden toch goed op 

schema. Vorige aflevering gaven 

we toelichting bij de plannen 

voor een toeristische lus met de 

fiets, de "Dodendraadroute". In 

aanvulling op de toen gegeven 

informatie kunnen we nu meede· 

fen dat de voorbije maanden met 

Toerisme Provincie Antwerpen 

een uitbreiding van het fietsrou· 

tem~twerk werd besproken en dat 

deze onlangs ook door TPA werd 

goedgekeurd. Voor de digitale 

ontsluiting van onze ingesproken 

verhalen moeten we wegens een 

faillissement van Navitell op zoek 

naar een ander bedrijf. Geluk

kig zijn er nog geen voorschot

ten betaald. Verder is over de 

Dodendraadroute nog niet alles 

gezegd .•• 

Naast het plaatsen van dertien 
infoborden langs de Dodendraad
route en het inspreken van elf 

persoonsgebonden verhalen. wordt 
voor de visualisering en het beleef
baar maken van de geschiedenis 
ook gebruik gemaakt van drie 
reconstructies. 

Reconstructie van 
een Schalthaus 

Schakelhuisjes of Schalthäuser 
werden in 1915 in opdracht van 
het Duitse bezettingsleger bij de 
Dodendraad opgericht. In deze 
kleine gebouwen werd de tech
nische apparatuur ondergebracht 
en ze dienden ook als wachtlo
kaal voor de grenswachters en de 
technische troepen aan de draad. 
De reconstructie heeft tot doel om 
te tonen hoe een dergelijk bouw
werk eruit zag. Daarnaast is het 
ook een ruimte waarbinnen allerlei 



zijn niet bekend in binnen- of 
buitenlandse archieven. De recon
structie van de structuur is evenwel 
perfect mogelijk aan de hand van 
het beschikbare fotomateriaal. 
Het in onze plannen voorgestelde 
model is gebaseerd op een vijftal 
originele foto's. 

Locatie van het Schalthaus in Zondereigen (Gel). 

Oe constructie bestond uit stevige 
planken. Sommige gemeentear
chieven wijzen op het feit dat de 
gemeenten vaak hout moesten 
leveren voor de bouw van de 
schakelhuisjes. Ook in Baarie
Hertog vonden we een rekening 
terug, daterend van 20 augustus 
1915: "Rekening van de wed. 

materialen zullen tentoongesteld 
worden. Gedacht wordt aan een 
verklarend paneel met afbeeldin
gen van schakelhuisjes, foto's en 
kaarten over de draadversperring 
in het algemeen. over de recon
structie in het bijzonder en over 
allerlei historische WOl-feiten in de 
omgeving. 

Gemiddeld bedroeg de afstand 
tussen twee schakelhuisjes tussen 
anderhalve en tweeëneenhalve ki
lometer. Nabij de grens met Baarle
Nassau stonden er schakelhuisjes 
in Minderhout (aan de wegsplitsing 
Meer-Meerle), Wortel (dichtbij café 
In Holland), Merksplas (achteraan 
de Witte Keiweg), Zondereigen (op 
de splitsing in Gel, ter hoogte van 
de grens met Ghil) en Weelde-Sta
tie (nabij hotel-café Oe Grens}. Er 
is gekozen voor een reconstructie 
van het Schalthaus "K5" op Gel, in 
Zondereigen. Met de grondeigenaar 
zijn de nodige afspraken gemaakt 
voor het gebruik van ongeveer vijf
tig vierkante meter. Het wordt een 
waarheidsgetrouwe reconstructie, 
zoals voorgesteld door professor dr. 
Alex Van.1este. Schakel huisjes wa-

ren niet overal hetzelfde. Plannen 
en/of schetsen van schakelhuisjes 

Jas Versmissen en zonen voor de 
periode van 20 augustus tot 7 sep
tember: gewerkt op Gel aan ramen 
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Ontwerptekening van het schakelhuis door 
prof. A. Vanneste. 
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Schakelhuis in Arendonk, met tengellatjes en asfal tpapier 
tegen de zijwand. 
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.__ ....,.._ 
Schalthaus In Putte, met klinknagels en bllk tegen de zijwand. 

en deuren van de wacht, houtwerk 
van ramen, planken, vier ruiten, 
nagels, een tafel en een schab rek. 
(Gemeentearchief Baarle-Hertog; 
2.073.521.8 Bewijsstukken der 
rekening 1917)" 

Hout is voor de bouw van de 
wanden zeker de basisoptie, alsook 
voor de onderlaag van het dak. 
Duitse documenten vermelden dat 
de schakelhuisjes soms met leien 
bedekt waren. In Neerpelt zijn 

Gedeelte lijke reconstructie van een 
Schafthaus in Molenbeersel {Kinrooi). 
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restanten ervan gevonden. Maar 
naar de bekleding van de buiten
muren is het gissen. Op de foto's 
van het Schalthaus in Arendonk 
zien we op sommige wanden fijne 
latjes liggen die waarschijnlijk het 
asfaltpapier (een voorloper van 
de huidige roofing) op zijn plaats 
moesten houden. Tegen de wan
den van het Schalthaus van Putte 
zien we klinknagels. Waarschijnlijk 
werd daarbij gebruik gemaakt van 
blik, een metalen plaat waarvan nu 
conservenblikken en stoppen van 
bierflesjes gemaakt worden. 

Er is besloten om voor de re
constructie van het volledige 
schakelhuis te opteren, met oude 
natuurleien op het dak en roofing 
tegen de planken wanden. De 
kostprijs is begroot op ca. 7. 500 
euro, werkuren niet inbegrepen. 
Het is misschien een dure keuze, 
maar wel de enige juiste. Tot 
hiertoe werd immers nog nergens 
een compleet schakelhuis gerecon
strueerd! Wel werd in Molenbeersel 
bij Kinrooi (Limburg) een gedeel
telijke reconstructie gerealiseerd, 
zonder het bijhorende wachtlo
kaal. In Boekhaute bij Assenede 
(Oost-Vlaanderen) is een volledige 

reconstructie gepland, maar deze 
laat op zich wachten. Heemkunde
kring Amalia van Solms steunt de 
bouw van het schakelhuis met een 
financiële bijdrage van maar liefst 
duizend euro! 

Vrij Instituut voor Technisch 
Onderwijs Hoogstraten 

De laatstejaarsstudenten van de 
afdeling hout van VITO Hoogstra
ten worden ingeschakeld voor het 
timmeren van het schakelhuis. 
Leden van de stuurgroep hebben 
toegezegd om in de klas toelichting 
te geven over het WOl-project. De 
leerlingen moeten weten waaraan 
ze werken. Volgens planning zal 
het Schalthaus tijdens de open
deurdag omstreeks mei 2013 
op de speelplaats van de VITO 
worden opgesteld. Geen enkele 
binnenruimte blijkt hoog genoeg. 
Daarna wordt op Gel een betonnen 
plaat gegoten en in juni 2013 zal 
het schakelhuis door de leerlingen 
i.s.m. arbeiders van de technische 
dienst van de gemeente Baarie
Hertog geplaatst worden. Met 
dank aan laatstgenoemden voor 
de geweldige ondersteuning bij het 
uitwerken van de plannen! De af
deling metaal van dezelfde school 
zorgt overigens voor het vervaar
digen van de ijzeren frames voor 
de infoborden. Ook deze leerlingen 
zullen de nodige toelichting krijgen. 

