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Woord vooraf.

Door Luc Andries.

Op het ogenblik van dit schrijven (24-11-2011) hebben wij in België al 529 dagen geen regering.
Niettemin blijft alles draaien, zo ook ons tijdschrift dat u, dankzij onze trouwe bezorgers, voor de
tweeënzestigste keer ontvangt.

Wat hebben we de laatste 3 maanden zoal gedaan?

Op zondag 4 september hebben wij deelgenomen aan de ‘Ravelse Pieremarkt’.

De Pieremarkt betekent plezier en info voor iedereen.

De 20ste september kregen wij na een vraag van de heemkundekring aan het MOMU (Modemuseum
Antwerpen), mevrouw Frieda Sorber op bezoek in ons archief te Weelde-Station. Zij gaf ons heel
wat goede raad i.v.m. conservering van oude, waardevolle kledij. Momenteel is een werkgroep zeer
intensief bezig met deze collectie. Meer uitleg hierover op p. 30.
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De herfstwandeling op 18 oktober trok ongeveer 40 liefhebbers. In een ‘Rondje Ravels’ maakten zij
onder leiding van Stan De Kinderen een tocht rondom het dorp en eindigden … jawel, in de
Wouwer.

En op 23 november laatstleden hadden we ‘Ouwe Vèrrekes’, een voordracht van onze heemkunde-
collega Rien Vermaire (www.rienvermaire.nl) uit Hilvarenbeek. Onder grote belangstelling bracht
hij in de grote zaal van C.C. de Wouwer zijn unieke, humoristische voordracht over
huisslachtingen en andere oude gebruiken.

Ik heb het vermoeden dat Toon Hermans zaliger goedkeurend over de schouder van Rien mee heeft
genoten.
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Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 september 2011 is er een gunstig advies verleend om het
oud-gemeentehuis van Poppel (nu museum ’t Kaske) op te nemen in de lijst van ‘voor bescherming
vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten’.

De laatste 3 maanden is er ook hard gewerkt door een groep enthousiaste medewerkers. Denk maar
aan de bestuursvergaderingen, overleg met de gemeente en onderhoudswerken aan de gebouwen en
het museum.
Bovendien wordt onze website door Ries van der Linden verder uitgebouwd. In deze site worden er
mogelijkheden voorzien, die enkel voor leden toegankelijk zijn. Daarom zouden we graag van onze
leden de e-mailadressen ontvangen, zodat we hun in de toekomst beter kunnen informeren.

Het komende jaar valt het ledenfeest op 02/03/2012 en op 20/03/2012 nemen wij deel aan ‘De
Nacht van de Geschiedenis’, ook wel museumnacht genoemd. Het thema van deze nacht is
‘‘Drank’.

LIEF EN LEED.

Helaas is het leven niet altijd kommerloos
en zijn er ons de laatste 3 maanden enkele
leden ontvallen.

Jo Van Gils, echtg. Jos Van der Voort, overleden op 19 september.

Maria Raaymakers, echtg. Ferdinand Willems, overleden op 26 oktober.

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

Gelukkig mogen wij ook feliciteren!

Met hun diamanten bruiloft op 6 oktober: de echtgenoten Swaan-Moonen, Weeldestraat.

Met hun gouden bruiloft op 20 september: de echtgenoten Lenaerts-Haneveer, Prinsenlaan.

Met de geboorte van een nieuw lid: Lore Dorkx, dochter van Thomas en Hilde Dirkx-Haagen.

Om zeker te zijn dat we niemand vergeten te vermelden, vragen wij u ons op de hoogte te brengen via één
van de bestuursleden (adres vindt u op de eerste pagina van dit tijdschrift).

Tot slot wens ik iedereen, namens de heemkundekring Nicolaus Poppelius, een
Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar!
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In gesprek met Laurent Woestenburg, erevoorzitter van de
heemkundekring Nicolaus Poppelius vzw.

Door Luc Andries.

Wie is Laurent Woestenburg? Dit lijkt misschien een overbodige vraag. Maar de volgende pagina’s
onthullen toch schetsmatig diverse fasen uit zijn leven.

Laurent werd geboren op
24 juli 1932 in de Hegge
te Weelde als oudste van
zes kinderen in het gezin
van Jef Woestenburg en
Joanna Gijsbregts. Groot-
vader Woestenburg was
afkomstig uit Diessen in
Nederland.
Jef en Joanna hadden een
kleine boerderij waarvan
zij het werk combineerden
met dat van een maalderij
en handel in veevoeders.

De grootouders van Laurent met hun gezin. De vader van Laurent zit op de schoot van zijn moeder.
Deze foto is genomen bij de boerderij in de Hegge.
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Laurent heeft in dat grote gezin van zes kinderen heel wat mogelijkheden tot persoonlijke
ontwikkeling gekregen. Dat was nochtans in die tijd, vooral vanwege de oorlog, niet zo evident.

Laurent leerde tijdens zijn universitaire studie Lea Moonen kennen. Ook zij stamde uit een
maaldersfamilie. Lea is op 5 juni 2008 overleden. Op 3 september 2011 is Laurent opnieuw
getrouwd met Joke Vander Stricht, lerares plastische kunsten uit Sint-Niklaas.
Het feit dat Laurent en Lea geen kinderen hadden heeft een zekere invloed gehad op het verdere
verloop van hun leven samen. Daardoor konden zij zich namelijk ten volle inzetten voor het welzijn
van andere kinderen, zowel binnen als buiten de familiekring.

De Hegge, waar Laurent geboren is, was destijds een dorpsstraat die in de zomer een zand- en in de
winter een modderweg werd. Iets dat wij ons heden ten dage niet meer kunnen voorstellen als we
naar de ‘Straat’ of het ‘Dorp’ gaan.

Laurent ging vanaf zijn drie jaar naar school. Daar stond een zuster als kleuterleidster voor de klas.
Alle kindjes moesten een sjaaltje weven op een spijkerplankje … Laurent moet er nog steeds eentje
maken voor de zuster! Juffrouw Van Lommel was er vaste kleuterleidster. In de vakantieperioden
deed zij in Retie dienst als gouvernante voor de kinderen van koning Leopold III. Opmerkelijk was
dat zij reeds over een klein autootje beschikte.
De kinderen van de lagere school gingen in die tijd op klompjes naar school. Die van ‘de Straat’
moesten daarvoor helemaal naar ‘Sint-Michiel’. In het eerste leerjaar gingen ze in voorbereiding
van hun Eerste Communie ’s morgens eerst naar de Heilige Mis en kregen catechismusles in de
parochie van Sint-Jan bij pastoor Tubbax.
Na de dienst gingen ze, hun boterhammen etende, verder naar school. In de winter aten ze in de
behaaglijke warmte van brouwerij De Zwaan in de Koning Albertstraat. Als er geen catechese was
konden alle kinderen die veraf woonden, hun boterhammen opeten in het huis van meester Gouwy.
Dat werd bijzonder geapprecieerd door de ouders.

Laurent in het vijfde van de jongensschool.
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In de lagere school viel Laurent op door zijn leerhonger. Meester Steenackers, hoofdonderwijzer,
knoopte met Laurents ouders een gesprek aan om hem verder te laten studeren. Door zijn toedoen
en dat van Jozef Lauwerysen, een priester-leraar in het Klein-Seminarie van Hoogstraten, werd er
gekozen voor ‘het Pastoorsfabriekske’ (bijnaam destijds van dit internaat). Iedereen die in
Hoogstraten ‘gezeten’ heeft, ervaart in zijn verdere carrière en leven de stempel die deze school op
hem drukte.

Plechtige Communie Lidkaart van de Congregatie van O.L.V.

Laurent begon aldus in 1944, onder de speciale omstandigheden van het einde van de Tweede
Wereldoorlog, aan zijn middelbare studie. Een schooljaar liep toen van ongeveer 15 september tot
15 juli. Vermits het Klein - Seminarie enkel een internaat was, mochten de leerlingen slechts om de
zes weken naar huis. Met Allerheiligen, Kerstmis, de eerste zondag van de Vasten, Pasen,
Pinksteren en de grote vakantie. Afhankelijk van de kerkkalender gebeurde het ooit dat ze negen
weken van huis waren. Tussen deze ‘sorties’ in mochten de leerlingen een paar keer bezoek
ontvangen. Zo vertelde Laurent dat zijn ouders naar Hoogstraten kwamen om zoonlief te bezoeken.
Daar geraakten ze in gesprek met de ouders Frijters uit Oud-Turnhout over ‘de boerenstiel’ en
samen vergaten ze intussen het bezoek aan hun zonen. Een bijzondere herinnering aan het internaat
zijn ‘de bollen van Jef’, een wekelijks terugkerend gerecht, dat een grote gehaktbal voorstelde met
een ondefinieerbare smaak…En toch was het wel een mooie tijd!

Laurent was lid en later leider van de Katholieke Studentenactie (K.S.A.) van het Klein - Seminarie,
een nogal Vlaamsgezinde jeugdbeweging met als boegbeeld Albrecht Rodenbach.
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Van links naar rechts: Marcel de Groot, Jos Van Den Broek, Fons Van Bergen, Fons Van Beurden, Rik
Hendrickx (gewezen internist AZ. Sint-Jozef Turnhout) en Laurent liggend tijdens een zorgeloze namiddag,
allen in de leeftijd van ongeveer 17 jaar.

Afstudeerfoto Klein - Seminarie Hoogstraten, Laurent is derde van links de laatste rij.
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Aan het einde van hun middelbare studies, na zes jaar ondergedompeld geweest te zijn in Latijn,
Grieks en andere talen, wiskunde, godsdienst en nog een aantal vakken, moesten ze, vanaf Ons-
Heer-Hemelvaartsdag, hun toekomstige studierichting, door middel van een speldje op het revers
van hun vest bekendmaken. Vermits Laurent koos om Germaanse Filologie te gaan studeren, kreeg
hij een ‘zonneke’ opgespeld. Maar vooraleer hij naar de universiteit kon, moest er begin jaren
vijftig ten huize Woestenburg één en ander geregeld worden. Dank zij de morele steun van Dr.
Laurent Van Baelen kon Laurent naar de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL). Vermits er
toen nog geen studiebeurzen bestonden (tenzij voor leerlingen die uit het Rijksonderwijs kwamen),
was Laurent genoodzaakt om enkele studentenjobs aan te nemen. Zo ging hij dia’s sorteren en
monteren voor de professoren van het Kunsthistorisch Instituut.
Bij terugkeer naar Leuven na het weekend, had hij ‘Hollandse boter’ bij voor een Leuvense
winkelier uit de Tiense Straat die ze dan weer verder verkocht aan een studentenhome, een peda
voor meisjesstudenten. Af en toe op maandagmorgen kon Laurent meerijden met een vrachtwagen
van Stan Heeren, een Nederlander die internationaal transport deed en die een goede kennis was
van vader Woestenburg. Hij mocht meerijden tot in Schaarbeek om dan verder met de trein naar
Leuven te pendelen.
Laurent was toen ook lid, zoals de meeste studenten, van het K.V.H.V. (Katholiek Vlaams
Hoogstudentenverbond). Bekende leden waren o.a. Gaston Geens, Wilfried Martens, Jean-Luc
Dehaene en vele anderen. Laurent is wel eens een keer mee gaan betogen in Landen (Vlaams stadje
op de taalgrens) maar hij had daar niet echt veel tijd voor. Hij had immers veel lesuren, er moest
gestudeerd worden en hij had nog zijn studentenjobs.

Om de twee à drie weken kwam Laurent naar huis en dan ging hij op zaterdagavond met Dr. Van
Baelen op ronde. Na de ziekenbezoeken maakte de dokter grote indruk op Laurent met zijn
hobby’s: fotograferen en filmen. Na een tijdje leerde hij ook Lea Moonen kennen en er ontstond
een liefdesrelatie die destijds voornamelijk verliep via correspondentie. Telefoneren was toen nog
niet in voege alhoewel men bij Laurent thuis reeds een telefoon had, die door de hele buurt mocht
gebruikt worden.
Laurent ging tijdens zijn gehele studietijd door als een ernstige en brave jongen. Dit hing volgens
hem samen met zijn opvoeding en de positieve stimulans van meester Steenackers en dokter Van
Baelen. Ook de motivatie om het einddoel te bereiken was voor hem een onmiskenbaar sterke
stimulans. Vaak studeerde hij samen met zijn goede vriend pater Jos Boets, later Germanist -
dichter, de moeilijkste vakken.

Enkele malen per jaar
maakten de studenten
van de faculteit
Germaanse een uitstap
naar ‘de Zoete waters’
in Oud-Heverlee.

Laurent zit helemaal
links.

Veel ontspanning nam
hij echter niet wegens
tijdsgebrek.
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Ontspanning aan ‘de Zoete Waters’. Op deze foto bemerken we professor Joos Florquin, als derde
van links. Hij was de man van televisieprogramma’s zoals: “Ten Huize Van” en een aantal ABN-
programma’s samen met Fons Fraeters en Annie Van Avermaet in de jaren ‘60 op de BRT.

Laurent heeft ook samen met Fons Fraeters en Annie Van Avermaet een programma voor het
basisonderwijs gerealiseerd en uitgegeven.

Verder begon hij nog aan de studie van Internationale Betrekkingen maar die heeft hij afgebroken
wegens te veel hooi op de vork. Als vrije student volgde hij wel nog archeologie bij professor
Steppe.

Als we heel het studieparcours, vanaf zijn twaalfde levensjaar bekijken, zien we dat hij één jaar
verloren heeft alhoewel er zich twee hindernissen opwierpen.
De eerste deed zich voor in het eerste middelbaar. Op een zondag voelde hij een toenemende pijn in
zijn linker dijbeen. Dankzij bakker Gerard Jansen en Dr. Van Baelen werd hij tijdig in het
ziekenhuis van Turnhout opgenomen. Er werd een ernstige kinderziekte vastgesteld waardoor hij
enkele weken niet naar school kon en de inleiding tot het Grieks miste. Maar dat had hij vlug
ingehaald.
De tweede hindernis deed zich voor in Leuven. Wegens te veel werk en te veel toezeggingen heeft
hij één jaar extra over de studie gedaan. Daarbij werd Laurent, evenals een student in de Rechten,
behandeld met een verkeerd, omstreden medicijn hetgeen uiteindelijk fataal afliep voor die
medestudent. Laurent stopte met zijn medicatie en alles is langzaam maar zeker in de goede plooi
gevallen zonder nare gevolgen voor zijn gezondheidstoestand.
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Trouwfoto van Laurent en Lea. (31-12-1958)

Op 31 december 1958 trouwde hij met Lea Moonen uit Poppel. Het jonge koppel ging in
Borgerhout wonen. Geregeld zakten ze tijdens het weekend af naar hun geboortestreek op
familiebezoek.
Toevallig leerden ze Jos Nooyens uit Poppel kennen. Die reed op maandagen naar de stad om er
bepaalde waren aan de man te brengen. Dan mochten Laurent en Lea de rit naar Antwerpen mee
doen.