EI e ktr i citeit 

Om het geheel op en top realistisch 
te maken, wordt in het schakel
huis een elektrische inrichting 
anno 1915 geplaatst. In schakel
huisjes stond namelijk nogal wat 
technische apparatuur, o.m. een 
systeem waardoor de grensbewa
kers konden vaststellen wanneer er 
sabotage was (een kortsluiting die 



Messchakel aar. 

veroorzaakt werd of de draden die 
doorgeknipt waren). In voorko
mend geval moest een grenswach
ter langs de versperring tot op de 
plaats van het incident fietsen 
en meteen terugkomen om zijn 
oversten te verwittigen zodat dezen 
de nodige maatregelen konden tref
fen. Via een veldtelefoon konden 
dan nog hogere oversten over een 
en ander geïnformeerd worden. 
Als controle apparatuur gebruikten 
de Duitsers ampèremeters. Deze 
gaven normaal de verliesstroom 
aan, dus de wegvloeiende stroom 
door slechte isolatie en vocht, maar 
bij een plotse verhoging van de 
ampèremeter wist men dat iets de 
elektrische hindernis aanraakte. 
Wellicht moest deze controleap
paratuur niet constant in het oog 
gehouden worden en gebruikte 
men al een stroomrelais. Wanneer 
een zekere stroomwaarde wordt 
overschreden, schakelt een stroom
relais een contact om waardoor 
bijvoorbeeld een alarmbel begint te 
werken. En we weten dat die langs 
de versperring stonden, want we 
hebben daar verschillende foto's 

keihuisjes vaak ook generatoren, 
locomobielen en/of transformatoren 
om de spanning op de draden 
te beheren, te transformeren, te 
selecteren, enzovoort. 

Intussen mochten we een grote 
schenking ontvangen van ver
zamelaar Jan Hamers uit Vught, 
bestaande uit een marmeren bord, 
een voltmeter, een (kleine) ampè
remeter, een dubbele alarmbel en 
een veldtelefoon. Van de Kamer 
voor Heemkunde in Mol kregen we 
een bakelieten zekeringskast uit 
1920, met draaizekeringen. Ze is 
afkomstig uit het "verbeteringsge
sticht". Via ons lid Jan Van Ammel 
in Zondereigen konden we een 
dossier indienen bij Umicore in 
Olen, waar een oude leiding wordt 
vervangen. Inmiddels ontvingen 
we de toezegging voor een aantal 
marmeren borden met messchake
laars en meetapparatuur. 

Helemaal echt wordt het pas als 
we die elektrische apparatuur via 
een stroomdraad met een van de 
hoge palen van de Dodendraad 
verbinden. Daartoe wordt een 
nieuw stukje dodendraad opge-

van. Verder stonden er in de scha- Nederlands schildwachthuisje in Chaam. 

richt, zodat Zondereigen binnen
kort twee reconstructies op zijn 
grondgebled telt! We denken aan 
een strookje van een tiental meter 
bestaande uit drie palen, met aan 
weerskanten een rij prikkeldraad. 
Van de technische dienst van de 
gemeente Rijkevorser mochten we 
voor de bovenleiding maar liefst 
zesentwintig grote isolatoren in ont
vangst nemen. Ze zijn afkomstig 
van afbraakwerken ter hoogte van 
Breebos. Voor de draadversperring 
gebruiken we vijftien kleine iso
latoren, allemaal nagenoeg intact 
en gevonden op akkers nabij de 
grens met Baarle-Nassau. Ze zijn 
afkomstig van de originele doden
draadversperring! Nergens anders 
kon een dergelijk authentieke 
reconstructie van de dodendraad 
gerealiseerd worden ... 

Reconstructie van twee 
schildwachthuisjes 

Aan de grens tussen Castelré 
en Wortel worden twee schild
wachthulsjes opgericht. Zij boden 
bescherming aan Nederlandse en 
Duitse grenswachters tegen het 
gure weer. Ook deze gebouwtjes 
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Duits schildwachthulsJe in Essen. 

worden ontworpen op basis van 
fotomateriaal en opnieuw zijn de 
leerlingen van de afdeling hout van 
de VITO bij de werkzaamheden 
betrokken. Het Duitse noch het Ne
derlandse leger had blijkbaar een 
uniform model. Er bestonden heel 
wat varianten, meestal opgetrokken 
uit timmerhout maar soms ook be
staande uit dunne takken opgevuld 
met wat hooi of zelfs helemaal van 
graszoden, de zogenaamde plag
genhutten. Om niet "zomaar iets" 
te timmeren, werd gekozen voor 
twee verschillende modellen: een 
Duits ontwerp uit Essen en een 
Nederlands huisje uit Chaam. Met 
de oprichting van het schakelhuis 
en twee schildwachthuisjes menen 
we het verhaal van de dodendraad 
compleet in beeld te brengen. 
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Wandelroute in Zondereigen. 

Brochure 

Naast de infoborden, de ingespro
ken verhalen en de reconstructies 
wordt de kennishonger van de 
fietsers van de Dodendraadroute 
gestild met de publicatie van een 
uitgebreide brochure. Wie van geen 
ophouden weet, kan op onze web
site terecht, waar de dodendraad
informatie verder zal aangevuld 
worden. 

Te voet op oorlogspad 

Voor wie liever te voet op oorlogs
pad gaat, worden wandelroutes in 
Zondereigen (3,6km) en Baarie
centrum (4,2km) uitgestippeld. 
Uiteraard wordt daarbij gedacht 
aan het aanbrengen van een 
bewegwijzering. In Zondereigen 
staan de gebeurtenissen bij de 
Dodendraad, het smokkelen en 
de bezetting centraal. In Baarie
centrum wordt gefocust op de 
Nederlandse neutraliteit en de 



Wandelroute in Ba.arle-centrum. 

Rabobank 

Belgische verzetsactiviteiten zoals 
het militaire zendstation en de 
smokkelbrievenpost van en naar 
het front. Voor deze wandelingen 
wordt gebruik gemaakt van een 
aantal infoborden en reconstructies 
van de fietsroute. Tevens worden 
begeleidende wandelbrochures 
uitgegeven. Mogelijk volgen om· 
liggende heemkundekringen ons 
initiatief en ontwikkelen zij op hun 
grondgebied ook een WOl-wande
ling. We denken daarbij vooral aan 
wandelingen in Ravels, Weelde
Statie, Merkspias-Kolonie en Hoog
straten. Alle brochures kunnen dan 
in een gezamenlijke wandelmap 
gepresenteerd worden. Vla de 
gemeentelijke werkgroepen hebben 
wij alvast hierop aangedrongen. 

De commissies Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert van het fonds Wereldidee van Ra bobank De Zuidelijke Baronie 
ondersteunen het project "WOl in onze grensregio. Vergeten? Opgehelderd!" van de Heemkundige werkgroep 
Zondereigen met een bijdrage van € 7 .500. Dit omdat de werkgroep met vele partners in Nederland en België op een 
bijzondere en letterlijk "grensoverschrijdende" wijze een belangrijke en impactvolle periode in de geschiedenis tot leven 
brengt. Dit doet de werkgroep op een laagdrempelige, tastbare en educatief verantwoorde wijze, waarbij er bijzondere 
aandacht is voor de educatie van de schoolgaande jeugd. Een project dat niet alleen lokaal of regionaal, maar mogelijk 
ook van nationale waarde zal zijn. Dit is dan ook voor klanten en leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie, zowel in 
Nederland als in Belglê, en alle andere Inwoners van de grensstreek en daarbulten een écht Wereldidee! 
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Merkwaardigheden (70) 

Op adem komen 

ANTOON VAN TUIL 

Lezers die mij een beetje kennen, 

weten dat ik sterk geïnteresseerd 

ben in natuur en milieu, land-

schap, ecologie en biodiversiteit. 

Een van mijn levensmotto's is de 

beroemde spreuk van indianen· 

opperhoofd Seattle: "Leer uw 

kinderen eerbied voor de aarde". 

Gelukkig zij n er ouders die di t 

met overtuiging doen. Toch lees ik 

maar te vaak wat er op natuur- en 

milieugebied nog fout gaat, in het 

klein en in het groot. 