Laurent had al een job in het onderwijs vóór hij helemaal afgestudeerd was. Hij moest immers nog
duchtig schrijven aan zijn thesis en ook zijn aggregaat moest hij nog afleggen. Zijn thesis was een
flinke brok: meer dan 600 pagina’s over de toponymie van Weelde. Lea heeft die tekst volledig
getypt. Soms moest zij daarvoor gebruik maken van twee geheel verschillende schrijfmachines.
Bovendien moest zij een vijftal exemplaren typen met carbonpapier want fotokopieermachines en
computers bestonden nog niet. Door middel van de moderne technologie gaat dit nu heel wat
professioneler.
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Laurent begon zijn loopbaan aan het Technicum in de Londenstraat te Antwerpen, waar hij aan
leerlingen uit verschillende studierichtingen les gaf. Hij vond het geweldig boeiend om met die
jongeren te werken.
Na een jaar belde Professor Pauwels hem op met de mededeling dat er te Lier een vacature was in
het Sint-Gummaruscollege. Laurent aanvaardde deze meer bij zijn diploma passende job.
Gedurende een paar schooljaren combineerde hij dus een job in twee verschillende scholen. Dat
was een zware opdracht.
In Lier gaf hij, behalve in het Sint-Gummaruscollege ook zeven jaren les aan het Hoger Instituut
voor Verpleegkunde. Zelfs in de Hogere Nijverheidsschool was hij leraar tijdens de avonduren.

Waar hij ook zijn lessen gaf, steeds betrof het een programma in het vakgebied Nederlands. Dat
betekende veel lesvoorbereidingen en verbeterwerk. Zelf zou hij liever Engels of Duits hebben
gegeven.

Tijdens de collegefeesten begin van de jaren zestig, had hij een gesprek met Jozef Van In, een
collega in het college. Jozef was de zoon van senator Van In. Uit dit gesprek bleek dat vader Van
In een onderhoud wilde met Laurent. Dat resulteerde in een engagement om in de Uitgeverij Van In
de functie van uitgever voor het middelbaar onderwijs op te nemen. En Laurent werd de
verantwoordelijke uitgever voor het vakgebied secundair onderwijs. Hij bekleedde die functie van
1961 tot 1973.
Toen het bedrijf in 1973 verkocht werd aan de V.N.U. (Verenigde Nederlandse Uitgeverijen) werd
Laurent directeur van de Uitgeverij Van In.

Na één jaar in Borgerhout te hebben gewoond verhuisden Laurent en Lea naar Broechem. Laurent
vond dit een mooi en aangenaam dorp om in te wonen.
Vijf jaren later verhuisden zij naar Emblem waar ze zelf een huis hadden gebouwd.
Tenslotte bouwden zij hun huis te Poppel. Dit had te maken met de wens om, behalve bij Van In
ook nog een functie op te nemen in het management van de uitgeverij Malmberg in Den Bosch.

Het gezin Woestenburg-Gijsbregts op 31-12-1958.
Staande v.l.n.r. Maria, Marcel, Laurent, Jan, Jos en Frans. Zittend: vader Jef en moeder Joanna.



12

1953. Processie ter gelegenheid van de viering van 25 jaar parochie Sint-Jan te Weelde. De Heilige Familie
werd uitgebeeld door Laurent als Jozef, Paula Moonen als Maria en Annie Van Tilborg als kindje Jezus.

Inmiddels deed er zich, behalve in het zakelijk leven, ook in het onderwijs een evolutie voor die
Laurent op een definitief spoor zette. In 1966, op een zaterdagmorgen, werd Laurent opgebeld
vanuit Sint-Ignatius (Universiteit Antwerpen) met de mededeling dat er een vacature was in de pas
tot ‘Universitaire Sprachfaculteiten Sint-Ignatius‘ verheven opleiding van studenten T.E.W. en
handelsingenieurs. Toen begon een meer dan 30 jaar lange, deeltijdse opdracht als lesgever aan de
universiteit in het vakgebied ‘zakelijke communicatie’. Dat bleef hij doen tot aan zijn
pensioenleeftijd.

Bezoek van Eerste Minister Leo
Tindemans aan Uitgeverij Van In.
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Viering van zijn
pensionering bij Van In (hof
van Aragon te Lier). Van
links naar rechts op de eerste
rij Lea en Laurent.

Het werk in de uitgeverij opende nieuwe perspectieven voor een onderwijsproject van de Vlaamse
Gemeenschap in de Russische Federatie. Gedurende vier jaren werd een leerpakket Frans en Engels
geheel voor het Russische onderwijs ontwikkeld. Dat vergde van Laurent een nieuwe inzet en
geregeld studiebijeenkomsten in Moskou.

Laurent en prof. Decoo samen met twee Moskouse politieagenten aan het Rode Plein.

Het is vanzelfsprekend dat in de loop der jaren allerlei vormen van nationale en internationale
samenwerking zijn ontstaan. Zo was Laurent verbindingsman voor België in de samenwerking van
Reprobel met de huidige wetgeving op de kopieerrechten enerzijds en de IFFRO (International
Federation for Reproduction Rights Organisation) anderzijds. Hij was jarenlang ondervoorzitter van
de uitgeversbond, V.U.N.B., de Europese uitgeverijen Hachette en Max Hueber Verlag für
Methodiken.
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Hierbij aansluitend lag zijn actiegebied ook in Wallonië voor wat betreft studieboeken voor het
middelbaar onderwijs.
Tot zover de professionele bio van Laurent maar hij deed en doet ook vrijwilligerswerk. Hiervan
een relaas in de volgende paragrafen.
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Het tweede of misschien het derde leven van Laurent.

Hij was:
 Einde vijftiger begin zestiger jaren medestichter en secretaris van de Sint-Lutgardiskring,

een culturele kring van afgestudeerden. Dr. Laurent Van Baelen was de eerste voorzitter.
Na diens overlijden verwaterde de kring.

 Tot aan het overlijden van Lea voorzitter van de Probuskring.
 Voorzitter van het kerkbestuur van Sint-Valentinus, Poppel.
 Gedurende een aantal jaren voorzitter van het bestuur van zangkoor Cantorije Poppeliensis.
 Voorzitter van de Raad van Bestuur van ‘Clara’s Hofke’ (Arendonk) met daarmee

samengaand gedurende een aantal jaren lid van het directiecomité van het Verbond van
Medisch Sociale Instellingen, sector kinderdagverblijven.

 Gedurende één legislatuur gemeenteraadslid.
 Medestichter en daarna voorzitter van Heemkundeking Nicolaus Poppelius. Laurent was 34

jaar lang onze voorzitter.

Als gemeenteraadslid ondervond Laurent al vlug dat politiek haast niet te combineren valt met een
intens beroepsleven. Daarom besloten Laurent en Lea na zes jaren met de politiek te stoppen.
Elke vereniging bracht haar eigen charmes mee. Eén gebeurtenis heeft op Laurent grote indruk
gemaakt. Dat was in de Sint-Lutgardiskring. Te Amsterdam werd een grote Rembrandt-
tentoonstelling gehouden. De kring had beslist er met een goede veertig leden naartoe te gaan.
Toen ’s avonds, in het donker, de bus met de bezoekers terugkwam, reed de chauffeur aan de
spoorwegovergang van Vucht door de gesloten bareel. De twee dwarsbalken braken af en de trein
snelde achter de bus door. Zo ontsnapte toen de hele intelligentsia van de streek aan de dood.

Als Laurent het over de heemkunde heeft, dan wordt hij lyrisch. Hij noemt het ‘zijn kindje’.
Vierendertig jaar geleden stond hij samen met Marc Vermeeren, Adriaan Van Gils, Josée Van Der
Voort, Toon Van Gool en Willem Paulussen aan de wieg van de kring.
Marc Vermeeren had de aanzet daartoe gegeven en de eerste bijeenkomst van de geïnteresseerden
geschiedde in het café van Hofkens te Weelde (nu De Brouwerij).
Daarna verschenen er in drie à vier jaren tijd verschillende boeken over Ravels , Weelde en Poppel.

Samen met Willem Paulussen.
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De eerste tentoonstelling gebeurde met geleend materiaal van de heemkundekring van Goirle en dat
werd een groot succes.

Het eerste adres van de kring was het gemeentehuis in Weelde waar ook de eerste
bestuursvergaderingen werden gehouden.
Dankzij burgemeester en notaris Jozef Segers kwam de molen ‘Arbeid Adelt’ te Weelde ter
beschikking als postadres, museum, tentoonstellingsruimte, archief en opslagplaats voor
schenkingen van foto’s, boeken, oud alaam, doodsprentjes en andere oude voorwerpen.

De inwijding van het museum in de molen te Weelde.

Na de restauratie van de molen wilde de heemkundekring hier een museum beginnen. Daarrond zou
een soort ‘heemerf’ worden opgericht. Eerst werd er dus te Alphen een oude schuur afgebroken en
gerecupereerd en daarna had men zijn oog laten vallen op een hoeve in de Rieberghstraat (nu de
Beekseweg) te Poppel. In verband met de windvoorziening kreeg men echter geen toestemming
van het Vlaamse Gewest voor de heroprichting van deze bouwwerken bij de molen.

Maar toen, in 2005, kwam het gemeentehuis in Poppel vrij. De handen werden in elkaar geslagen en
in 2007 werd daar het huidige Museum, ’t Kaske geopend.
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Laurent bij de opening van het
museum ’t Kaske in Poppel.

Het voorzitterschap van de heemkundekring nam heel veel vrije tijd van Laurent in beslag.
Enerzijds kwam dat omdat er toen (ruim 30 jaar geleden) onvoldoende ondersteuning was van een
overkoepelende organisatie, zoals nu Het verbond van Heemkunde, Gouw Antwerpen en anderzijds
door de groeiende belangstelling voor erf- en heemgoed.

Jammer genoeg omwille van de vele zorgen om zijn echtgenote Lea, die na een hersenbloeding
totaal hulpbehoevend was, zag Laurent zich genoodzaakt zijn tijd voor zijn ‘kindje’, de heemkunde-
kring, drastisch te verminderen. Hij wilde immers zijn vrouw ten volle steunen en helpen tijdens
haar ziekteproces. Sinds die bewuste avond in 2006 kon hij steeds minder tijd vrijmaken waardoor
hij zich soms onmachtig voelde bij het idee niet veel meer te kunnen opbrengen voor de kring.
Stilaan werd het tijd voor een nieuwe voorzitter…

Laurent vindt persoonlijk dat hij gezien zijn leeftijd niet mag klagen en dat hij op gezondheidsvlak
geen noemenswaardige problemen gehad heeft op een voetprobleem na. Hij is blij dat hij tot hiertoe
een groot deel van zijn ambities heeft kunnen verwezenlijken en dat hij op cultureel vlak nog de
‘goede tijd’ heeft gekend t.t.z. de tijd waar jonge mensen nog konden warm gemaakt worden voor
cultuur zowel met kleine c als met grote C. Nu is volgens hem dit engagement veel minder dan 30 à
40 jaar geleden, alhoewel jonge mensen nu gemakkelijker bereikbaar zijn voor allerhande
initiatieven van bovenuit en door technische hulpmiddelen.

In de crèche, Clara’s Hofke te Arendonk heeft Laurent de aanzet gegeven voor een
voorzitterswissel. Voor hem is dit altijd een ideaal geweest. Hij heeft er altijd van genoten om dit te
mogen doen. Momenteel werken er ongeveer 40 mensen onder leiding van een gedreven directrice
en einde november 2011 wordt een nieuw gebouw in gebruik genomen.

Verdere invulling van zijn vrije tijd te Knokke zal vooral bestaan uit lezen en fietsen met een
elektrische velo, waarmee ge minder last van de wind hebt.

Laurent is het bestuur van de heemkundekring dankbaar voor het geleverde werk en voor het
ontstaan van een goed functionerende groep, zoals reeds bleek bij het klaarstomen van het museum
’t Kaske’.



18

Beste Laurent en Joke, namens alle leden van de heemkundekring Nicolaus Poppelius dank ik u
voor dit gesprek. Meer dan dertig jaren heeft Laurent in de bres gestaan. Bedankt daarvoor! Geniet
van jullie welverdiende rust en blijf vooral gezond. We hopen jullie bij onze activiteiten nog vaak te
mogen ontmoeten.

BIOGRAFISCHE SCHETS.

Geboren te Weelde op 24/07/1932.

Studies
Middelbaar onderwijs in het Klein - Seminarie Hoogstraten.
Licentiaat Germaanse Filologie KUL, Aggregaat M.O.

Loopbaan
1958-1960: leraar technische scholen Londenstraat te Antwerpen.
1959-1961: deeltijds leraar en daarna voltijds aan het Sint Gummaruscollege van Lier.
1961-1966: deeltijds leraar aan het Sint-Aloysiusinstituut voor Verpleegkunde te Lier.
1961-1973: uitgever bij de Uitgeverij Van In te Lier.
1973-1993: directeur van Uitgeverij Van In.
1966-1997: deeltijds docent aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius ( Antwerpen), vakgebied

zakelijke communicatie.
Tijdens zijn loopbaan bij Van In: 4 jaar bestuurslid V.B.V.B., 8 jaar ondervoorzitter V.U.N.B.,
5 jaar afgevaardigde van Vlaanderen bij IFFRO, 6 jaar lid ONUB namens de V.B.V.B. en 5 jaar
bestuurslid van Reprobel.
Sinds 1994: lid van de taaladviescommissie van de Nederlandse Taalunie.

Vrijwilligerswerk: voorzitter van de heemkundekring Nicolaus Poppelius, voorzitter van het koor
Cantorije Poppeliensis, voorzitter in het kinderdagverblijf te Arendonk bij Sint-Clara, voorzitter van
het kerkfabriek Poppel, lid van het directiecomité van het Verbond van Medisch-Sociale
instellingen, sector kinderdagverblijven.

Publicaties
- Medeauteur van talloze publicaties i.v.m. heemkunde en erfgoed aangaande Poppel, Ravels

en Weelde.
Professioneel:

- Medeauteur WAARVAN AKTE (1974) uitg. Van In.
- Medeauteur van ONTWIKKELINGEN ROND SCHOOLBOEKEN IN BELGIE en

NEDERLAND (1985), uitg. Onderwijscentrum Nederland.
- Medeauteur van HET EDUCATIEVE BOEK (1979), uitg. Heideland.
- Medeauteur van BOUWSTENEN VOOR COMMUNICATIE, uitg.ACCO, Leuven.
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Geschiedenis van het lager onderwijs in Poppel.
Tweede deel van het eindwerk van L. De Jongh.

Ingeleid door Jos Nooyens.