Een tijd lang noteerde ik bij het 

doornemen van allerlei fiteratuur 

uitspraken en citaten welke op 

een of andere wijze te maken 

hebben met onze omgang met 

'Moeder Aarde'. 

Ik gooi u er een aantal van voor de 

voeten. Mogelijk zit er hier of daar 

een doordenkertje tussen. Bij mij 

leiden ze tot hoop en vrees. 

Rentmeesters 

* Wanneer je leest over of repor
tages ziet van verwoestingen die 
mensen aanrichten in de natuur, is 
het dan niet merkwaardig dat wij 
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toch de mooie term 'Moeder Aarde' 
durven gebruiken? 
* Wij leven in een cultuur die 
grotendeels voortkomt uit het 
Joods-christelijke denken. Bijbel
verhalen hebben een grote invloed 
gehad op onze taal, ons denken 
en doen. Naar aanleiding daarvan 
vond ik ergens een opmerkelijke 
redenering. De Bijbel vertelt dat de 
mens het laatste schepsel is dat 
God maakt. Gewoonlijk leidt dat 
tot de conclusie dat de mens dus 
de bekroning. de heerser van de 
schepping is. Ho, ho ... Zo vanzelf
sprekend is dat toch niet. Je kunt 
evengoed zeggen dat de mens pas 
komt, als alles wat hij nodig heeft 
er al is. Dat hij dus afhankelijk is 
van het eerder geschapene. Ons 
past bescheidenheid. 
* Daar sluit het volgende citaat 
naadloos op aan: "Elk levend 

wezen is uniek en heeft door zijn 
onvervangbare waarde recht op 
ons volle respect". 
* De mens wordt wel eens de 
rentmeester van de schepping 



genoemd. Vaak leidt men daaruit 
af dat hij zijn deel mag opeisen. 
Ik denk echter dat een rentmees
ter een dienaar moet zijn. Dat hij 
verantwoording dient af te leggen. 
Hij moet beheren en verzorgen en 
heeft niets te eisen. 

Homo Saplens 

* De Duitse theoloog Moltman doet 
een gewaagde uitspraak. Hij zegt: 
"Is de aarde aan ons toevertrouwd? 
Nee hoor, wij zijn toevertrouwd 
aan de aarde". Met andere woor
den, wat moeten wij zonder de 
aarde. We zijn er volkomen van 
afhankelijk. 
* Ik vond ergens een grapje. Een 
andere planeet komt in de ruimte 
onze aarde tegen en zegt: En ... , 
hoe gaat het? Nou, zegt onze 
aarde, ik heb zwaar last van Homo 
Sapiens. Oh, dat ken ik zegt de 
andere planeet. Dat Is niet zo best. 
Zoiets heb ik ook gehad. Maar 
troost je, het gaat na verloop van 
tijd vanzelf over! 
* In het Bijbelverhaal Genesis lees 
ik hoe Adam het verbruid heeft. 
Ik citeer: "En God zeide tot Adam: 
Met smart zult gij van de aarde 
eten, alle dagen van uw leven. In 
het zweet uws aanschijns zult gij 
uw brood eten, totdat gij tot de 
aarde wederkeert, dewijl gij daaruit 

genomen zijt. Want gij zijt stof en 
gij zult tot stof wederkeren". 
De oude wijzen wisten het al: we 
zijn 'aarde van de akker', opge
bouwd uit stoffen van de aarde. 
Maakt dat ons niet letterlijk tot deel 
van de natuur? 
* Zeventiende-eeuwse filosofen 
zoals bijvoorbeeld Bacon en Des
cartes voorzagen in hun verlichte 
wijze van denken dat de mens de 
wetenschap en techniek zover zou 
kunnen ontwikkelen, dat hij de 
natuur volledig zou gaan beheer
sen en naar zijn hand zetten. Voor 
een deel kregen ze gelijk. De mens 
bracht wetenschap en techniek tot 
ongekende hoogten. Het gevolg 
was echter niet dat hij daarmee 
de natuur volledig in de hand 

kreeg, maar wel dat hij er sterk 
van vervreemdde en gewelddadig 
ging handelen tegen de natuur. Die 
zogenaamde heerschappij dient 
ingeruild te worden voor deemoed. 
* Velen denken nog altijd dat de 
mens centraaf staat in het grote 
geheel. Er wordt gesproken over 
ONZE leefomgeving. Nee, zeg-
gen anderen, er is een leefwereld 
voor ons EN voor de duizenden en 
duizenden andere soorten levende 
wezens. De leefwereld is een 
medewereld. 
* In zijn boek 'Mijn tafelheer is 
Plato' betoogt Rob Wijnberg: In het 
liberalisme, socialisme en conser
vatisme wordt de mens centraal 
gesteld. Is dat wel juist? Is het niet 
beter om te zeggen dat de natuur 
één groot geheel is, waarin de 
mens een positie heeft die niet we
zenlijk verschilt van die van andere 
organismen? 

Duurzaam 

* Economische groei blijft voor 
velen het grote ideaal. Merk
waardig streven vind ik dat. Altijd 
maar doorgroeien, gaat tegen alle 
natuurwetten in. Economische 
groei blijft grondstoffen en energie 
eisen. Die grondstoffen raken ooit 
een keer op en met de afvalstroom 
weten we nog altijd niet goed raad. 
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Afvaleconomie zou kringloopecono
mie moeten worden. 
* Steeds vaker valt de term duur
zaamheid. Denken in echte duur
zaamheid is denken in kringlopen, 
vooral korte kringlopen. 
* Komt het er écht op aan, dan 
kunnen we niet volhouden dat de 
mens de maat is van alle dingen. 
De natuur is de maat. Die bepaalt 
uiteindelijk wat er wel en niet kan. 
* Het 'VN-Handvest voor de Aarde' 
zegt: "Elke levensvorm is uniek 
en heeft - onafhankelijk van zijn 
waarde voor de mens recht op 
respect". 
* Het is er nooit van gekomen, 
maar er werd eens een poging 
ondernomen om in elke grondwet 
de volgende passage op te nemen: 
"De natuurlijke wereld staat onder 
de bijzondere bescherming van de 
regering. De Staat beschermt haar 
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tegen uitbuiting en verwoesting 
door mensen die op eigenbelang 
uit zijn". 
* Lange tijd respecteerden wij de 
zondag als wekelijkse rustdag, 
zoals de Joden hun Sabbat had
den en hebben. Er zijn mensen 
die zelfs een sabbatjaar nemen. 
Dan kun je recreëren, dat betekent 
herscheppen. Dit is een vorm van 
hernieuwen of zo u wilt bijkomen. 
Zou onze Moeder Aarde ook eens 
een sabbatperiode kunnen krijgen? 
Zou ze op adem mogen komen? 
* Uiteindelijk zal de mens leren 
hoe de aarde weer gezond kan 
worden. Daarvoor bestaan twee 
mogelijkheden. Hij gaat versneld 
en met veel meer inzet door op de 
voorzichtig ingeslagen weg van in
zicht verwerven in de problematiek 

en het bedenken van maatregelen. 
Hij kan het ook leren door een 
toenemend aantal rampen die zich 
voor gaan doen. Ik gun het nie
mand, maar een paar pittige 'eigen 
schuld dikke bult rampen' kunnen 
het verwerven van inzicht en daar
naar handelen stevig versnellen. 
* Homo Saplens Sapiens ( de 
verstandige wijze mens) is de 
wetenschappelijke naam voor de 
menselijke soort. Bedenk wel dat 
hij zich deze naam zelf toegedicht 
heeft! Een echte Homo Sapiens 
leert zijn kinderen eerbied voor de 
aarde. 
* Heeft het bovenstaande iets met 
heemkunde te maken? Merkwaar
dige vraag. Ons heem is toch ook 
een stukje te respecteren en te 
waarderen aarde .. . 