Het eerste deel van het eindwerk,’Geschiedenis van Poppel’, verscheen in het nummer 61 van dit
tijdschrift. In het tweede deel beschrijft de 19-jarige laatstejaarsstudent, Louis De Jongh, de
geschiedenis van het lager onderwijs in Poppel.
Het is een lijvig en goed gedocumenteerd rapport over het onderwijs in zijn dorp tot 1943,
geschreven in de oude spelling die hier onveranderd wordt overgenomen.
We zijn zo vrij om bij enkele passages, in cursief en aansluitend bij de tekst, een kleine toelichting
te geven. De foto’s worden uiteraard ook door onze redactie toegevoegd.

AA..MM..DD..GG..

DDee JJoonngghh LL..

OOPPVVOOEEDDKKUUNNDDEE

‘‘GGeesscchhiieeddeenniiss vvaann hheett llaaggeerr oonnddeerrwwiijjss,, BBeewwaaaarrsscchhoooolloonnddeerrwwiijjss eenn
AAdduulltteennoonnddeerrrriicchhtt ttee PPOOPPPPEELL’’

EEiinnddwweerrkk vvaann LLoouuiiss DDee JJoonngghh ((ddeeeell 22))

11994433..
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AAllhhooeewweell ddee aarrcchhiieevveenn ddeerr
sscchhooooll zzeeeerr ggeerriinngg eenn
oonnvvoolllleeddiigg zziijjnn,, zzaall iikk ttrraacchhtteenn
ddiitt wweerrkk zzoooo jjuuiisstt mmooggeelliijjkk,,
vvoollggeennss ddee ggeesscchhiieeddeenniiss oopp ttee
sstteelllleenn mmeett bbeehhuullpp vvaann ddee
iinnlliicchhttiinnggeenn mmiijj vveerrssttrreekktt ddoooorr
ddeenn hheeeerr sseeccrreettaarriiss eenn ddoooorr
eennkkeellee oouuddee ppeerrssoonneenn.. DDaaaarr iikk
mmee dduuss oopp hheenn sstteeuunn iiss hheett wweell
mmooggeelliijjkk ddaatt eerr,, ’’tt zziijj iinn ddaattaa,,
’’tt zziijj iinn ffeeiitteenn,, ffoouutteenn
vvoooorrkkoommeenn..

JJoozzeeff VVeerrhheeyyeenn –– VVaann HHeeeess,, ggeemmeeeenntteesseeccrreettaarriiss 11993344--11996622

VVAANNAAFF 11883300……

VVaann vvóóóórr 11883300 wweetteenn wwee nniieettss..((11)) IInn hheett jjaaaarr 11883300 wwaass eerr iinn PPooppppeell éééénn oonnddeerrwwiijjzzeerr
wweerrkkzzaaaamm,, nnaammeelliijjkk ddee hheeeerr WWiilllleemm vvaann GGiijjsseell..((22)) DDee sscchhooooll,, ddiiee bbiijj bbeeddiieennddee ssttoonndd oopp hheett
kkeerrkkhhooff,, llaannggss ddee ggrroooottee bbaaaann.. DDiiee sscchhooooll bbeessttaaaatt nnuu nniieett mmeeeerr,, wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk iiss zzee aaffggeebbrrookkeenn iinn
11883377.. DDiiee sscchhooooll hhaadd eeeenn ttaammeelliijjkk ggrroooottee ooppppeerrvvllaakkttee;; jjoonnggeennss eenn mmeeiissjjeess oonnttvviinnggeenn eerr ggeezzaammeennlliijjkk
oonnddeerrrriicchhtt.. CCoommffoorrtt wwaass eerr ooookk wweeiinniigg:: eeeenn zzoollddeerriinngg wwaass eerr nniieett,, eennkkeell wwaass zzee tteeggeenn ddee ppaannnneenn
bbeezzeett..

DDee ffaammiilliiee VVaann GGiijjsseell wwaass wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk aaffkkoommssttiigg uuiitt HHoollllaanndd,, vvóóóórr eennkkeellee jjaarreenn lleeeeffddee
hhiieerr nnoogg WWiilllleebbrroorrdd VVaann GGiijjsseell,, mmuullddeerr eenn bbuurrggeemmeeeesstteerr;; ddiitt llaaaattssttee iiss hhiijj ggeewweeeesstt vvaann 11888877 ttoott
11889944.. ZZiijjnn vvaaddeerr wwaass JJaann VVaann GGiijjsseell,, ddiiee zzeellff ddee bbrrooeeddeerr wwaass vvaann WWiilllleemm,, ddee oonnddeerrwwiijjzzeerr.. VVaann ddiiee
ffaammiilliiee lleeeefftt nnuu nnoogg ddee EE..HH.. AAllooyyss VVaann GGiijjsseell,, rruusstteenndd pprriieesstteerr oopp hheett BBeeggiijjnnhhooff ttee TTuurrnnhhoouutt,, ddiiee
ggeebboooorrttiigg iiss vvaann PPooppppeell..

IInn 11883377 wweerrdd eerr ddaann eeeenn nniieeuuwwee sscchhooooll ggeebboouuwwdd,, mmeett oonnddeerrwwiijjzzeerrsswwoonniinngg,, ttee mmiiddddeenn iinn hheett
ddoorrpp,, llaannggss ddee aannddeerree zziijjddee ddeerr ggrroooottee bbaaaann.. DDiitt ggeebboouuww hheeeefftt eerr ggeessttaaaann ttoott bbiijj hheett bbeeggiinn vvaann ddee
hhuuiiddiiggeenn oooorrlloogg;; ddoooorr eeeenn bboommbbaarrddeemmeenntt iiss zzee ttoottaaaall vveerrwwooeesstt.. ((33))

NNaa ddeenn hheeeerr WWiilllleemm VVaann GGiijjsseell kkwwaamm hhiieerr PPeettrruuss JJaann VVaann ddeenn EEyynnddeenn aallss oonnddeerrwwiijjzzeerr;; hhiijj
wwaass AAnnttwweerrppeennaaaarr vvaann ggeebboooorrttee,, eenn kkwwaamm nnaaaarr PPooppppeell,, nnaaddaatt hhiijj eeeenn ttiijjdd iinn SScchhiillddee wweerrkkzzaaaamm wwaass
ggeewweeeesstt.. HHiijj vveerrbblleeeeff hhiieerr ttoott 55 aapprriill 11887788;; ttooeenn ggiinngg hhiijj oopp rruusstt eenn vveerrttrrookk nnaaaarr MMeecchheelleenn;; ddaaaarr hhaadd
hhiijj eeeenn zzoooonn iinn hheett ggrroooott sseemmiinnaarriiee eenn eeeenn aannddeerree,, ddee oouuddssttee wwaass eerr oonnddeerrwwiijjzzeerr.. DDiiee oonnddeerrwwiijjzzeerr,,
oopp rruusstt dduuss,, hhiieelldd zziicchh iinn MMeecchheelleenn bbeezziigg mmeett hheett aaffsscchhrriijjvveenn vvaann aakkttee’’ss bbiijj nnoottaarriiss DDee PPaauuww..

NNaa hheemm kkwwaamm mmeeeesstteerr JJaann EEeelleenn vvaann RRiijjkkeevvoorrsseell nnaaaarr PPooppppeell,, hhiijj wweerrdd wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk
bbeennooeemmdd iinn 11887788.. ((44)) MMooggeelliijjkk wweeiiggeerrddee hhiijj zziijjnn ddiieennsstteenn oonnddeerr hheett lliibbeerraaaall bbeessttuuuurr,, wwaanntt ddeenn 1122··
MMeeii 11888800 iiss hhiijj hhiieerr vveerrttrrookkkkeenn.. OOpp vveerrzzooeekk vvaann bbaarroonn GGiilllleess ddee PPeellyycchhee ggiinngg hhiijj nnaaaarr ’’ss
GGrraavveennwweezzeell,, wwaaaarr ddeezzee oonnddeerrwwiijjzzeerr eeeenn kkaatthhoolliieekkee sscchhooooll ooppeennddee;; ddaaaarr hheeeefftt hhiijj eeeenn ttiijjddllaanngg hheett
oonnddeerrwwiijjzzeerrssaammbbtt uuiittggeeooeeffeenndd,, ddaaaarrnnaa ggiinngg hhiijj ddaann ggeemmeeeenntteesseeccrreettaarriiss wwoorrddeenn..

IInn 11888800 kkwwaamm GGuussttaaaaff JJaannsssseennss,, vvaann WWaaaarrllooooss,, mmeeeesstteerr EEeelleenn ooppvvoollggeenn;; hhiijj wweerrdd ggeezzoonnddeenn
vvaann ssttaaaattsswweeggee.. ZZiijjnn vvaaddeerr wwaass ttooeezziieenneerr ddeerr llaannddggooeeddeerreenn vvaann ddeenn hheeeerr RRoolllliinn--JJaaccqqmmiinn ttee
MMiinnddeerrhhoouutt.. LLaatteerr wweerrdd GG.. JJaannsssseennss hhooooffddoonnddeerrwwiijjzzeerr ttee MMeeeerrsseell--DDrreeeeff..



21

DDee kkaatthhoolliieekkee ooff aaaannggeennoommeenn SScchhooooll..

DDeezzee wweerrdd ooppggeerriicchhtt iinn 11888800..
DDee eeeerrssttee lleessggeevveerr iinn ddeezzee sscchhooooll wwaass JJaann BBaappttiisstt DDiieelleess;; hhiijj wwaass NNeeddeerrllaannddeerr eenn hhaadd

ddaaaarroomm wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk ooookk wweell eeeenn HHoollllaannddsscchhee aakktt..
NNaa hheemm kkwwaamm AArrnnoolldd VVaann GGoorrpp vvaann AAllpphheenn ((NNeeddeerrllaanndd)).. VVaann hhiieerr iiss ddiiee vveerrttrrookkkkeenn nnaaaarr

AAnnttwweerrppeenn,, wwaaaarr hhiijj wweerrkkzzaaaamm iiss ggeewweeeesstt iinn hheett SStt.. NNoorrbbeerrttuussggeessttiicchhtt..
ZZiijjnn ooppvvoollggeerr wwaass MMrr PPeeeetteerrss vvaann ZZooeerrsseell;; hhiijj bblleeeeff ttoott 11889900.. OOmm zziijjnn rreecchhtteenn oopp ppeennssiiooeenn ttee

kkuunnnneenn ddooeenn ggeellddeenn,, ddeeeedd hhiijj nnoogg eeeenn ttiijjddjjee ddiieennsstt iinn hheett ggeemmeeeenntteeoonnddeerrwwiijjss.. HHiijj vveerrvvuullddee hhiieerr ooookk
hheett aammbbtt vvaann kkoosstteerr--oorrggaanniisstt..

OOpp 1122 AApprriill 11889900 kkwwaammeenn hhiieerr,, oopp vveerrzzooeekk vvaann EE..HH..PPllooeeggmmaannss,, ppaassttoooorr,, ddrriiee zzuusstteerrss vvaann
BBeerrllaaaarr,, eenn mmeett hheenn bbeeggoonn ddaann …… ((55))

HHeett BBeewwaaaarrsscchhoooolloonnddeerrwwiijjss..

MMiisssscchhiieenn bbeeggoonnnneenn zzee mmeett ttwweeee llaaggeerree kkllaasssseenn ooffwweell mmeett ddiiee ttwweeee,, mmeett eeeenn bbeewwaaaarrkkllaass eerr bbiijj.. ((66))
DDee eeeerrssttee bbeewwaaaarrkkllaass wweerrdd mmaaaarr aaaannggeennoommeenn iinn 11990011,, zzeekkeerr bbeessttaaaatt zzee rreeeeddss llaannggeerr.. IInn 11992288 kkwwaamm
eerr bbiijj ddiiee sscchhooooll eeeenn ddeerrddee kkllaass eenn eeeenn ttwweeeeddee bbeewwaaaarrsscchhooooll bbiijj;; zzoooo zziijjnn eerr nnuu eeiiggeennlliijjkk vviijjff
kkllaasssseenn.. SSiinnddss eennkkeellee jjaarreenn hheebbbbeenn ddee zzuusstteerrss ooookk eeeenn 44·· ggrraaaaddkkllaass.. EEeenn ttiijjdd hheebbbbeenn zzee zziicchh ooookk
bbeezziigg ggeehhoouuddeenn mmeett ddee zzoonnddaaggkkllaass,, ddoocchh ddiiee bbeessttaaaatt nniieett mmeeeerr..

VVoooorr hheett ggeemmeeeenntteeoonnddeerrwwiijjss vveerrmmeellddeenn wwee nnuu eeeerrsstt FFrraannss VVaann LLoooonn vvaann PPooppppeell,, ddiiee oopp hheett
ggeehhuucchhtt AAeerrllee,, eeeenn uuuurr vvaann hheett ddoorrpp,, wwoooonnddee eenn ddaaaarr kkllaass bbeeggoonn ttee ddooeenn.. HHiijj wwaass eeeenn zzeeeerr bbeeggaaaaffdd
mmaann,, aallhhooeewweell vvaann bbooeerreennaaffkkoommsstt;; zziijjnn sscchhooooll wwaass ooookk eeeenn bbooeerreennkkaammeerr,, wwaaaarr ddee kkiinnddeerreenn vvaann ’’tt
ggeehhuucchhtt ssaammeennkkwwaammeenn.. LLaatteerr wwoorrddtt hhiijj vveerrmmeelldd aallss hhuullppoonnddeerrwwiijjzzeerr,, nn..ll.. vvaann 44 NNoovveemmbbeerr 11888877 ttoott
3300 sseepptteemmbbeerr 11888899.. HHeett bblliijjkktt ddaatt ddiiee mmaann zziicchh vvoooorrbbeerreeiiddddee ttoott hheett oonnddeerrwwiijjzzeerrssaammbbtt,, eenn hheett iiss
hheemm ddaann ooookk ggeelluukktt zziijjnn ddiipplloommaa ttee vveerroovveerreenn vvoooorr ddee jjuurryy ttee GGeenntt.. NNoogg iiss bbeekkeenndd ddaatt MMrr VVaann
LLoooonn oonnddeerrwwiijjzzeerr wweerrdd ttee BBeeeerrsseell,, bbiijj HHeeiisstt oopp ddeenn BBeerrgg,, wwaaaarr hhiijj ggeeppeennssiioonneeeerrdd wweerrdd..