Arme Amalia (77) 

ANTOON VAN TU IJL 

Ook in dit nummer van Van Wirs· 

kaan te kunnen we weer een aantal 

schenkingen melden. Steeds va

ker beseffen mensen dat het beter 

is om zolderspullen die opgeruimd 

moeten worden, niet zomaar naar 

de milieustraat te brengen. Dan 

zijn ze namelijk voor altijd weg. 

Beter is het ze af te geven in het 

Heemhuis. Wij kijken uw spul· 

Jen discreet na. Verrassend vaak 

vinden we iets dat heemkundig 

(zeer) de moeite waard is om te 

bewaren. Voor spulletjes welke 

niet in onze verzameling passen, 

zoeken we een passende bestem

ming. Lukt dat niet, dan gaan ze 

naar een kringloopwinkel die de 

opbrengst doorgeeft aan goede 

doelen. 

In de voorbije periode namen wij 
de volgende schenkingen in onze 
verzamelingen op. 
Minstens vier series bidprentjes 
van verschillende schenkers. 
Enkele zeer oude, uit Ulicoten, 
vielen ons bij eerste sortering al 
meteen op! Er waren er ook veel 
bij van overledenen van buiten 
Baarle. Die prentjes doen dienst 
als ruilmateriaal met andere 

verenigingen of verzamelaars en 
vinden zo toch een goede bestem
ming- blikje waarin een nood
rantsoen voor een soldaat gezeten 
heeft - een stapeltje kerkboeken. 

Ze vormen een mooie aanvulling 
op onze zeer uitgebreide collectie. 
-enkele knipsels o.a. over smok
kelarij - een aantal heemkalenders 
-enkele boeken - een vergun-
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ning om goederen over grond van 
de spoorwegen (Beis Lijntje) te 
mogen vervoeren. In 1920 moest 
zoiets nog officieel aangevraagd 
worden! - twee glazen vitrine
kasten in uitstekende staat. Ad 
van Tilborg zorgde bekwaam voor 
ingenieuze sluitingen, want die 
ontbraken - een sigarenplank 
- een fotoboekje met opnamen 
uit de Eerste Wereldoorlog. We 
mochten scannen wat ons welkom 
was. Het boekje ging terug naar 
de eigenares- een set gordijnen/ 
tafellakens in Brabants bont - een 
hangende olielamp - twee super 8 
filmcamera's- een filmzon - een 
set opbergdoosjes - vier boekjes 
met onderwijs- en leerplichtwet
ten - een blok Sunlightzeep - een 
pakje stijfsel - een drinkglas van 
Subbie Up - enkele rozenkran
sen (Gewijde voorwerpen mag 
je niet zomaar weggooien, zei 
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de schenkster!) - een trommeltje 
voor Ammoniakzeep waarop heel 
veel tekst en uitleg staat over 
het gebruik -een langspeelplaat 
van Harmonie St. Remi 1908-
1975 - een ingebonden jaargang 
van het weekblad 'Nederlandse 
Illustratie' uit 1917 (in bruikleen 
voor onbepaalde tijd) - serie foto's 
van de Boshut van Sonja Prins van 
voor haar komst naar Baarle. Wij 
mochten ze scannen. Het album is 
inmiddels terug bij de rechtmatige 
eigenaar. 

De gulle gevers waren: Jenny 
Huijsmans, familie Laurijssen (van 
ons Ria), Ad Kusters, Karel van 
der Vloet, familie Couwenberg, Ria 
Toelen uit Turnhout, Jo de Jong, 
Leo Dufraing, Agnes Kin, Herman 
Boeren, Frans Tuijtelaars, Louis 
Verschueren, Ria Braspenning-Van 

Tilburg, René Verheijen, Femie 
Lückman en een onbekende 
schenker. 

Misschien vindt u het niet passen 
in de rubriek van de schenkingen, 
maar toch vermelden we graag 
ook even dat twee leden - Tiest en 
Martien - in goede samenwerking 
een aantal houten voorwerpen uit 
onze verzameling gereedschappen 
vakkundig houtwormvrij gemaakt 
hebben. Dit is een wezenlijke 
klus voor het behoud van onze 
spullen. Zij hebben zich op de 
laatste jaarvergadering spontaan 
aangemeld voor dit karwei. Na de 
vakantieperiode gaan ze nog eens 
een aantal voorwerpen aanpak
ken. De houtwormen vinden al dat 
vrijwilligerswerk maar niks! 

Hartelijk dank en graag tot een 



Bevrijd en toch gevaar en 
schèènhèèligheid bestraft! 

FONS WILLEMSEN 

Ulicoten heej lang motte wachten 

op de bevrijding. Toen Baol vrij 

was, hebben wij nog zeker drie 

weken in spanning gezeten. Op 

28 oktober 1944 zijn de leste 

Duitsers hier weggegaan. Jao, 

toen braak 'r enen tèèd a on om 

nie te vergeten. Maor eer 't zover 

was, zaten we nog veul in span-

ning. Ik was nog a/tij onderduiker. 

D'n ene keer liepen er Tommies 

in het durp en 'n paor uren faoter 

kwaamde weer Duitsers tegen. Wij 

lagen gewoon in de vuurlinie. 

Bakmeel 

Op 20 oktober ging ik voorzichtig 
toch 'ns efkes naar huis meej m'n 
kameraais Lowie Vugt en Toon 
Leijten. Toen zagen wij Engelse 
soldaoten. Dè kunnen trouwens 
ook wel Polen gewiest zèèn. Die 
hadden Baol bevrijd, zoals verteld 
wier. Ze kwamen ineens aangelo
pen en stonden veur de kapotte 
deur van m'n ouwerlijk huis. Ze 
riepen: "Hands up!" Nou had ik 
een zakske bakmeel op m'ne nek. 
Dè liet ik gaauw op m'n hielen val
len en staak rap m'n haande in de 
lucht. Toen vroegen ze: "Civiel?" 
Ik had gehoord dè dè 'burger' be-

ook: "Yes, yes, civiel!" Toen vroe
gen ze ons naar 'German' en wij 
begrepen dè ze op zuuk waoren 
naor Duitsers. "Yes, in den tuin", 
en wij wezen naar aachteren. Het 
duurde nie lang of d'r kwamen 

vier Duitsers meej enen witten lap 
aan 't gewèèr naar de straot en die 
werden subiet afgevoerd , richting 
Hoogeind en Heihoef. 
Wij waoren veul blij dè wij het er 
goed afgebracht hadden. 

tekende en ons antwoord was dan ... Ik zaat van kop tot teen onder 't Uland ... 
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Nou kon ik meej m'n zakske 
bakmeel deur In de richting van 
het ouw pakhuis. Daor waren we 
in de kelder gehuisvest, omdè ons 
huis kapot was. In dieje kelder 
konden wij meej een petrolstelleke 
pannenkoeken bakken. 't Was daar 
wel behelpen. Eerder merkten wij 
dè al, want onze pa is daor op 16 
oktober gestorven. Wij denken dè 
hij een longontsteking opgelopen 
haj. D'r kon toen genen dokter 
komen, omdè wij in de vuurlinie 
zaten. Dè's heel erg, als ge zo 
ziek bent en d'r kan genen dokter 
komen. Mèn vaoder is mer zeu
venenveertig jaor meugen warren. 
Ammaol deur diejen ellendigen 
oorlog! 

Draoikes knopen 

Op 30 oktober - ik haaj 'r nog 
nie eens èèrg in dè'k verjaardel -
zouden we 'ns naor de vèèver gaan 
bij Ackerveekes. Nou konden we 
gaon en staan waor we wouwen 
want we waoren vrij. Daor laag 'ne 
vèèver. Mèr onderweges veraan
derde ons plan al en liep 't nog 
bekaanst verkeerd af ook nog 'ns. 
Wij zagen geen gevaar. 