NNaa GGuussttaaaaff JJaannsssseennss,, ttuusssscchheennttiijjddiigg oonnddeerrwwiijjzzeerr,, wweerrdd oopp 1122 MMeeii 11888800 ddeenn hheeeerr PPiieetteerr
JJaannsseenn ((77)) bbeennooeemmdd;; hhiijj wweerrdd ggeebboorreenn ttee WWeeeellddee ddeenn 2299·· AAuugguussttuuss 11886600,, ggeeddiipplloommeeeerrdd ttee LLiieerr oopp 99
AApprriill 11888800.. HHiijj ttrraadd eeeerrsstt iinn ddiieennsstt ttee AAcchheell,, ddeenn 77 ooccttoobbeerr 11888800 eenn llaatteerr ttee PPuullddeerrbboosscchh vvaann 11 MMeeii
11888811 ttoott 11 FFeebbrruuaarrii 11888833.. HHiijj wwaass ggeehhuuwwdd mmeett MMaarriiaa LLuuyytteenn vvaann PPooppppeell,, ddiiee tthhaannss hhiieerr nnoogg lleeeefftt..
PPiieetteerr JJaannsseenn wwaass ooookk iinn bbeezziitt vvaann eeeenn ddiipplloommaa vvaann GGyymmnnaassttiieekk,, hheettwweellkk hhiijj iinn BBrruusssseell bbeehhaaaallddee oopp
1166 sseepptteemmbbeerr 11888822..

HHeett oouuddssttee jjaaaarrvveerrssllaagg ddeerr ggeemmeeeenntteesscchhooooll aallhhiieerr ddaaggtteekkeenntt vvaann 11889977;; hheett wweerrdd ddoooorr PP..
JJaannsseenn ooppggeemmaaaakktt.. HHeett bbeevvaatt oo..aa..::
““DDee sscchhooooll ((vvaann 11883377)) hheeeefftt eeeenn lleennggttee vvaann 1133,,4455 mm,, eeeenn bbrreeeeddttee vvaann 66,,8866 mm,, eeeenn hhooooggttee vvaann 44,,1100
mm –– ooppppeerrvvllaakkttee 9922,,22667700mm22 eenn iinnhhoouudd 337788,,229955 mm33.. HHeett sscchhoooollggeebboouuww llaaaatt vveeeell ttee wweennsscchheenn oovveerr
oonnddeerr ooppzziicchhtt vvaann ddrrooooggttee,, lluucchhtt eenn lliicchhtt.. DDee ssppeeeellppllaaaattss iiss 1100,,7755mm llaanngg oopp 77,,88mm.. SScchhoooollmmeeuubbeelleenn::
oonnvvoolllleeddiigg..

MMaatteenn eenn ggeewwiicchhtteenn:: hheett sstteellsseell iiss oonnvvoolllleeddiigg..
EEeenn tteellrraaaamm.. VVoooorr aaaarrddrriijjkksskkuunnddee:: eeeenn gglloobbee,, mmaaaarr ddee kkaaaarrtteenn vveerrsslleetteenn;; ggeeeenn tthheerrmmoommeetteerr;;

nniieettss vvoooorr nnaattuuuurrlliijjkkee wweetteennsscchhaappppeenn;; ggeeeenn nnaattuuuurrkkuunnddiiggee ttooeesstteelllleenn;; ggeeeenn mmeeeettkkuunnddiiggee vvoorrmmeenn;;
ggeeeenn vveerrzzaammeelliinngg vvaann kkuunnssttmmeessttssttooffffeenn..
HHuuiiss:: vvoollddooeennddee,, mmiittss eeeenniiggee hheerrsstteelllliinnggeenn..
HHooff:: ooppppeerrvvllaakkttee 22,,0011 aa;; ttwweeeeddeenn hhooff ((vvoooorr hheemm ggeehhuuuurrdd ddoooorr ddee ggeemmeeeennttee)):: ggrroooottttee 1133 aa..””
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DDee bbaannkkeenn,, ddiiee iinn ddiieenn ttiijjdd iinn ddee ggeemmeeeenntteesscchhooooll iinn ggeebbrruuiikk wwaarreenn,, zziijjnn vveerrvvaaaarrddiiggdd iinn 11887711;;
mmooggeelliijjkk zziijjnn eerr ttooeenn ooookk mmeeeerr vvoooorrwweerrppeenn ggeelleevveerrdd:: zzooooaallss eeeenn eeiikkeenn kkaasstt.. WWaatt ddee bbaannkkeenn bbeettrreefftt::
zzee wwaarreenn sstteevviigg –– mmiisssscchhiieenn wweell vvaann vveerrsscchhiilllleennddee aaffmmeettiinnggeenn;; eerr wwaarreenn eerr zzeellffss bbiijj wwaaaarr 77 ttoott 88
lleeeerrlliinnggeenn ppllaaaattss oopp kkoonnddeenn nneemmeenn.. LLaatteerr zziijjnn ddiiee bbaannkkeenn kklleeiinneerr ggeemmaaaakktt,, eennkkeell 22 ppllaaaattsseenn;; 2255 vvaann
ddeezzee llaaaattssttee bbaannkkeenn hheebbbbeenn nnoogg aallttiijjdd ddiieennsstt ggeeddaaaann iinn ddee llaaaaggssttee kkllaass ddeerr ggeemmeeeenntteesscchhooooll ttoott iinn hheett
bbeeggiinn vvaann ddeezzeenn oooorrlloogg..

HHeett sscchhoooollhhuuiiss wwaass iinn ddiieenn ttiijjdd tteeggeelliijjkkeerrttiijjdd ggeemmeeeenntteehhuuiiss,, aalltthhaannss hheett bboovveennssttee ggeeddeeeellttee..
DDaaaarr hheett hhuuiissggeezziinn vvaann MMrr JJaannsseenn ggeedduurriigg vveerrggrroooottttee,, hhaadd hheett hheett bboovveennssttee ggeeddeeeellttee vvaann hheett hhuuiiss
mmeeeerr ddaann nnooddiigg.. ’’tt IIss eecchhtteerr eeeerrsstt iinn 11991122 ddaatt eerr eeeenn aannddeerr ggeemmeeeenntteehhuuiiss zzaall ggeebboouuwwdd wwoorrddeenn ((88)) ––
hheett oouuddee sscchhoooollhhuuiiss hhaadd dduuss 7755 jjaaaarr eeeenn dduubbbbeellee ffuunnccttiiee vveerrrriicchhtt..

AAaannttaall lleeeerrlliinnggeenn ddeerr ggeemmeeeenntteesscchhooooll:: 3322 kkoosstteellooooss,, 4488 bbeettaalleennddee,, 33 gguunnsstteelliinnggeenn;;
ggeemmiiddddeellddee bbiijjwwoonniinngg 2233 kkoosstteellooooss,, 3399 bbeettaalleennddee,, 33 gguunnsstteelliinnggeenn..

DDee jjaaaarrwweeddddee vvaann ddeenn oonnddeerrwwiijjzzeerr bbeelliieepp 11..770000 ffrr..;; vvoooorr hhuuuurrggeelldd vvaann hheett hhuuiiss ggiinngg ddaaaarr
220000 ffrr.. aaff.. DDee oonnddeerrwwiijjzzeerr vveerrddiieennddee nnoogg wwaatt bbiijj mmeett hheett ggeevveenn ddeerr FFrraannsscchhee lleess:: eellkkee lleeeerrlliinngg
bbeettaaaallddee ppeerr mmaaaanndd 11 ffrr..;; eellkkee ddaagg wwaass eerr lleess vvaann 1111 ttoott 1122 uu;; dduuss bbuuiitteenn ddee kkllaassuurreenn..

DDee llllnn ssppaaaarrddeenn ooookk –– ddiitt bbeeggoonn iinn 11888833 –– aallss ttoottaaaall ggeessppaaaarrddee ssoomm vviinnddeenn wwee 11..112222,,6699 ffrr..
VVoooorr pprrooggrraammmmaa nnaamm mmeenn hheett mmiinniimmuummpprrooggrraammmmaa;; vvoooorr llllnn ddiiee vvoolllleeddiigg ddee kkllaasssseenn

vvoollggddeenn:: ggrroooott pprrooggrraammmmaa;; vvoooorr oonnvvoolllleeddiiggee lleeeerrggaanngg:: ((33·· eenn 44·· jjaaaarr)):: kklleeiinn pprrooggrraammmmaa..
EEllkk jjaaaarrvveerrssllaagg vvaann ddee vvoollggeennddee jjaarreenn ggeeeefftt oonnggeevveeeerr hheettzzeellffddee;; iinn 11990011 bbeevvaatt hheett oo..aa..:: ddee

oonnddeerrwwiijjzzeerr oonnttvvaannggtt 4455 ffrr.. vvoooorr sscchhoooollrreeiinniiggeenn,, 7722 ffrr.. vvoooorr vveerrwwaarrmmiinngg,, kkoolleenn eenn hhoouutt zzeellff ttee
lleevveerreenn;; vvoooorr sscchhoooollggeerriieeff aaaann kkoosstteelloooozzee llllnn:: 110000 ffrr.. eenn vvoooorr pprriijjzzeenn 3300 ffrr.. EErr wwaarreenn 5511 llllnn;; eerr wwaass
eecchhtteerr ppllaaaattss vvoooorr 8844;; ddee jjoonnggeennss mmooeesstteenn hheellppeenn oopp hheett vveelldd bbiijj ddee bbeeppllaannttiinnggeenn,, mmaasstteennbboolllleenn eenn
eeiikkeellss rraappeenn,, ddaaaarrbbiijj wwoooonnddeenn eerr vveelleenn vveerr vvaann ddee sscchhooooll;; hheett vveerrssllaagg sspprreeeekktt ooookk vvaann ddeenn eeeerrsstteenn
ggooeeddggeekkeeuurrddeenn lliijjsstt vvaann 3399 kkoosstteelloooozzee llllnn..

IInn hheett vveerrssllaagg vvaann 11990022 sspprreeeekktt mmeenn vvaann eeeenn ppaass ggeessttiicchhttee lliijjffrreenntteekkaass iinn ddee ggeemmeeeennttee,,
wwaaaarrvvaann 1166 sscchhoooollggaaaannddee kkiinnddeerreenn ddeeeell vvaann uuiittmmaakkeenn.. IInn ddiitt vveerrssllaagg zziijjnn ooookk eennkkeellee bbrriieevveenn
ooppggeetteeeekkeenndd vvaann ddeenn oonnddeerrwwiijjzzeerr aaaann ddeenn hheeeerr VVeerrssmmiisssseenn,, ttooeennmmaalliigg iinnssppeecctteeuurr vvaann HHooooggssttrraatteenn..
AAllss ggeebbrruuiikkttee bbooeekkeenn ggeeeefftt ddee vveerrssllaaggggeevveerr oopp:: kklleeiinnee ccaatteecchhiissmmuuss,, ggeewwiijjddee ggeesscchhiieeddeenniiss
((SScchhuusstteerr)),, NNeeddeerrllaannddsscchh lleeeessbbooeekk ((VVaann KKaallkkeenn)),, RReekkeenneenn ((HHeennrryy eenn DDeeffooiinn)),, SSpprraaaakkkkuunnddiiggee
ooeeffeenniinnggeenn ((GGeerrmmaaiinn)),, OOnnzzee mmooeeddeerrttaaaall ((HHeerrmmaann eenn KKeevveerrss)),, AAttllaass--aaaarrddrriijjkksskkuunnddee ((AAlleexxiiss)),,
BBeellggiisscchhee GGeesscchhiieeddeenniiss ((GGeennoonncceeaauuxx)),, LLaannddbboouuww ((CCaannttiilllloonn))..

HHeett jjaaaarrvveerrssllaagg vvaann 11990033 sspprreeeekktt vvaann eeeenn tthheerrmmoommeetteerr eenn eeeenn bbaarroommeetteerr,, ddiiee iinn ddiitt jjaaaarr
aaaannggeekkoocchhtt wweerrddeenn;; iinn ddiitt vveerrssllaagg iiss eerr vvoooorr ’’tt eeeerrsstt sspprraaaakk vvaann ddee lleeeerrlliinnggeenn ddeerr…… ((99))

DDee AAdduulltteennsscchhooooll..

HHeett vveerrssllaagg sspprreeeekktt vvaann 3399 llllnn,, ““ddiiee ggeeeenn ddeeeell uuiittmmaakkeenn vvaann eeeenn mmaattiigghheeiiddsskkrriinngg””.. ((1100)) MMeeeesstteerr
JJaannsseenn ggaaff ddee aavvoonnddsscchhooooll,, hhiijj ggiinngg eerr ggrroooott oopp zzoooovveeeell llllnn ttee hheebbbbeenn.. DDiiee aavvoonnddsscchhooooll bbeetteeeekkeennddee
eecchhtteerr nniieett vveeeell:: vvoooorr ddee aaaannwweezziiggeenn wwaass hheett eeeenn sscchhoooonnee ggeelleeggeennhheeiidd oomm aalllleerrhhaannddee zzaakkeenn ttee
bbeesspprreekkeenn,, ddiiee mmeett ddee sscchhooooll ggeeeenn uuiittssttaaaannss hhaaddddeenn,, ooookk vvoonnddeenn zzee rruuiimm ddee kkaannss oomm aalllleerrlleeii
ddeeuuggnniieetteerriijj uuiitt ttee hhaalleenn..

IInn 11990033 wweerrdd hheett eeeerrssttee vveerrssllaagg ddeerr aadduulltteennsscchhooooll ooppggeemmaaaakktt:: zzee tteellddeenn ttooeenn 8844 llllnn.. DDee SSttaaaatt
vveerrlleeeennddee 110000 ffrr.. ttooeellaaggee,, ddaaaarrbbiijj ggaavveenn ddee bbeettaalleennddee llllnn 00,,6600 ffrr.. ppeerr mmaaaanndd;; vvoooorr oonnddeerrhhoouudd vvaann hheett
llookkaaaall oonnttvvaannggtt ddee oonnddeerrwwiijjzzeerr ddaaaarreennbboovveenn nnoogg 7755 ffrr;; vvaann ddee ggeemmeeeennttee.. VVaakkkkeenn iinn ddee
aadduulltteennsscchhooooll oonnddeerrwweezzeenn:: rreekkeenneenn eenn mmeettrriieekk sstteellsseell,, mmooeeddeerrttaaaall,, lleezzeenn,, sscchhrriijjvveenn,, llaannddbboouuww,,
ggeezzoonnddhheeiiddsslleeeerr,, aaaarrddrriijjkksskkuunnddee,, ggrroonnddwweetttteelliijjkk rreecchhtt,, ggeesscchhiieeddeenniiss,, tteeeekkeenneenn,, bbiijjzzoonnddeerree zzoorrggeenn
vvoooorr hheett llaannddbboouuwwoonnddeerrrriicchhtt;; ddaaaarrbbiijj wweerrddeenn ooookk ddee bbooeekkeenn ddeerr ddaaggsscchhooooll ggeebbeezziiggdd..
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HHeett vveerrssllaagg ddeerr ggeemmeeeenntteesscchhooooll vvaann 11990044 vveerrmmeellddtt ddaatt ddee jjaaaarrwweeddddee vvaann ddeenn oonnddeerrwwiijjzzeerr
ooppggeeggaaaann iiss ttoott 11..880000 ffrr..