Toon, Lowie en ik zèèn onderwege 
naor dieje vèèver. Daar zie ik op 
een moment enen draad dwèrs 
deur 'ne sloot liggen. Ik zeg tegen 
m'n kameraois: "Daor zal toch wel 
wa aon vaastzitte? Misschien wel 
een mèèn!" En zonder goed naar 
te oenken en zonder aon gevaar te 
denken, hadden we al een plan. 
Overal laag draad genog rond te 
slingeren, overgebleven van de 
veldtelefoons van de soldaoten. D'r 
laag ook nog enen kapot geschoten 
telefoon bij. Wij knoopten enen 
langen telefoondraad aon diejen 
draod in de sloot. Onzen draad 
wilden we over een bietengroef 
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leggen. Daor aachter zaten we 
vèèlig, dochten wij. De Lowie trok 
rèèkelijk vruug aon onzen draod. 
D'r volgde toch ene klap!! Ik vloog 
op 't leste moment achter d'n 
bietenhoop en zaat van kop tot 
teen onder 't zaand. Wij keken 's 
in dieje sloot. Daarin was een gat 
geslaogen waor ge wel twee èèrd
kèrren zaand in kwèèt kosl Dè haj 
hier helemaal verkeerd af kunnen 
lopen. Wij zijn daar wel deur 'toog 
van de naald gekropen. Als ge jong 
bent, ziede geen gevaar. 't Waar 
wel wè stom van m'ne kameraad 
om zo vruug aon diejen draad te 
trekken. Och jao, van oew kame
raais kunde wel veul hebben. Wij 
waoren heel veul saomen op pad. 

Terugketsen 

Kort naar de bevrijding kreeg ik 
een Duits gewèèr dè aachtergeble
ven was toen de bezetters weg
trokken. Op 'ne zondagenaovond 
gingen wij daor mee schieten. Ook 
dè was lèèvesgevaorlijk, zoals we 
al gaauw in de gaoter kregen. Daar 
hedde't weer; als ge jong zèèd, 
kende geen gevaar! Ik heb ene 
keer enen haos geschoten mee dè 
gewèèr. Het was een goei waopen, 
manneke. 
Deur ene muur schieten, dè gong 
nie. Wij hebben dè diejen zondag 
geprobeerd en dè viel bekaanst 
verkeerd uit. Ik had een paor 
lichtspoorkogels. Toen 't bekaanst 
duister was. tekende ik een ron
deke op de muur van de schuur bij 
Vugte op den Haaikaant En daor 
schoten wij op om te bezien hoe'n 
goei gewèèr dees wel nie was. Ik 
schoot en laot dieje kogel nou toch 
terugketsen. Hij vloog vlak langs 
ons af, sjuust tussen de Lowie en 
mèn deur. Omdè't ene lichtspoor
kogel was, konde dè heel goed 
zien, al gong het wel heel rap! Dè 

was toch wel den eerste maar ook 
de leste keer dè wij op een muur 
schoten! 
Maar dè schieten was toch wel 
heel plezaant. We verzonnen weer 
iets aanders. We gingen op enen 
aanderen keer het bos in en zoch
ten bomen waor takken afgezaagd 
waoren. De afgezaagde rondekes 
waoren heel goei doelen om op te 
richten. Maor ook hier vlogen de 
kogels alle kaanten op omdat ze 
den ene keer in het hout drongen, 
maor aandere keren nie. Lèèvens
gevaorlijk! Wè deejen we toch 
stomme dingen. En we leerden d'er 
niks van. 

Báts! 

In een soort schuilplaats die de 
Duitsers in de buurt gemaakt ha'n, 
vonden we een paor haandgrena
ote. Of ge die kent, weet ik nie, 
maor 't waren d'r zo meej enen 
steel d'r aon. Wij wouwen wel 
eens weten wè dè deej, als we d'r 
zo een zouwen laoten ontploffen 
in enen hollen boom. Wè denk'te? 
Bij Sjef van Graorte Geerts stond 
enen dikke hollen boom in 't bos. 
Wij prutsten enen draad aon de 
ontgrendeling van die grenaot en 
lieten'm veurzlchtig in de holte 
van den boom zakken. We ha'n 
draad genog om die grenaot op 
wel 20 meter afstaand op gang te 
brengen. Wij trokken mee enen 
ruk aon onzen draad en báts, daor 
gong-ie! Wè zit daor een kraacht 
aachter. Van den boom was nie 
veul over. Laoter heb ik d'n overge
bleven stronk nog gebost. Ik werkte 
toen af en toe wel 'ns bij Sjef van 
Graorte. 

Als ge alles naorgaot; wè zèèn wij 
somtij toch deugenieten gewiest! 
Alleen, wij waoren er nooit op uit 
om aander mensen schaoi te doen. 



Niks te vèène 

Zo kort naor den oorlog waren 
d'r geen jaogers en veul wild. Dè 
valt te begrèèpen, want in den 
oorlog mocht niemand jaogen. Den 
Duitser wou nie dè iemand een 
gewèèr in huis had. Veul mensen 
wouwen nou toch wel weer eens 
een stukske wild hebben omdat 
de Duitsers bekaanstalle kiepen 

opgevreten hadden. Wij ha'n d'r 
ook geen meer. Ge begrèpt; wilde 
een stukske vlees eten, dan gaode 
dè haolen waor 't is. 
Fesaante zaten d'r overal genog. 
Hedde geen kiep, dan is ene 
fesaantin de pot ook goed. Die 
smaokt zeker zo lekker. We konden 
ze gemakkelijk koken of bakken, 
want stookhout was't'er ook genog 
omdat er veul bomen kapotge-

Wij nie te lui, wij namen de'n haos meej ... 

schoten waoren. ledereen had een 
houtkachel. 
Op enen naarjaarsdag van 1946 
waren we aon 't spaoien bij 
Seeuwse bos op de Strumpt langs 
de waoterroop. Iemand die daor 
de jacht had kwaam bij ons aon 
en buurtte een bietje. Hij had een 
jachtgewèèr bij. Vrèmd, want de 
grote jacht op haos en fesaant zou 
's aanderendaags pas open gaon. 
Hij zee: "'D'r zit nie veul wild. Dè 
valt tegen". Lowie Vugt en ik, wij 
zeejen: "Wij dochten dè'tér veul 
zaat, want wij zien alle daogen 
haozen en fesaanten". Affijn, we 
buurtten nog een bietje en toen 
ging hij deur. Hij wou 'ns kèèken 
of''t waor waar wè wij vertelden. 
"Ik vèèn 't nie schoon als ge veur 
de jacht al op wild schiet. Dè doen 
alleen stropers", zee hij nog toen 
hij ging. Een kwartierke laoter ... 
knal! "'Hij schief', zeej de Lowie. 
Wij gingen op 'nen zaandrug 
staan om rond te kèèken. Ja-
wel, wij zaogen 'm gaon deur "t 
beekske van Sjef van Graorte. Daor 
pakte hij iets op en gooide dè in 
de kaant. Efkes laoter zagen wij 'm 
naor huis op aon gaon. 
Wè had hij geschoten? Wij kossen 
't nie laoten om te gaon kèèken. En 
dè deejen we dan ook. D'r stond 
langs de sloot waar hij gelopen 
had enen hulstbos. Die is in den 
aovond goed te herkennen. En 
jawel, er was vers gedapt. Het gras 
laag nog plat. Het duurde niet lang 
of wij vonden daor enen groten 
haos. De jaeger had toch ge
stroopt! Wij nie te lui. Wij naomen 
de'n haos mee. 's Aanderendaags 
verkochten we die in Beis veur goei 
geld. We hadden ieder een half 
weekgeld. Wè zal diejen 'sportie
ven jaoger' aorig gekeken hebben 
toen er niks te vèènen was. Eègen 
schuld, dan motte mer nie zo 
schèènhèèlig doen .... 
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Ervaringen en toekomstplannen rondom de Boshut van Sonja Prins 

"Ik gebeur iedere dag" 

Open Boshut-dagen 

In mei, juni, juli en augustus 

2012 stelde kunstenaar Anne 

Pillen de Boshut, het voormalige 

huis van dichteres Sonja Prins op 

Het Goordonk in Baarle-Nassau, 

op vier zondagen open voor pu

bliek. Er kwamen meer dan twee· 

honderd bezoekers, waaronder 

veelleden van Heemkundekring 

Amalia van So/ms. 