IInn 11990055:: ““IInn ddee mmaaaanndd FFeebbrruuaarrii hheebbbbeenn ddee mmaazzeelleenn eenn ddee kkiinnkkhhooeesstt ffeell ggeehheeeerrsscchhtt oonnddeerr ddee
sscchhoooollkkiinnddeerreenn””..

HHeett vveerrssllaagg ddeerr aavvoonnddsscchhooooll 11990055:: DDee ggeemmeeeennttee hheeeefftt eeeenn vvaassttee jjaaaarrwweeddddee ggeesstteemmdd vvaann 330000
ffrr..,, iinn ddaattuumm vvaann 2288 ooccttoobbeerr 11990055.. IInn ddiiee 330000 ffrr.. zziijjnn bbeeggrreeppeenn 7755 ffrr.. vvoooorr vveerrwwaarrmmiinngg,, rreeiinniiggiinngg
eennzz.. eenn ddee oonnddeerrwwiijjzzeerr zzaall vvoooorrttaaaann vvoooorr 2255 ffrr.. pprriijjssbbooeekkeenn mmooeetteenn aaaannkkooooppeenn.. DDiitt vveerrssllaagg vveerrmmeellddtt
ooookk ddaatt ddee ttoott hhiieerrttooee vvrriijjee aavvoonnddsscchhooooll iinn ggeemmeeeenntteelliijjkkee vveerraannddeerrdd iiss ddeenn 44ddee sseepptteemmbbeerr 11990055..

VVoollggeennss hheett vveerrssllaagg vvaann 11990066:: ddee oonnddeerrwwiijjzzeerrsswweeddddee bbeeddrraaaaggtt 22..000000 ffrr..;; ddiitt vveerrssllaagg wweerrdd
eeeenniiggsszziinnss ggeewwiijjzziiggdd ddoooorr sscchhoooollooppzziieenneerr JJooss SScchhoouullss,, llaatteerr oovveerrlleeddeenn ttee MMuunnsstteerrbbiillzzeenn.. ((1111))

IInn 11990077 kkrriijjggtt hheett vveerrssllaagg eeeenn aannddeerreenn vvoorrmm;; hheett bbeevvaatt:: 4444 jjoonnggeennss zziijjnn iinn ddee sscchhooooll
iinnggeesscchhrreevveenn;; vvoooorr hheett jjaaaarr 11990066--11990077 nnoogg 5533;; vvoooorr ddee aadduulltteennsscchhooooll:: 4400 llllnn;; hheett ssppaarreenn iinn ddee
ll..ss..554455,,5500 ffrr..;; vveerrzzaammeelliinnggeenn ddoooorr ddeenn oonnddeerrwwiijjzzeerr ggeevvoorrmmdd:: sscchheeiikkuunnddiiggee mmeesstteenn,, hhooffzzaaddeenn,,
llaannddbboouuwwzzaaddeenn eenn ggrraasssseenn,, ggeeddrrooooggddee mmooeessppllaanntteenn,, oonnkkrruuiiddeenn,, ppllaatteenn vvaann ddiieerreenn.. AAaann ddee wwoonniinngg
iiss eerr eeeenn ppoommpp ggeekkoommeenn wwaaaarr vvrrooeeggeerr eennkkeell eeeenn ppuutt wwaass.. EErr iiss ooookk eeeenn kkaassttjjee bbiijjggeekkoommeenn ddaatt
ddiieennddee oomm ddee vveerrzzaammeelliinngg,, ooff eeeenn ddeeeell eerrvvaann ttee bbeerrggeenn.. HHeett sscchhoooollvveerrzzuuiimm wwaass ggeewweellddiigg aaaann ddee
oorrddee vvaann ddeenn ddaagg.. MMeeeesstteerr PP.. JJaannsseenn sscchhrriijjfftt ddaatt hhiijj ddee oouuddeerrss ggaaaatt sspprreekkeenn oovveerr ddee nnooooddzzaakkeelliijjkkhheeiidd
vvaann hheett oonnddeerrwwiijjss,, mmaaaarr ddaatt ddee uuiittssllaagg ggeerriinngg iiss.. HHeett wweerrkkvvoollkk oonnttbbrreeeekktt hhiieerr eenn ddee kkiinnddeerreenn mmooeetteenn
oopp ddee vvaarrkkeennss ppaasssseenn,, eeiikkeellss eenn bboolllleenn rraappeenn,, ppllaannttssooeenn wwiieeddeenn eennzz.. DDiitt wwaass hheett llaaaattssttee vveerrssllaagg ddoooorr
MMrr JJaannsseenn ooppggeemmaaaakktt,, wwaanntt hhiijj ssttiieerrff oopp 2200 jjuunnii 11990088..

HHiijj ggaaff lleess iinn PPooppppeell vvaann 11888800 ttoott 11990088;; hhiijj wwaass ddee vvrriieenndd vvaann iieeddeerreeeenn eenn aalllleenn ddiiee hheemm
ggeekkeenndd hheebbbbeenn hhaalleenn nnoogg ggrraaaagg iieettss aaaann oovveerr hheemm eenn oovveerr hhuunn sscchhoooollttiijjdd;; ooookk wweetteenn zzee ddaatt ddee
mmeeeesstteerr bbeelluusstt wwaass oopp bboorrrreellttjjeess.. ((1122)) UUiitt eeeenn vveerrssllaagg vvaann MMrr JJaannsseenn,, ooppggeemmaaaakktt aallss vvoooorrbbeerreeiiddiinngg
ttoott ddeenn llaannddbboouuwwwweeddssttrriijjdd vvaann 11990077,, hhaalleenn wwee hheett vvoollggeennddee::

IInn 11888899 bbeeggoonn ddee oonnddeerrwwiijjzzeerr mmeett hheett ggeebbrruuiikk vvaann ssttaaaallssllaakkkkeenn ((1133)) eenn kkaaïïnniieett,, vveetttteenn hhiieerr
ttooeenn nnoogg oonnbbeekkeenndd.. HHeettzzeellffddee jjaaaarr nnoogg bbeesstteellddee hhiijj vvoooorr ddee bbooeerreenn rreeeeddss 1188..000000 kkggrr vvaann ddiiee
mmeessttssttooffffeenn eenn hheett vvoollggeennddee jjaaaarr mmeeeerr ddaann 113300..000000 kkggrr.. GGeedduurreennddee 1100 jjaaaarr,, ttoott aaaann hheett ooppkkoommeenn
vvaann ddeenn BBooeerreennbboonndd,, hheeeefftt hhiijj zziicchh hhiieerrmmeeee ggeellaasstt,, eenn ddee bbeesstteelllliinnggeenn nnaammeenn nnoogg ggeedduurriigg ttooee..
SSeeddeerrtt 2255 jjaaaarr hheeeefftt MMrr JJaannsseenn bbiijj ddee iinnwwoonneerrss oommttrreenntt 880000 wwiillddeelliinnggeenn ggeeëënntt,, ((1144)) mmeeeerr ddaann 660000
bbeessttee ffrruuiittbboommeenn aaaannggeekkoocchhtt,, eenn eerr zzeellff rruuiimm 880000 vveerrkkoocchhtt,, ddoooorr hheemm zzeellff ggeekkwweeeekktt;; ooookk hheeeefftt hhiijj eerr
vveerrsscchhiilllleennddee uuiittggeeddeeeelldd..
DDee oonnddeerrwwiijjzzeerr hheeeefftt ooookk pprrooeeffvveellddeenn vvaann ddee SSttaaaatt aaaannggeevvrraaaaggdd eenn vveerrkkrreeggeenn oomm eennkkeellee zziieekktteenn
zzooaallss hheett ““ffllooddddeerr”” iinn hheett kkoorreenn ttee oonnddeerrzzooeekkeenn;; ((1155)) ddee uuiittssllaagg ttoooonnddee aaaann ddaatt eerr ssttiikkssttooff oonnttbbrraakk..
HHiijj ddeeeedd ooookk pprrooeevveenn vvoooorr ddeenn kkwweeeekk vvaann ddeennnneenn,, eeiikkeenn,, bbeeuukkeenn,, bbeerrkkeenn,, eellzzeenn,, ccaannaaddaa’’ss eenn
wwiillggeenn;; ddee oonnddeerrwwiijjzzeerr hheeeefftt hhiieerr ddee bbiieekkaasssseenn iinnggeevvooeerrdd.. HHiijj ddeeeellddee aaaann ddee llllnn bbrroocchhuurreenn uuiitt vvaann
llaanndd-- eenn hhooffbboouuww,, vvaann ddiieerreennbbeehhaannddeelliinngg,, ggaaff llaannddbboouuwwwweerrkkeenn aallss pprriijjzzeenn vvoooorr ddaagg-- eenn
aavvoonnddsscchhooooll..

ZZoooo hheeeefftt MMrr JJaannsseenn zziicchh tteenn nnuuttttee ggeemmaaaakktt iinn PPooppppeell,, hhiijj wwaass oovveerraall eeeenn rraaaaddssmmaann,, eeeenn
hheellppeerr,, eeeenn mmaann ddiiee mmeett ddee mmeennsscchheenn mmeeeelleeeeffddee,, ddaaaarroomm wwaass zziijjnn ddoooodd ooookk eeeenn vveerrrraassssiinngg iinn ddee
ggeemmeeeennttee.. DDee mmeeeesstteerr wwaass mmaaaarr eennkkeellee ddaaggeenn zziieekk ggeewweeeesstt eenn ssttiieerrff pplloottsseelliinngg;; hhiijj lliieett 77
mmiinnddeerrjjaarriiggee kkiinnddeerreenn aacchhtteerr,, ddiiee eecchhtteerr wweell hhuunn wweegg ggeemmaaaakktt hheebbbbeenn..

DDeenn 1111·· AAuugguussttuuss 11990088 wweerrdd hhiieerr bbeennooeemmdd ddeenn hheeeerr JJuull VVaann TThhiieelleenn,, vvrrooeeggeerr
hhuullppoonnddeerrwwiijjzzeerr ttee SStt.. LLeennaaeerrttss;; hhiijj wweerrdd ggeebboorreenn ttee SStt LLeennaaeerrttss eenn vveerrkkrreeeegg zziijjnn
oonnddeerrwwiijjzzeerrssddiipplloommaa ttee MMeecchheelleenn iinn 11990044..

IInn 11991111 kkoocchhtt ddee ggeemmeeeennttee eeeenn ssttuukk ggrroonndd vvaann WWwwee GGiijjss--PPaaaappss,, wwaaaarroopp eeeenn nniieeuuwwee
éééénnkkllaassssiiggee sscchhooooll mmeett sscchhoooollhhuuiiss ggeebboouuwwdd wweerrdd,, ((1166)) ddaaaarrbbiijj eeeenn oovveerrddeekkttee ggaaaannddeerriijj,, 44
ggeemmaakkkkeenn eenn 44 wwaatteerrppllaaaattsseenn,, eeeenn kkoolleennhhookk,, eennzz.. AAffmmeettiinnggeenn ddeerr kkllaass:: 99 xx 77 xx44,,55 mm..;; ddee ggaanngg
aaffzzoonnddeerrlliijjkk:: 22 mm bbrreeeedd..
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DDee aaaannbbeesstteeddiinngg hhaadd ppllaaaattss iinn AAuugguussttuuss 11991122;; zzee wweerrddeenn aaaannggeennoommeenn ddoooorr LL.. RRooeevveennss vvaann
TTuurrnnhhoouutt vvoooorr rruuiimm 3300..000000 ffrr.. DDee bbeemmeeuubbeelliinngg wwaass ddiiee ddeerr vvrrooeeggeerr sscchhooooll,, eennkkeell wweerrdd eerr eeeenn
nniieeuuwwee lleesssseennaaaarr eenn zzeetteell aaaannggeekkoocchhtt..

DDee jjaaaarrvveerrssllaaggeenn,, ddoooorr MMrr VVaann TThhiieelleenn ooppggeemmaaaakktt zziijjnn eeeerrddeerr sslloorrddiigg;; oo..aa.. ddiitt vvaann 11991177
vveerrmmeellddtt:: vveerrzzaammeelliinnggeenn aaaannggeelleeggdd vvoooorr aaaannsscchhoouuwweelliijjkk oonnddeerrwwiijjss:: pprreenntteenn vvaann ggeewwiijjddee
ggeesscchhiieeddeenniiss,, vvaann vvaaddeerrllaannddsscchhee ggeesscchhiieeddeenniiss,, vveerrzzaammeelliinngg vvaann ggrraanneenn,, zzaaddeenn eenn mmeessttssttooffffeenn..
ZZooooaallss bblliijjkktt uuiitt ddee vveerrssllaaggeenn vvaann MMrr JJaannsseenn kkuunnnneenn wwee vvaassttsstteelllleenn ddaatt eennkkeell ddee ppllaatteenn vvaann
vvaaddeerrllaannddsscchhee ggeesscchhiieeddeenniiss iinn 11991177 aaaannggeekkoocchhtt wweerrddeenn;; ((1177)) hheett aannddeerree ddeerr vveerrzzaammeelliinngg bbeessttoonndd
rreeeeddss llaannggeerr.. VVoooorr oonnttbbrreekkeennddee vvoooorrwweerrppeenn ggeeeefftt MMrr VVaann TThhiieelleenn oopp:: ggeeeenn..

HHeett jjaaaarrvveerrssllaagg vvaann 11991188 iiss ooppggeemmaaaakktt ddoooorr JJuuffffrr AA.. GGaavvrraaiinn vvaann AAnnttwweerrppeenn.. MMrr VVaann
TThhiieelleenn hhiieelldd zziicchh ttiijjddeennss ddee bbeezzeettttiinngg bbeezziigg mmeett vveerrssppiieeddiinngg,, zzoooo mmeeeenntt mmeenn aalltthhaannss.. HHiijj wweerrdd oopp
hheett eeiinnddee vvaann 11991177 ddoooorr ddee DDuuiittsscchheerrss ggeevvaatt eenn ooppggeessllootteenn,, wwaaaarrsscchhiijjnnlliijjkk iinn VViillvvoooorrddee.. ZZoooo
ggeerraaaakktt PPooppppeell zzoonnddeerr oonnddeerrwwiijjzzeerr;; ddee DDuuiittsscchheerrss wwaarreenn ttoocchh wweell vvoooorr hheett oonnddeerrwwiijjss eenn ddaaaarroomm
wweerrdd PPiieerrrree DDeehhaaeess,, zzoooonn vvaann eeeenn ddoouuaaaann,, ddiiee aallss oonnddeerrwwiijjzzeerr kkrriijjggssggeevvaannggeenn zzaatt iinn DDuuiittsscchhllaanndd,,
lloossggeellaatteenn;; ddeezzee kkwwaamm hhiieerr oonnddeerrwwiijjzzeenn.. HHiijj bblleeeeff iinn ddee sscchhooooll ttoott MMrr VVaann TThhiieelleenn vvrriijjggeellaatteenn wweerrdd
ddeenn 1100·· nnoovveemmbbeerr 11991188..