Verliefd 

Sonja Prins zou dit jaar honderd 
jaar zijn geworden. Ze liet in 2009 
haar vervallen huisje en omliggen-

Anne Pillen bij de Boshut. 
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Onthulling van een plaquette door de RABObank
ambassadeur dhr. John Geerts. 

de grond na aan het bestuur van 
stichting de Boshut. Sonja's wens 
was dat na haar dood vrouwelijke 
kunstenaars in alle rust in haar 
Boshut zouden kunnen werken. 
Aanvankelijk was daarvoor geen 
enkele belangstelling, totdat Anne 
Pillen in 2010 via Pien Storm van 
Leeuwen. dichteres uit Chaam, 
met het werk en leven van Sonja 
Prins kennismaakte. Pillen werd op 
slag verliefd op de Boshut en werkt 
sindsdien voor onbepaalde tijd op 
deze voor haar zeer inspirerende 
locatie. Naast het ontwikkelen van 

eigen werk in de vele ruimtes van 
de Boshut wil Pillen, als blijk van 
dankbaarheid voor het nalaten
schap van Sonja en in lijn met 
haar wensen, ook ruimte bieden 
aan andere kunstenaars, denkers 
en schrijvers om hun werk te laten 
zien of horen aan publiek. Met de 
eerste vier OPEN BOSHUT-dagen 
maakte zij hiermee een begin. 

Toekomstplannen 

Naast aandacht voor Sonja's leven 
en werk, bood het programma van 



Dichteres Pien Storm van Leeuwen 
uit Chaam draagt gedichten voor van 
Sonja Prins. 

Theatermakers Kaat Haest en Kfm 
Hertags uit Antwerpen leggen de 
eerste steen van hun voorstelling 
MUUR!MURE. De voorstelling gaat 
over een ficti eve ontmoeting tussen 
Sonja Prins en Milena Jesenska bij 
de muur van het concentratiekamp 
Ravensbrûck. 

Levensverhalenverteller Vera Hals uit 
Oosterhout verwoordt haar vis.ie op 
het leven en werk van Sonja Prins. 

de Open Boshut- dagen ook een 
blik op de toekomst en dus op wat 
de Boshut nu is en nog zou kun
nen worden: een culturele werk
en presentatieruimte voor creatieve 
makers en een unieke omgeving 
voor cultuur· én natuurminnend 
publiek. 
De reacties van het publiek waren 
zeer positief. Men was onder de 
indruk van de bijzondere sfeer 
van de plek en de sobere omstan
digheden waaronder Sonja had 
geleefd. Ook werd het programma, 
waaraan verschillende kunste
naars, muzikanten, schrijvers en 
denkers vrijwillig meewerkten. zeer 
gewaardeerd. 
Veel bezoekers steunen het plan 
van de stichting om de Boshut 
verder te ontwikkelen. Pillen vindt 
het daarbij van belang niet uit 
het oog te verliezen dat het huisje 
kwetsbaar is en dat er, net zoals 
Sonja dat deed, ook in alle rust 
moet kunnen worden gewerkt. De 

Kunstenaar/mu2ikant Tsjoes Bruwiere 
uit Poppel zorgt voor betoverende 
l luitimprovisaties. 

Boshut zal daarom slechts inci
denteel worden opengesteld voor 
kleine groepen publiek. 

Sonja Prins versus Anne Pillen 

Sonja Prins woonde ruim vijf
endertig jaar in zelfverkozen 
eenzaamheid in haar Boshut. In 
de zeventiger jaren van de vorige 
eeuw kon zij de Boshut kopen van 
haar oorlogspensioen en wijdde zij 
zich na een veelbewogen en hard 
leven, zoveel mogelijk aan haar 
grootste liefde: de dichtkunst. Na 
haar oorlogservaringen in het vrou
wenconcentratiekamp Ravensbrück 
was de Boshut voor haar een waar 
paradijs. Als mensen zich bezorgd 
maakten over de Spartaanse 
omstandigheden waarin ze soms 
leefde, verdedigde zij zich met 
de woorden: "niets is erger dan 
Ravensbrück". Ze vond het grote 
onzin als mensen medelijden met 
haar hadden. 
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Pillen laat zich in haar werk als 
kunstenaar graag inspireren door 
mensen en hun {on)alledaagse 
leven en probeert door onderzook 
op locatie verbindingen te leggen 
tussen haar persoonlijke fascinaties 
en aanwezige aanknopingspunten. 
Zij is geboeid door het leven van 
Sonja Prins en haar sterke en 
eigenzinnige karakter. Ook heeft 
ze respect voor de manier waarop 
Sonja tot op hoge leeftijd actief 
bleef en haar huisje zo zelfstandig 
mogelijk onderhield en in stand 
probeerde te houden. 
Pillen woont in Oosterhout en 
probeert zo vaak mogelijk in en 
rondom de Boshut te werken. 
Sinds Senja's overlijden zijn elektri
citeit, gas en water afgesloten. De 
oorspronkelijke houtkachel is de 
enige warmtebron in huis. 

Veranderende ruimtes 

Voor Pillen is Senja's huis vol 
aanknopingspunten om artistiek 

mee aan de slag te gaan. Ze 'pelt' 
de ruimtes van de Boshut lang
zaam maar zeker af en ontdekt 
daarbij sporen van Senja's leven 
en zelfs van vorige bewoners. die 
haar verbeeldingskracht prikkelen. 
Vervolgens richt zij de ruimtes op 
haar eigen manier opnieuw in. 
Oorspronkelijke kleuren die onder 
verf- en behanglagen uitkomen 
worden opnieuw gemengd en 
door Pillen op muren en plafonds 
aangebracht. Vondsten zoals een 
kruik, oude pantoffeltjes en een 
rozenkrans krijgen een nieuwe 
bestemming in de steeds verande
rende ruimtes. Pillen hergebruikt 
materialen, zoals stukken oud 
linoleum die ze aanvankelijk uit 
het huisje heeft gesloopt en tijdelijk 
had opgeslagen in één van de 
kamers. Ze sorteert en versnippert 
en brengt vervolgens terug op een 
andere manier en in nieuwe com
binaties. Vijftien aanhangwagentjes 
met onbruikbaar materiaal werden 
de afgelopen twee jaar afgevoerd 

Vrolijke folkmuziek door meidentrio Pancóga Trhir uit Utrecht. 
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Nieuwe en tweedehandse, bij de 
Boshut passende materialen en 
meubels uit een kringloopwinkel, 
werden aangevoord. 

Houtje-touwtje stijl 

Sonja's favoriete 'bouw'-materialen 
waren plakband, allerlei soorten 
touw, ijzer- en nylondraad, (land
bouw)plastic, punaises, spijkers en 
pakpapier. Die 'houtje-touwtje stijl' 
vindt Pillen niet alleen ontroe-
rend en van een ontwapenende 
schoonheid, maar blijkt soms ook 
functioneel en onverwacht sterk. 
Pillen gebruikt vaak dezelfde ma
terialen en 'technieken' die Sonja 
toepaste, nu om nieuwe markerin
gen en installaties te maken en de 
kamers van de Boshut een tot de 
verbeelding sprekende betekenis te 
geven. De kamers geeft ze namen 
als: schimmelkamer, stookhok, 
camouflagekeuken, vogelserre en 
flaneerruimte. 



Binnen en buiten 

Met opzet helpt Pillen de toch al 
langzaam naar binnen dringende 
natuur af en toe een handje, door 
in de winter vogels met vetbol
letjes in de door verval gedeeltelijk 
opengesperde serre te lokken en in 
het voorjaar geurende citroenme
lisse en pepermunt te planten in 
de gaten van verrotte vloerdelen. 
Ze verzamelt buiten dennenap
pels en verdroogd eikenblad en 
legt die binnen op onverwachte 
plekken neer. In honderden foto's 
legt Pillen haar werkproces vast. 
Haar werkervaringen zet ze, met 
een selectie van de foto's, op haar 
weblog. Ook de omgeving van de 
Boshut wordt aangepakt. Veel dood 
hout wordt gesnoeid zodat planten 
weer kans krijgen om uit te groeien 
en, na een jarenlange winterslaap, 
weer tot bloei te komen. Onder de 
humus verdwenen oude stenen 
paadjes rondom het huls worden 
ontdekt, nieuwe paadjes in het bos 
geveegd en bijgehouden. Tijdens 
één van haar speurtochten tussen 
Senja's stapels bewaarde oude 
kranten vindt Pillen een tekst die 
symbolisch wordt voor haar werk
wijze in de Boshut : " ik gebeur 
iedere dag". 
Er valt hier nog zoveel te ontdek
ken, te maken en te genieten ..... 

Logboekfragmenten van Anne 
Pillen van de eerste maanden 
Boshut 

Januari 2010 
Ik heb behoefte aan reflectie. Ik 
lees boeken en verzamel uitspra
ken, maak kleine tekeningetjes 
en aantekeningen, knip teksten 
uit kranten en tijdschriften die 
me aanspreken. Ze komen in een 
notitieboekje dat ik mijn Verlangen
boekje ben gaan noemen. 
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Gevonden notities van Sonja Prins. Filosofe Miriam van 
Reijen uit Breda leidde een gesprek over de ziel en de 
geest met het publiek. 

Ik kijk terug op de afgelopen zeven 
jaar en probeer de rode draad 
in mijn werk als kunstenaar te 
vinden. 
Van daaruit wil ik opnieuw plannen 
maken. Maar eerst is een pas op 
de plaats nodig, liefst op een rus
tige en inspirerende plek, zonder 
tijdsdruk. 

Februari 2010 
Vriendin en dichteres Pien Storm 
van Leeuwen uit Chaam nodigt mij 
uit voor een bezoek aan de Boshut 
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van Sonja Prins. Sonja is een jaar 
geleden overleden. Pien heeft haar 
nog gekend. Sonja wilde dat haar 
Boshut na haar dood een plek zou 
worden voor vrouwelijke kunste
naars om er in alle rust te kunnen 
werken. Niemand had belangstel
ling. Pien vraagt en krijgt de sleutel 
van de Boshut om er met mij een 
kijkje te gaan nemen. Het huis 
ligt stil en breekbaar verscholen 
in het struikgewas. Ik ben op slag 
verl iefd. 

Maart 2010 
Vandaag het gebruikerscontract 
getekend bij uitgeverij de Papieren 
Tijger in Breda. 
Paul de Ridder, executeur testa
mentair van Sonja Prins en tevens 
voorzitter van stichting de Boshut 
heeft mij de sleutel van de plek 
van mijn dromen gegeven. Ik 
mag in ieder geval tot september 
werken in de Boshut. Ik kan mijn 
geluk niet op. 

Apri l 2010 
Ik loop door de woonkamer. Lege 
boekenkasten en planken. Dit is 
een labyrint geweest van boeken 
en paperassen, heb ik me door 
Paul de Ridder laten vertellen. Als 
ik om me heen kijk word ik blij 
en ook onrustig: waar moet ik in 
vredesnaam beginnen? Aan de 
muur hangt een afdruk van een 
foto van Sonja, geflankeerd door 
een foto van een Siamese poes en 
een enigszins bibberig beschreven 
envelop. Ik lees: "samen met mijn 
organen. blijf ik hopelijk wakker. 
Sonja." 

Ik zet me aan een tafel en pak een 
kladblokje uit mijn tas. Schrijven is 
hier mijn eerste impuls: maar dan 
zonder enige pretentie: woorden, 
korte zinnen, associaties: Boshut
woorden en Boshut-schrijfsels 
noem ik ze. Ik maak wat foto's 
van sporen die Sonja hier heeft 
achtergelaten. Sleutels die nergens 
meer bij lijken te horen, maar nog 
wel netjes aan een spijker aan de 
muur hangen. Gele plastic wasknij
pers aan een geknapte waslijn. De 
ruimtes binnen zijn vaak te donker 
en te vochtig om ze goed in beeld 
te kunnen brengen. Het huis is 
schimmelig en op meerdere plaat
sen ontoegankelijk door barricades 
van .ege archief- en boekenkasten. 
Ik vertraag. 



Meer informatie over de Boshut is 
te vinden op 
www.annepillen.nl en www.amojl
len.wordoress.com 

WORD VRIEND VAN 
DE BOSHUT 

Het is mogelijk om 'vriend van de 
Boshut' te worden!! Voor VIJFTIG 
EURO PER JAAR ontvangt u een 
gloednieuwe gebonden publicatie 
met werk van Sonja Prins, korting 
op komende culturele Boshut-acti
viteilen en nieuws over de Boshut 

per email. U ondersteunt daarmee 
tevens het streven om deze plek 
als bijzondere culturele broedplaats 
blijvend 'in leven' te houden. 

Interesse? Maak vijftig euro over op 
rekening 489249507 t.n.v. stich
ting de Boshut o.v.v 'vriend van de 
Boshut' en stuur uw adresgege
vens naar deboshut@xs4all.nl of 
'Vrienden van de Boshut', Postbus 
2599 4800 CN Breda. U ontvangt 
z.s.m. een nieuwe publicatie van 
de serie Weegschaal de Aarde van 
Sonja Prins per post. 

Borstbeeld van Sonja Prins. (foto Cees de Jong) 

Foto van Sonja Prins, haar 
Jievelingspoes en haar wens voor de 
Boshut. 
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Fotopresentatie 
1Baolse mensen in de vorige eeuw' 

ANDRÉ MOORS 

Reserveer dinsdagavond 20 

november in uw agenda! Dan 

organiseren wij in de aula van 

het Cultureel Centrum in Baarle 

een boeiende fotopresentatie over 

Baolse mensen in de vorige eeuw. 

Ongeveer 230 oude foto's projec

teren wij dan op het grote scherm. 

Het is een selectie van foto's die 

wij in de afgelopen jaren kregen 

van inwoners van Baarle. 

Oe foto's zijn gemiddeld 60 jaar 
ouc, met uiteraard uitschieters die 
nog veel ouder zijn. Oe gefotogra
feerde mensen zijn allen afkomstig 
uit ons heem, dus uit Baarle
Nassau, Baarle-Hertog, Ulicoten, 
Castelre en Zondereigen. Te zien 
zullen zijn gezinnen, mannen, 
vrouwen en kinderen die bij allerlei 
gelegenheden gefotografeerd zijn. 
Het kan niet anders dan dat er ook 
veel mensen te zien zijn die helaas 
zijn overleden. 
Maar er zullen ook bezoekers aan 
deze activiteit zijn, die zich zelf 
terug zien. Enig verschil: ondertus
sen 'un bietje' ouder geworden! 
Zeker weten, het wordt een feest 
voor vooral de oudere bezoekers 
aan de fotopresentatie! Oh ja, deze 
avond is gratis toegankelijk. 

Om alvast een beetje in de sfeer 
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Louis Brasens {'Louike Broos' noemde men hem in Baarlel 
had vroeger in de Molenstraat een garagebedrijf. Louis is 
de man links op de foto uit ca. 1950. Naast hem zitten Jef 
v.d. Flaas en Jef van Puljenbroek. 