ZZoooo ggiinngg aalllleess wweeeerr nnoorrmmaaaall,, ttoott eennkkeellee wweekkeenn nnaaddiieenn,, MMrr VVaann TThhiieelleenn ddeenn 2233·· ddeecceemmbbeerr,,
bbiijj vveerrggiissssiinngg ddrroonnkk vvaann eeeenn fflleesscchh ssppiirriittuuss vvaann zzeeeepp iinn ppllaaaattss vvaann bbiieerr.. HHiijj wweerrdd tteerrssttoonndd
oovveerrggeebbrraacchhtt nnaaaarr ’’tt CCaammeelliiuussggaasstthhuuiiss vvaann AAnnttwweerrppeenn,, wwaaaarr hhiijj ddeenn 2288·· ddeecceemmbbeerr 11991188 oovveerrlleeeedd..
HHeett ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr vveerrkkllaaaarrddee hheemm oooorrllooggssssllaacchhttooffffeerr,, wwaaaarrddoooorr zziijjnn wweedduuwwee,, ddiiee zziicchh iinn
TTuurrnnhhoouutt ggiinngg vveessttiiggeenn,, eeeenn sscchhoooonn ppeennssiiooeenn ttrreekktt..

TTooeenn kkwwaamm hhiieerr JJuuffffrr.. GGaavvrraaiinn,, hhooee ooff wwaaaarroomm wweeeett iikk nniieett;; ddeezzee mmaaaakkttee dduuss hheett vveerrssllaagg oopp
vvaann 11991188,, ddaatt ddeenn ddaattuumm ddrraaaaggtt:: 0011 aapprriill 11991199..
DDiitt vveerrssllaagg sspprreeeekktt vvaann 5555 llllnn;; vveerrddeerr sscchhooooll ggeessllootteenn ggeedduurreennddee hheett sscchhoooolljjaaaarr 11991177--1188;; ttoocchh iiss ddaatt
nniieett ggeehheeeell jjuuiisstt zzeeggtt mmeenn..

NNaa ddeenn oooorrlloogg mmeeeennddee mmeenn zzoooo iinn PPooppppeell mmaaaarr vvoooorrtt ttee ddooeenn mmeett JJuuffffrr GGaavvrraaiinn,, ttooeenn JJuull DDee
JJoonngghh,, ttooeenn hhooooffddoonnddeerrwwiijjzzeerr ttee VVoosssseellaaaarr,, ddaaaarr vveerraannddeerriinngg iinn bbrraacchhtt.. HHiijj wwaass ggeebboooorrttiigg vvaann
PPooppppeell,, ddeeeedd ddiieennsstt aallss hhuullppoonnddeerrwwiijjzzeerr eenn ddaaaarroomm ddrroonngg hhiijj aaaann bbiijj hheett ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr eenn
vveerrkkrreeeegg ddaatt ddee ggeemmeeeenntteerraaaadd,, vvoollggeennss ddee wweett,, vveerrpplliicchhtt wwaass ddeeffiinniittiieeff eeeenn oonnddeerrwwiijjzzeerr ttee
bbeennooeemmeenn.. DDiiee bbeennooeemmiinngg hhaadd ppllaaaattss oopp 1111 MMaaaarrtt 11991199 eenn mmeett 55 sstteemmmmeenn vvaann ddee 66 vveerrkkrreeeegg MMrr
DDee JJoonngghh ddee ppllaaaattss vvaann hhooooffddoonnddeerrwwiijjzzeerr ttee PPooppppeell.. ((1188))
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MMeeeesstteerr JJuulleess DDee JJoonngghh aallss hhuuiissvvaaddeerr MMeevvrr.. DDee JJoonngghh wweerrdd ‘‘ddee mmeeeesstteerreess’’ ggeennooeemmdd

HHiijj wweerrdd ggeebboorreenn ttee PPooppppeell ddeenn 1166·· jjaannuuaarrii 11888866;; ggeeddiipplloommeeeerrdd ttee MMeecchheelleenn oopp 44//88//11990066..
EEeerrsstt ttrraadd hhiijj iinn ddiieennsstt ttee AAnnttwweerrppeenn bbiijj ddee vvrriijjee sscchhoolleenn vvaann 11990066 ttoott 11990088;; llaatteerr vveerrkkrreeeegg hhiijj eeeenn
ppllaaaattss iinn ddee aaaannggeennoommeenn jjoonnggeennsssscchhooooll vvaann TTuurrnnhhoouutt;; ddaaaarr bblleeeeff hhiijj bbiijj vvaann 11990088 ttoott 11991100 oomm ddaann
sscchhooooll ttee ggaaaann ddooeenn iinn hheett ggeemmeeeenntteeoonnddeerrwwiijjss vvaann VVoosssseellaaaarr ttoott mmaaaarrtt 11991199;; nnaa hheett PPaaaasscchhvveerrllooff
vvaann 11991199 bbeeggoonn hhiijj ddaann aallss hhooooffddoonnddeerrwwiijjzzeerr ttee PPooppppeell.. TTooeenn wwaass ddee sscchhooooll nnoogg eeeenn eecchhttee wwaarrbbooeell::
ddee jjoonnggeennss,, ggrroooottee eenn kklleeiinnee,, kkwwaammeenn nnaaaarr ddee ggeemmeeeenntteesscchhooooll ooff lliieeppeenn bbiijj ddee zzuusstteerrss.. NNaa hheett ggrroooott
vveerrllooff wweerrdd ddaatt ggeerreeggeelldd,, zzooooddaatt ddee jjoonnggeennss vvoooorrttaaaann vvaannaaff hhuunn 66 jjaaaarr nnaaaarr ddee jjoonnggeennsssscchhooooll zzuulllleenn
kkoommeenn.. TTooeenn ssttoonndd MMrr DDee JJoonngghh vvoooorr eeeenn kkllaass vvaann 9911 llllnn;; hhiijj bbeeggoonn ddaann ooookk ddaaddeelliijjkk,, ggeehhoollppeenn
ddoooorr ddee oovveerrhheeiidd,, bbiijj hheett ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr aaaann ttee ddrriinnggeenn vvoooorr eeeenn ttwweeeeddee kkllaass eenn eeeenn ttwweeeeddee
oonnddeerrwwiijjzzeerr.. ZZeellffss hheett aaaannddrriinnggeenn eenn hheett bbeeddrreeiiggeenn ddeerr oovveerrhheeiidd hhaadd ggeeeenn ssuucccceess eenn hheett dduuuurrddee ttoott
iinn 11992211 eeeerr hheett vveerrzzooeekk wweerrdd iinnggeewwiilllliiggdd.. OOpp 88 jjuullii 11992211 ttrraadd hhiieerr aallss ttwweeeeddee lleeeerrkkrraacchhtt,,
ttuusssscchheennttiijjddiigg aaaannggeesstteelldd,, iinn ddiieennsstt:: JJuuffffrr SStteepphh VVeerrsscchhuueerreenn,, vvaann TTuurrnnhhoouutt.. VVoooorrllooppiigg ddeeeedd zzee kkllaass
iinn ddee ““oouuddee sscchhooooll””;; ddeezzee jjuuffffrroouuww bblleeeeff iinn ddiieennsstt ttoott 3311 aauugguussttuuss 11992211..

VVaann 11 AAuugguussttuuss wweerrdd ddee 22·· kkllaass ttooeeggeellaatteenn ttoott ddee ssttaaaattssttooeellaaggeenn eenn oopp 1100 SSeepptt.. WWeerrdd MMrr JJooss
WWiillll.. JJaannsssseennss vvaann KKaasstteerrlleeee ddeeffiinniittiieeff bbeennooeemmdd;; hhiijj wwaass ttrroouuwweennss ooookk ddee eeeenniiggee mmaannnneelliijjkkee
kkaannddiiddaaaatt.. OOpp 11 OOccttoobbeerr ttrraadd hhiijj iinn ddiieennsstt,, mmaaaarr oopp 11 DDeecc.. mmooeesstt hhiijj rreeeeddss nnaaaarr hheett lleeggeerr ttoott 11 OOcctt..
11992222.. JJuuffffrr VVeerrsscchhuueerreenn kkoommtt hheemm ddaann tteerruugg vveerrvvaannggeenn ttoott 2288//88//11992222.. DDeenn 3300·· AAuugg.. wwoorrddtt ddee 22··
kkllaass aaaannbbeesstteeeedd.. LLaauurreenntt BBootteerrmmaannss vvaann PPooppppeell nneeeemmtt zzee aaaann:: 2288..000000 ffrr.. IInn ’’tt bbeeggiinn vvaann 11992233 wwaass
zzee aaffggeewweerrkktt eenn nnaa hheett PPaaaasscchhvveerrllooff vvaann ddiitt jjaaaarr wweerrdd zzee iinn ggeebbrruuiikk ggeennoommeenn.. OOpp 11 OOcctt.. hheerrnneeeemmtt
MMrr JJaannsssseennss dduuss zziijjnn oonnddeerrbbrrookkeenn ddiieennsstt eenn bblliijjfftt nnoogg ttoott 3300//99//2233;; ttooeenn hhiijj nnaa hheett ggrroooott vveerrllooff
aaaannggeesstteelldd wweerrdd bbiijj ddee aaaannggeennoommeenn jjoonnggeennsssscchhooooll ttee TTuurrnnhhoouutt.. MMrr JJaannsssseennss wwaass ggeeddiipplloommeeeerrdd ttee
MMeecchheelleenn;; hhiijj hhaadd eecchhtteerr mmaaaarr ttwweeee jjaaaarr nnoorrmmaaaall oonnddeerrwwiijjss ggeennootteenn,, ((1199)) ddaaaarr hhiijj iinn hheett bbeezziitt wwaass
vvaann eeeenn ddiipplloommaa vvoolllleeddiiggee hhuummaanniioorraa,, sseemmiinnaarriiee HHooooggssttrraatteenn..

DDeenn 33·· OOccttoobbeerr 11992233 ttrreeeeddtt iinn zziijjnn ppllaaaattss,, ttuusssscchheennttiijjddiigg iinn ddiieennsstt:: JJooss KKaarreell TThheeeeuuwwss,,
eevveenneeeennss vvaann KKaasstteerrlleeee.. HHiijj wweerrdd ggeebboorreenn 1144//88//0033,, ggeeddiipplloommeeeerrdd ttee MMeecchheelleenn ddeenn 2200 JJuullii 11992233.. HHiijj
wwoorrddtt ddeeffiinniittiieeff bbeennooeemmdd ddeenn 88·· OOccttoobbeerr 11992233 eenn ttrreeeeddtt ddaann vvoooorrggooeedd iinn ddiieennsstt ddeenn 11·· NNoovveemmbbeerr..
HHiijj bblleeeeff hhiieerr ttoott iinn 11992244 oomm ddaann hheett lleeggeerr ttee ggaaaann vveerrvvooeeggeenn..

LLeeoopp.. BBlluueekkeennss vvaann MMeerrkkssppllaass kkoommtt hheemm vveerrvvaannggeenn ddeenn 11·· FFeebbrruuaarrii 11992244.. MMrr BBlluueekkeennss
kkwwaamm vvaann RRaaeevveellss,, wwaaaarr hhiijj eeeenn iinntteerriimm hhaadd ggeeddaaaann.. HHiijj bblleeeeff sslleecchhttss ttoott aaaann hheett ggrroooott vveerrllooff 11992244;;
ddaann wweerrdd hhiijj ttee VVoosssseellaaaarr aaaannggeesstteelldd.. NNuu kkoommtt JJuuffffrroouuww PPhhiill.. AAllbbeerrttiinnaa WWiilllleemmss vvaann VVoosssseellaaaarr,, ttoott
ddeenn 1155·· NNoovv.. ’’2244,, wwaanntt MMrr TThheeeeuuwwss wweerrdd,, nnoogg ttiijjddeennss zziijjnn lleeggeerrddiieennsstt,, bbeennooeemmdd ttee TTiieelleenn;; hhiieerrddoooorr
kkoommtt dduuss ddee ppllaaaattss vvaann oonnddeerrwwiijjzzeerr ooppeenn..
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DDaann wwoorrddtt MMrr LLoodd.. GGoommmm..
JJoozzeeff DDoocckkxx vvaann HHeeiisstt oopp ddeenn BBeerrgg
bbeennooeemmdd.. GGeebboorreenn 1111//77//0055,,
ggeeddiipplloommeeeerrdd ttee MMeecchheelleenn 1155//77//2244..
SSppooeeddiigg mmooeett MMrr DDoocckkxx ooookk nnaaaarr hheett
lleeggeerr vvaann ’’2255 ttoott ’’2266.. MMrr FFeeyyaaeerrttss vvaann
AArreennddoonnkk zzaall hheemm ddaann vvaannaaff
3300//1111//2255 kkoommeenn vveerrvvaannggeenn.. HHiijj wweerrdd
ggeebboorreenn ddeenn 2200//55//0066,, ggeeddiipplloommeeeerrdd ttee
MMeecchheelleenn aa.. MMaaaass,, bblliijjfftt iinn PPooppppeell ttoott
aaaann hheett ggrroooott vveerrllooff 11992266;; ddaann wwoorrddtt
MMrr FFeeyyaaeerrttss ddeeffiinniittiieeff bbeennooeemmdd ttee
DDeesssscchheell;; DDaann kkoommtt JJuuffffrroouuww VVaann ddee
GGeennddeerr JJoosseepphhaa uuiitt TTuurrnnhhoouutt oomm vvaann
11//1100//2266 ttoott 11//1122//2266 ddeenn tteerrmmiijjnn vvaann
MMrr DDoocckkxx ttee vvoolleeiinnddiiggeenn.. MMeeeesstteerr JJoozzeeff DDoocckkxx

VVaann 1166//44//2288 ttoott 44//77//2288 hheeeefftt MMrr DDoocckkxx zziieekkvveerrllooff;; MMrr FFrraannss RReennss vvaann RRaavveellss,, ggeebboorreenn 2299//77//0088,,
ggeeddiipplloommeeeerrdd ttee MMeecchheelleenn aa..dd.. MMaaaass iinn 11992277,, wwoorrddtt ttiijjddeelliijjkk aaaannggeesstteelldd oomm hheemm ttee vveerrvvaannggeenn..
IInnttuusssscchheenn wwaarreenn eerr rreeeeddss mmeeeerr ddaann 110000 llllnn iinn ddee sscchhooooll,, sstteeeeddss vvoooorr ttwweeee kkllaasssseenn;; eenn hheett iiss wweeeerr
mmeett vveeeell iinnssppaannnniinngg ddaatt eerr ddoooorr hheett ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr ttooee bbeessllootteenn wweerrdd eeeenn ddeerrddee kkllaass oopp ttee rriicchhtteenn..
VVoooorrllooppiigg wwoorrddtt MMrr RReennss aaaannggeesstteelldd oomm oopp 11//1100//2288 iinn ddiieennsstt ttee ggaaaann,, wweeeerroomm iinn ddee oouuddee sscchhooooll..
DDee aaaannbbeesstteeddiinngg vvaann ddee ddeerrddee kkllaass hheeeefftt ppllaaaattss oopp 2288//22//2299 eenn hheett zziijjnn ddee GGeebbrrooeeddeerrss VVaann ddeerr VVoooorrtt,,
ddiiee aaaannnneemmeerr zziijjnn vvoooorr 6622..335500 ffrr.. DDee 33·· kkllaass wwoorrddtt bbeettrrookkkkeenn ddoooorr MMrr JJuull BBoossmmaannss ddeenn 11 OOccttoobbeerr
11993300..