Jos Oufraing uit Zondereigen, geboren in 1917 en 
overleden in 2006, met zijn hond Tor. Jos was zeer gekend 
en bemind in Zondereigen. Hij maakte nieuwe schoenen 
en voerde schoenreparaties ult. 



Wat een mooie meisjes! Het zijn v.l.n.r. Mar ja Adriaensen van Schaluinen (de 
vrouw van Louis van de Heljning), Margriet Verschueren van de Reth {nichtje 
van Marja en Tresal; ze was getrouwd met Ad van Oirschot uit Riel en Tresa 
Adriaensen {zusje van Marja, was getrouwd met Toon Hendrlksl. De foto is 
gemaakt in 1938. 

Dit komt waarschijnlijk niet in veel families voor: alle kinderen uit één gezin 
zijn lid van de verkenners, welpen of gidsen. Het betreft de kinderen van Alfons 
Sommen en zijn vrouw uit Ulicolen. Te zien zijn met hoed Jos (hopman) en 
Desiré (verl<enner). De overigen zijn v.l.n.r. Marja (gids), André (welp), Annie 
{gids) en José (gids). De foto is in 1954 gemaakt. 
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Deze foto is ca. 1940 gemaakt in Castelre op de 
Schootsenhoek. Jet Roeien heeft bij zich zijn zoontjes Jan 
(I) en Stan (r}. In de deuropening staat Elisabeth Roeien. 

Bakker Janus van Tilburg van het Lekkerbekje uit de 
Keri<straat (I) is ca. 1938 bezig met zijn knecht Louis 
Klaassen uit Riel (r) om weer wat lekkers voor de Baolse 
mensen klaar te maken. 
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te komen heb ik een paa r foto's 
hieronder geplaatst. 

Rest mij ook vanaf deze plaats 
namens Amalia alle Baarrenaren 
te bedanken van wie wij in de 
afgelopen jaren foto's kregen voor 
ons archief, voor fotopresentaties 
en voor de opmaak van boeken en 
ons ti jdschrift Van Wirskaante. 
En u weet het, hebt u in uw 
schoenendoos nog oude foto's over 
Baarle, Ulicoten, Castelreen Zon
dereigen of haar inwoners? Neem 
contact met mij op. Ik kom de 
foto's bij u thuis ophalen, scan ze 
en breng ze uiterlijk de dag daarna 
weer bij u terug. 
Mijn telefoonnummer is 
0 135079556. 

Tot dinsdagavond 20 november! 



Rondje Belze kerk 

ANDRÉ MOORS 

In zes recente afleveringen in Van 'Van puinhoop tot juweel' was 

Wirskaante vertelde Antoon van voor mij een stimulans om op 

Tuijl het een en ander over de Re· zoek te gaan naar bijzondere 

migiuskerk. Veel foto's van zowel foto's die heel veel jaren geleden 

het interieur als het exterieur van in de directe buurt van die kerk 

deze prachtige kerk waren in die zijn gemaakt. Ik laat u graag ne-

artikelen te bewonderen. gen heel bijzondere plaatjes zien! 

Zijn reeks over de Remigiuskerk, 

Wij hebben nauwelijks twijfel dat u 
het met ons eens bent dat Baarle 
vroeger een prachtig straatbeeld 
had. Ook deze foto's bewijzen het 
weer. Veel is al verloren gegaan. 
Als Amalia spreken wij daarom 
de hoop uit dat onze gemeente
bestuurders bij beslissingen over 
sloopaanvragen óók cultuurhistori
sche overwegingen nadrukkelijk in 
de besluitvorming betrekken. 

Foto gemaakt vanaf de plaats waar nu het terras is van café-restaurant 'De Twee Leeuwen' in de richting van het 
toenmalige gemeentehuis. Vooraan de woning van gemeentesecretaris Schuermans. Zie ook het prachtige hekwerk. 
Datering foto 1915. 
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Vanaf de hoek van de kerk is een foto gemaakt richting Kerkstraat Vooraan rechts weer de woning van 
gemeentesecretaris Schuermans en het Heemhuis (toen gemeentehuis van Baarle-Hertog). Links vooraan het vroegere 
postkantoor van Baarie-Hertog en de hoge pastorie. Datering foto 1914. 

Vanuit de Kerkstraat zicht op de kerk en het heemhuis. Datering foto 1915. 



Foto gemaakt vóór het toenmalige gemeentehu' van Baari .. -Hertog (nu Heemhuis) rlchtinJ kerk. Achteraan rechts weer 
- het voormalige postkantoor van Baarie-Hertog atering foto 1920. -

Foto gemaakt vanaf de hoek van de Kerkstraat en de Desiré Geeraertsstraat (heette vroeger de Kloosterstraat) In de 
richting van het vroegere nonnenklooster. Datering foto 1915. 
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Het Kerkplein met het H. Hartbeeld. Rechts staat de kerk (niet zichtbaar). Links de bakkerswoning 
van Sirnon Jansen, dan café de Muizenval van de gebroeders Hoefnagels. Daar weer naast een 
gedeelte van het woonhuis van Toon Brouwers, koster, organist en klokkenluider. Datering foto 1915. 

Weer het Kerkplein, nu gemaakt richting de Kerkstraat (achter het hek). Datering foto 1937. 
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Foto gemaakt vanuit de Molenstraat. Kijkrichting is de Singel. links het kerkhof, rechts de woning van Emma Loots. 
Op de Singel staat links de kiosk. Datering foto ca. 1920. 

Kijkrichting is vanaf de Singel richting Molenstraat. Rechts weer een gedeelte van de kerk en het 
kerkhof. Links de hoek van de woning van Emma Loots. Foto ca. 1925. 
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Activiteitenkalender 
september t/m december 

September Za 27 l ange herfstwandeling. 
Zo 2 Open huis in het Heem- Vertrek om 9.00 uur vanaf 

huis van 10.30 tot 12.30 het Heemhuis. 
uur met presentatie van de 
26e Heemkalender. November 

Zo 9 Open monumentendag. Zo 4 Open huis in het Heem-
Belgisch thema is muziek/ huis van 10.30 tot 12.30 
beeld/creativiteit in al haar uur. 
vormen. Do 15 Presentatie toponiemen-

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

huis van 10.30 tot 12.30 Di 20 Fotopresentatie 'Baolse 
uur. mensen in de afgelopen 

Za 13, Tentoastell ing 'Loveren eeuw' op het grote scherm 
zo 14 in de schijnwerper'. Voor in de aula van het Cultu-

informatie zie artikel in dit reel Centrum. Aanvang 
blad. 19.30 uur. 

Di 27 Aanbieding van de 'Rog-
gerentjes 20 12' aan het 
gemeentebestuur van 
Baarle-Nassau. 

December 
Zo 2 Open huis in het Heem-

huis van 10.30 tot 12.30 
uur. 

Di 18 Kerstviering vanaf 19.30 
uur in de aula van het 
Cultureel Centrum. 

Vr28 Winterwandeling. Vertrek 
om 9.00 uur vanaf het 
Heemhuis. 

Overzicht van de secties van het kadaster in Baarleen Zondereigen. Kadasterkaarten worden gebruikt in het op 
15 november te presenteren toponiemenboek om te laten zien waar de veldnamen gesitueerd zijn. 



n u 
HANEVEER • J:o n we rin g • Ro lluik 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 

Maatwerk 
I I 

Aanleg en onderhoud van tuinen elke cliënt 
Binnen- en buitenhuis 

schilderwerk 

Klussen in en om het huis 

www.robvis.nl 

+31 (0)6 11 287 280 



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 
Visweg 8 
Postbus B 
www.em dejong.n l 

5111 H J Baarle -Nassau : 088·6655555 
51 10 AA Baarle -Nassa u Fax 0 13-5079 100 
dru kkerij@emdejong.n l 1 1 0 14 - 690324 
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