DDaaaarr MMrr DDoocckkxx nnoogg ggeeeenn lleeggeerrkkaammpp hhaadd kkuunnnneenn ddooeenn tteerr oooorrzzaakkee vvaann zziijjnn zziieekkttee,, wwoorrddtt hhiijj
ddaaaarrttooee ooppggeerrooeeppeenn vvaann 33//66//2299 ttoott 1133//77//2299.. MMrr VVaann ddeenn BBrrooeecckk vvaann VVoosssseellaaaarr wwoorrddtt ddoooorr hheett
sscchheeppeennccoolllleeggee aaaannggeesstteelldd ddeenn 2288//55//2299 oomm MMrr DDoocckkxx ttee vveerrvvaannggeenn;; oopp 1155//77//2299 ttrreeeeddtt MMrr DDoocckkxx
tteerruugg iinn ddiieennsstt..

MMeeeesstteerr JJuulleess BBoossmmaannss MMeeeesstteerr AAllbbeerrtt AAppppeellss

NNuu mmooeett MMrr RReennss,, ddiieennssttddooeennddee iinn ddee 33·· kkllaass,, nnaaaarr hheett lleeggeerr vvaann ’’2299 ttoott ’’3300.. DDeenn 3311·· JJuullii ttrreeeeddtt ddaann
JJuull BBoossmmaannss aallss vveerrvvaannggeerr oopp;; ddeezzee bblliijjfftt iinn ddiieennsstt ttoott 3311//77//3300..
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MMaaaarr iinnttuusssscchheenn iiss MMrr RReennss,, nnoogg bbiijj hheett lleeggeerr zziijjnnddee,, bbeennooeemmdd ttee RRaavveellss--EEeell.. DDaann wwoorrddtt MMrr
AAllbb.. HHeennddrr.. AAppppeellss vvaann PPooppppeell bbeennooeemmdd iinn ddee ggeemmeeeenntteesscchhooooll.. MMrr AAppppeellss,, ggeebboorreenn ttee AAnnttwweerrppeenn
ddeenn 2211//44//0044,, vveerrkkrreeeegg zziijjnn ddiipplloommaa ttee BBrruusssseell ((NNiieeuuwwllaanndd)) oopp 2299//77//2299;; hhiijj wweerrdd bbeennooeemmdd oopp
2299//1122//2299.. OOpp ddeenn ddaagg vvaann zziijjnn bbeennooeemmiinngg wwaass hhiijj nnoogg bbiijj hheett lleeggeerr,, ddaaaarroomm zzaall MMrr BBoossmmaannss zziijjnn
iinntteerriimm vvoooorrttzzeetttteenn,, ttoott oopp 11//88//3300 MMrr AAppppeellss iinn ddiieennsstt ttrreeeeddtt..
TTiijjddeennss hheett jjaaaarr 11993322 mmooeett MMrr AAppppeellss ggaaaann ““kkaammpp ddooeenn”” vvaann 1133 AApprriill ttoott 2255 MMeeii.. HHiijj kkeeeerrtt zziieekk
tteerruugg eenn bbeekkoommtt eeeenn vveerrllooff vvaann 1100 ddaaggeenn.. HHeett iiss nnoogg eeeennss ddee hheeeerr JJ.. BBoossmmaannss ddiiee hheemm ttiijjddeennss ddiiee
aaffwweezziigghheeddeenn vveerrvvaannggtt.. OOpp 66 jjuunnii hheerrnneeeemmtt MMrr AAppppeellss zziijjnn ddiieennsstt.. EEeenn ttiijjddjjee llaatteerr wwoorrddtt MMrr
BBoossmmaannss ddeeffiinniittiieeff bbeennooeemmdd ttee SStt LLeennaaeerrttss..
IInn 11993344,, ttiijjddeennss eeeenn kkoorrttee zziieekkttee wwoorrddtt MMrr AAppppeellss vveerrvvaannggeenn ddoooorr ddeenn hheeeerr HH.. DDee JJoonngghh,, zzoooonn vvaann
hheett sscchhoooollhhooooffdd ((33--88 ttoott 99--88)).. MMrr HH.. DDee JJoonngghh wwoorrddtt llaatteerr bbeennooeemmdd ttee BBeeeerrssssee..

DDee ssppeeeellppllaaaattss ddeerr sscchhooooll wwaass vvaann ’’tt bbeeggiinn aaff mmeett ggrraanniieett bbeelleeggdd.. DDaatt bbeelleettttee nniieett ddaatt zzee,, bbiijj
nnaatt wweeddeerr,, ttoocchh nnoogg hheeeell sslliijjkkeerriigg wwaass;; iinn ddeenn ZZoommeerr eecchhtteerr ssttooffffeerriigg;; eenn wweellkk ssttooff!!,, aallss cceemmeenntt.. IInn
éééénn wwoooorrdd:: zzee ddeeuuggddee nniieett.. OOpp 11//33//3355 sstteemmtt ddee ggeemmeeeenntteerraaaadd vvoooorr ddee bbeevvllooeerriinngg ddeerr ssppeeeellppllaaaattss..
HHeett wweerrkk wwoorrddtt aaaannggeennoommeenn oopp 1133 JJuunnii vvoooorr ddee ssoomm vvaann 1177..440000 ffrr..

IInn ’’3388 vvaalltt MMrr DDoocckkxx zziieekk;; nnooggaall eerrnnssttiigg.. IInn zziijjnn vveerrvvaannggiinngg wwoorrddtt vvoooorrzziieenn ddoooorr ddee
aaaannsstteelllliinngg vvaann JJuuff.. MMaarriiaa JJaannsssseennss uuiitt TTuurrnnhhoouutt,, ddiiee ttiijjddeelliijjkk oovveerrkkoommtt..

OOpp 1111--33--3388 vvrraaaaggtt hheett mmiinniisstteerriiee ttoott hheett oopprriicchhtteenn eeeenneerr 44·· kkllaass.. DDiitt hheeeefftt vvoooorr ggeevvoollgg ddaatt oopp
1199 AApprriill MMrr JJaann VVaann ddeerr SStteeeenn aallss vvoooorrllooooppiigg wwoorrddtt aaaannggeesstteelldd.. MMeett 44 kkllaasssseenn wwoorrddtt bbeeggoonnnneenn nnaa
hheett PPaaaasscchhvveerrllooff,, 2255 AApprriill.. DDee 44·· kkllaass wwoorrddtt iinnggeerriicchhtt iinn hheett hhuuiiss vvaann AAddrr DDeekkkkeerrss..

JJuuff.. JJaannsssseennss

JJuuff JJaannsssseennss,, nnoogg aallttiijjdd iinn ddiieennsstt,, ggaaaatt oopp rreeiiss nnaaaarr
BBuuddaappeesstt.. ZZee kkrriijjggtt ddaaaarrvvoooorr vveerrllooff eenn iinn hhaaaarr ppllaaaattss ttrreeeeddtt nnuu
oopp:: JJuuff TThheerr.. SSaass vvaann BBeeeerrssssee.. OOpp 44 JJuunnii,, nnaa hhaaaarr tteerruuggkkeeeerr,,
hheerrnneeeemmtt JJuuff JJaannsssseennss hhaaaarr wweerrkk ttoott 1166 JJuunnii,, ddaaaarr MMrr DDoocckkxx,,
rreeeeddss vveerr hheerrsstteelldd,, tteerruugg iinn ddiieennsstt ggaaaatt oopp 1177 ddeezzeerr..
DDeenn 88·· JJuullii 11993388 vvoollggtt ddee vvaassttee bbeennooeemmiinngg vvaann ddeenn hheeeerr JJ.. VVaann
ddeerr SStteeeenn.. ((2200))
WWee ggeerraakkeenn iinn 11993399 eenn eerr kklliinnkkeenn rreeeeddss sslleecchhttee ggeerruucchhtteenn.. DDee
jjoonnggeelliinnggeenn wwoorrddeenn ooppggeerrooeeppeenn:: oooorrllooggssggeevvaaaarr.. OOnnzzee
oonnddeerrwwiijjzzeerrss MMrr DDoocckkxx eenn MMrr AAppppeellss zziijjnn vvaann ddee ppaarrttiijj oomm oopp
1188--1100--3399 ttee vveerrttrreekkkkeenn..

OOpp 2211·· wwoorrddtt JJuuff JJaannsssseennss tteerruuggggeerrooeeppeenn eenn tteeggeelliijjkk MMrr BBooooggeerrss vvaann OOuudd--TTuurrnnhhoouutt,, oomm MMrr AAppppeellss
ttee vveerrvvaannggeenn.. NNaa eeeenn aaffwweezziigghheeiidd vvaann 44 ddaaggeenn iiss MMrr DDoocckkxx vvrriijj;; vvaann zziijjnn vvrrooeeggeerree zziieekkttee nnoogg nniieett
ggeehheeeell hheerrsstteelldd zziijjnnddee.. ZZoooo kkaann JJuuff JJaannsssseennss wweeeerr nnaaaarr hhuuiiss,, tteerrwwiijjll MMrr BBooooggeerrss bblliijjfftt..

TTiijjddeennss hheett KKeerrssttvveerrllooff vvaann 11993399 kkrriijjggtt ddeezzee
zziijjnn bbeennooeemmiinngg ttee TTuurrnnhhoouutt,, aaaann hheett JJeezzuuiieetteennccoolllleeggee,,
eenn hheett iiss ddaann ddaatt JJuuff PP.. VVaann SStteeeennbbeerrggeenn ddoooorr hheett
sscchheeppeennccoolllleeggee aaaannggeedduuiidd wwoorrddtt oomm vveerrddeerr MMrr AAppppeellss
ttee vveerrvvaannggeenn..

IInn ’’tt bbeeggiinn vvaann FFeebbrruuaarrii ’’4400 vvaalltt hheett
sscchhoooollhhooooffdd zziieekk,, eenn oopp 2277 ddiieerr mmaaaanndd wwoorrddtt MMeevvrr
LLeeyyss--MMaatthhéé vvaann TTuurrnnhhoouutt aaaannggeedduuiidd oomm ddee lleesssseenn
vvoooorrtt ttee zzeetttteenn.. OOpp 2288//22 bbeeggiinntt zziijj ddaaaarrmmeeee,, oomm ttee
eeiinnddiiggeenn oopp 1166//33 bbiijj hheett PPaaaasscchhvveerrllooff.. OOpp 11 AApprriill
eeiinnddiiggtt ddiitt vveerrllooff eenn hheett sscchhoooollhhooooffdd,, nnoogg wweell nniieett
ggaannsscchh hheerrsstteelldd eenn ddaaaarrttooee ooookk nnoogg nniieett vveerrpplliicchhtt,,
hheerrnneeeemmtt zziijjnn bbeezziigghheeiidd.. JJuuff.. VVaann SStteeeennbbeerrggeenn..
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DDoonnddeerrddaagg,, 99 MMeeii,, aallllee sscchhoolleenn ggeessllootteenn.. ’’tt IIss oooorrlloogg!! OOpp ZZaatteerrddaagg 1111 MMeeii,, rroonndd 55..3300 uu iinn ddee
nnaammiiddddaagg wwoorrddtt oonnzzee ggeemmeeeennttee rreeeeddss zzwwaaaarr ggeebboommbbaarrddeeeerrdd..

MMeeeesstteerr JJaann VVaann DDeerr SStteeeenn

EEeenn vviijjffttiiggttaall hhuuiizzeenn wwoorrddeenn zzwwaaaarr bbeesscchhaaddiiggdd,, ssoommmmiiggee
zzeellffss ggeehheeeell vveerrnniieelldd.. BBiijj ddeezzee llaaaattssttee bbeehhoooorrddee ooookk ddee
jjoonnggeennsssscchhooooll,, wwaaaarrvvaann ddee 11·· kkllaass ttoottaaaall ppllaatt llaagg,, ddee 22··

zzeeeerr eerrgg bbeesscchhaaddiiggdd eenn ddee 33·· nnoogg hhaaaasstt oonnbbrruuiikkbbaaaarr.. OOookk
hheett sscchhoooollhhuuiiss wweerrdd zzeeeerr eerrgg ggeettrrooffffeenn,, zzooooddaatt wwee vvoooorr
eeeenn wwaarree vveerrnniieelliinngg ssttoonnddeenn.. OOpp 11 JJuunnii hheerrbbeeggiinnnneenn ddee
lleesssseenn iinn ddee zzaaaall bbiijj FFrraannss DDee WWiitt;; ddee vviieerrddee kkllaass bblliijjfftt bbiijj
DDeekkkkeerrss.. ((2211)) DDee hheeeerr ooppzziieenneerr nnaamm eecchhtteerr ggeeeenn ggeennooeeggeenn
mmeett ddiiee rreeggeelliinngg,, zzoooo vveerrhhuuiisstt MMrr VVaann ddeerr SStteeeenn nnaaaarr ddee
mmiinnsstt bbeesscchhaaddiiggddee kkllaass eenn bblliijjvveenn eerr nnoogg ttwweeee kkllaasssseenn bbiijj
FFrr DDee WWiitt..
WWaatt llaatteerr mmooggeenn ddee jjoonnggeennss eecchhtteerr llookkaalleenn bbeettrreekkkkeenn iinn ddee
zzuusstteerrsssscchhooooll;; aalllleeeenn ddee hhooooggssttee kkllaass vviinnddtt eeeenn nniieeuuww
tteehhuuiiss bbiijj WWwwee VVaann BBeeuurrddeenn--KKeeyysseerrss ((ccaafféé))..

OOpp 77 AAuugg.. kkoommtt hheett ggrroooott vveerrllooff eenn ddeenn 1155·· AAuugguussttuuss kkoommtt MMrr AAppppeellss tteerruugg uuiitt FFrraannkkrriijjkk;; zzoooo
eeiinnddiiggeenn ddee ddiieennsstteenn vvaann JJuuff VVaann SStteeeennbbeerrggeenn..
OOpp mmaaaannddaagg 22 SSeepptt ’’4400 ooppeenntt ddee sscchhooooll tteerruugg;; 116644 llllnn wwoorrddeenn iinnggeesscchhrreevveenn.. AAll llaanngg wwaass eerr sspprraakkee
vvaann eeeenn 55·· kkllaass,, zzeellffss ddee nniieeuuwwee sscchhooooll,, ddiiee ggaaaatt ooppggeerriicchhtt wwoorrddeenn,, zzaall eeeenn 55·· kkllaassllookkaaaall bbeevvaatttteenn..
HHeett sscchheeppeennccoolllleeggee bbeesslliisstt oopp 1166 SSeepptt ttoott hheett oopprriicchhtteenn eeeenneerr 55·· kkllaass eenn hheett ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr hheecchhtt
eerr ddeenn ddaagg ddaaaarrnnaa zziijjnn ggooeeddkkeeuurriinngg aaaann..
OOpp 2255//1111 wwoorrddtt hheett sscchhoooollhhooooffdd JJ.. DDee JJoonngghh ooppnniieeuuww ddoooorr zziieekkttee ggeettrrooffffeenn.. DDeenn 3300·· NNoovveemmbbeerr
wwoorrddtt ddee hheeeerr GG.. DDee JJoonngghh,, zziijjnn zzoooonn,, aallss kkrriijjggssggeevvaannggeennee uuiitt DDuuiittsscchhllaanndd wweeeerrggeekkeeeerrdd eenn tthhaannss iinn
ddiieennsstt bbiijj ddee rraavviittaaiilllleeeerriinngg,, aaaannggeesstteelldd aallss wwaaaarrnneemmeenndd oonnddeerrwwiijjzzeerr oomm zziijjnn vvaaddeerrss ppllaaaattss iinn ttee
nneemmeenn.. OOpp 22 DDeecc.. bbeeggiinntt hhiijj..
OOpp 2244//1122 hheebbbbeenn wwee ddee aaaannbbeesstteeddiinngg ddeerr 55 nniieeuuwwee kkllaassllookkaalleenn,, mmeett bbooeekkeerriijj,, zzaaaall eenn kkaammeerr vvoooorr
ggeenneeeesskkuunnddiigg oonnddeerrzzooeekk,, bbeenneevveennss aallllee vveerrddeerree bbiijjggeebboouuwweenn,, aallss:: ggaaaannddeerriijj,, kkoooollkkoott,, ggeemmaakkkkeenn,,
wwaatteerrppllaaaattsseenn,, eennzz.. DDee ssppeeeellppllaaaattss zzaall mmeerrkkeelliijjkk vveerrggrroooott eenn tteevveennss ggeeppllaavveeiidd wwoorrddeenn.. DDee aaaannnneemmeerr
iiss ddee hheeeerr EEmm.. HHoorrsstteenn vvaann WWoorrtteell,, vvoooorr ddee ssoomm vvaann 442233..663300 ffrr..

DDaaaarr vvoollkkoommeenn ggeenneezziinngg uuiittbblliijjfftt,, zzeennddtt oopp 2244 JJaann 11994411 hheett sscchhoooollhhooooffdd zziijjnn aaaannvvrraaaagg vvoooorr
ppeennssiiooeenn aaaann hheett mmiinniisstteerriiee.. OOpp 2299 JJaann vveerrsscchhiijjnntt bbeellaanngghheebbbbeennddee vvoooorr ddeenn RRaaaadd vvaann TTooeezziicchhtt,, ddiiee
rruussttppeennssiiooeenn ttooeessttaaaatt.. HHiijj ddiieenntt bbiijj hheett ggeemmeeeenntteebbeessttuuuurr zziijjnn oonnttssllaagg iinn oopp 1100 FFeebbrruuaarrii;; ddiieennzzeellffddeenn
ddaagg ooookk bbeeggiinntt mmeenn mmeett ddee oopprruuiimmiinnggsswweerrkkeenn oomm ttoott hheett bboouuwweenn ddeerr nniieeuuwwee sscchhooooll oovveerr ttee ggaaaann..
OOpp 1144 mmaaaarrtt ’’4411 wwoorrddtt,, nnoogg ddoooorr eeeenn vvoollttaalllliiggee ggeemmeeeenntteerraaaadd,, ddeenn hheeeerr JJ.. DDoocckkxx ttoott sscchhoooollhhooooffdd eenn
ddeenn hheeeerr GGuussttaaaaff DDee JJoonngghh ttoott oonnddeerrwwiijjzzeerr bbeennooeemmdd.. OOpp 11 DDeecc.. wwoorrddtt ddee 55·· kkllaass ddoooorr hheett
MMiinniisstteerriiee eerrkkeenndd eenn JJuuff VVaann SStteeeennbbeerrggeenn kkoommtt tteerruugg aacchhtteerr ddee lleesssseennaaaarr.. DDeenn 2200--88--4411 wwoorrddtt MMrr
VVeennkkeenn vvaann SSttookkhheeiimm ((LLiimmbbuurrgg)) ggeezzoonnddeenn aallss 55·· oonnddeerrwwiijjzzeerr.. ((2222))

MMrr HHoorrsstteenn,, aaaannnneemmeerr,, hhaadd mmeett ssppooeedd ggeewweerrkktt eenn zzoooo kkoonnddeenn ddee nniieeuuwwee kkllaasssseenn iinn ddiieennsstt
ggeennoommeenn wwoorrddeenn oopp 2266 SSeepptt 4411.. HHeett bbeessttuuuurr oonnzzeerr ggeemmeeeennttee,, iinnttuusssscchheenn ttoott eeeenn sscchheeppeennccoolllleeggee
hheerrlleeiidd,, hhiieelldd eerr aaaann ddee iinnhhuullddiiggiinngg vvaann ddee nniieeuuwwee ggeebboouuwweenn pplleecchhttiigg ttee ddooeenn ddoooorrggaaaann.. DDee hheeeerr
VVeerrggeeyynnsstt,, pprroovviinncciiaallee vvoooorrzziitttteerr vvaann ddeenn ddiieennsstt vvaann WWeeddeerrooppbboouuww,, ddee hheeeerr BBoorrrreekkeennss,,
aarrrroonnddiisssseemmeennttssccoommmmiissssaarriiss,, ddee hheeeerr SScchheelllleekkeennss,, pprroovv.. bboouuwwmmeeeesstteerr,, nnoogg vveellee aannddeerree hheeeerreenn,,
oonnddeerr wwiiee ooookk ddee hheeeerreenn bbuurrggeemmeeeesstteerrss,, sscchheeppeenneenn eenn sseeccrreettaarriisssseenn ddeerr oommlliiggggeennddee ggeemmeeeenntteenn
wwaarreenn uuiittggeennooooddiiggdd.. ZZoooo hheeeefftt PPooppppeell nnuu eeeenn ggeemmeeeenntteesscchhooooll mmeett 55 jjoonnggeennsskkllaasssseenn,, bbeenneevveennss aallllee
aannddeerree bbiijjggeebboouuwweenn vvaann aalllleerreeeerrsstteenn rraanngg..
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JJuuff.. CCooppppeennss

WWaatt ddee aaaannggeennoommeenn sscchhooooll ddeerr
zzuusstteerrss bbeettrreefftt,, hhiieerr wweerrddeenn ooookk iinn ddeenn lloooopp
ddeerr jjaarreenn ddee nnooooddiiggee uuiittbbrreeiiddiinnggeenn eenn
vveerrbbeetteerriinnggeenn nniieett oonnttzziieenn.. DDaaaarr eerr sstteeeeddss
mmeeeerr sscchhoooollggaaaannddee mmeeiissjjeess ddaann jjoonnggeennss
wwaarreenn,, bbeezzaatt ddee aaaannggeennoommeenn sscchhooooll rreeeeddss
eeeerrddeerr eeeenn 44·· eenn eeeenn 55·· kkllaass ddaann ddee
jjoonnggeennsssscchhooooll.. OOookk aallllaanngg bbeessttaaaann hhiieerr
ttwweeee bbeewwaaaarrkkllaasssseenn.. HHeett zziijjnn sstteeeeddss ddee
zzuusstteerrss vvaann hheett HH.. HHaarrtt vvaann MMaarriiaa,, uuiitt
BBeerrllaaaarr,, ddiiee hhiieerr hheett oonnddeerrwwiijjss ggeevveenn,,
bbeenneevveennss ttwweeee wweerreellddlliijjkkee jjuuffffeerrss uuiitt oonnzzee
ggeemmeeeennttee:: JJuuffffrr MM.. JJaannsseenn eenn AA.. CCooppppeennss..

MMoocchhtteenn hheett oonnddeerrwwiijjss eenn ddee ooppvvooeeddiinngg iinn oonnzzee ggeemmeeeennttee sstteeeeddss ggrrooeeiieenn eenn bbllooeeiieenn tteenn bbaattee
vvaann hheett aallggeemmeeeenn wweellzziijjnn..

________________________________________

TTooeelliicchhttiinnggeenn bbiijj ddee tteekksstt::

((11)) VVóóóórr 11883300 –– zziiee bbllzz 116611--116622 iinn PPooppppeell TTooeenn eenn NNuu..
((22)) WWiilllleemm VVaann GGiijjsseell –– sscchhoooollmmeeeesstteerr vvaannaaff bbeeggiinn 1199ddee eeeeuuww ttoott aaaann zziijjnn ddoooodd iinn 11884466
((33)) iinn 11883399 ggeebboouuwwdd,, iinn 11994400 ggeebboommbbaarrddeeeerrdd,, iinn 11994422 ggeesslloooopptt
((44)) JJaann AAllffoonnss EEeelleenn –– bbeennooeemmdd ttee PPooppppeell 2211//0088//11887788,, oonnttssllaagg 1155//0055//11888800
((55)) GGuussttaaaaff PPeeeetteerrss –– oopp 1144//0044//11889900 ddoooorr 33 zzuusstteerrss vvaann BBeerrllaaaarr
((66)) DDee zzuusstteerrss vvaann BBeerrllaaaarr bbeeggoonnnneenn iinn 11889900 mmeett eeeenn kkllaass lleeeerrlliinnggeenn vvaann 66 ttoott 88,, eenn eeeenn ttwweeeeddee

vvaann 88 ttoott 1122 –– bbeeiiddee ggeemmeennggdd
((77)) PPiieetteerr JJaannsseenn,, sscchhoooollhhooooffdd vvaann 11888800 ttoott aaaann zziijjnn ddoooodd iinn 11990088
((88)) HHeett ggeemmeeeenntteehhuuiiss kkwwaamm kkllaaaarr iinn 11990066
((99)) WWaatt ssttaaaatt eerr iinn hheett oorriiggiinneeeell??
((1100)) MMaattiigghheeiiddssbboonndd ((RR..KK..)) kkeerrkkeelliijjkkee vveerreenniiggiinngg iinn ssoommmmiiggee ssttrreekkeenn wwaaaarrvvaann ddee lleeddeenn zziicchh

vveerrpplliicchhtteenn ttoott hheett oonntthhoouuddeenn vvaann sstteerrkkee ddrraannkk ttoott hheett 1166ddee jjaaaarr,, eenn ddaaaarrnnaa mmiinnsstteennss ttoott nnaa ddee
mmiiddddaagg..

((1111)) ddee iinnssppeecctteeuurr ((sscchhoooollooppzziieenneerr)) kkwwaamm aaff eenn ttooee oonnvveerrwwaacchhtt oopp bbeezzooeekk eenn sstteellddee ddaann vvrraaggeenn
aaaann ddee lleeeerrlliinnggeenn..

((1122)) MMeeeesstteerr JJaannsseenn,, kkaann ggooeedd ddaannsseenn,, oopp eeeenn bboorrrreell FFrraannsseenn
((1133)) SSttaaaallssllaakkkkeenn == mmeettaaaallssllaakkkkeenn,, mmeettaaaallsscchhuuiimm
((1144)) wwiillddeelliinnggeenn == wwiillddee oonnddeerrssttaamm wwaaaarroopp ggeeëënntt wweerrdd
((1155)) hheett ffllooddddeerr:: DDuuiisstt,, eeeenn llaassttiigg oonnkkrruuiidd iinn hheett kkoorreenn vvaann hheett ggeessllaacchhtt vvoosssseessttaaaarrtt,, ooookk wweell pplluuiiss

ooff wwiillddkkoorreenn ggeennooeemmdd..
((1166)) tteekksstt bbiijj ffoottoo 33:: iinn ddee ddeeuurrooppeenniinngg MMeeeesstteerr VVaann TThhiieelleenn ((11990088--11991188))
((1177)) WWaannddppllaatteenn mmeett vveerrsscchhiilllleennddee oonnddeerrwweerrppeenn,, uuiitt ddiiee ttiijjdd,, zziijjnn ddoooorr ddee sscchhooooll ggeesscchhoonnkkeenn aaaann

oonnss mmuusseeuumm..
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((1188)) MMeeeesstteerr JJuulleess DDee JJoonngghh:: kkoommtt iinn 11991199 vvoooorr eeeenn kkllaass vvaann 9911 lleeeerrlliinnggeenn ttee ssttaaaann eenn ddaatt zzeess
ddaaggeenn iinn ddee wweeeekk ((wwooeennssddaagg-- eenn zzaatteerrddaaggnnaammiiddddaagg vvrriijj))..

-- ggeezziinnsshhooooffdd mmeett vviieerr jjoonnggee zzoonneenn
-- sscchhoooollhhooooffdd eenn bbiibblliiootthheeccaarriiss
-- ggrroottee mmooeessttuuiinn eenn ttwweeee mmeellkkggeeiitteenn oonnddeerr ddee hhooooggssttaamm ffrruuiittbboommeenn
-- bbiieebbooeerr ((iimmkkeerr))
-- ooff eerr vveerrsscchhiill iiss mmeett aannnnoo 22001111??

((1199)) NNoorrmmaaaall oonnddeerrwwiijjss:: oonnddeerrwwiijjss oopp ddee nnoorrmmaaaallsscchhooooll ((lleerraarreennoonnddeerrwwiijjss))
((2200)) JJaann VVaann ddeerr SStteeeenn,, ggeehhuuwwdd mmeett VVeerrsswwiijjffeelldd iiss ddee zzoooonn vvaann SSuusskkee VVaann ddeerr SStteeeenn--VVaann IIeerrsseell
((2211)) nnuu CChhiinneeeess rreessttaauurraanntt,, TTiillbbuurrggsseewweegg eenn VViillllaaggee,, DDoorrpp..
((2222)) MMrr VVeennkkeenn iiss ttiijjddeennss ddee bbeezzeettttiinngg nnaaaarr PPooppppeell ggeezzoonnddeenn mmeett ggooeeddkkeeuurriinngg vvaann ddee bbeezzeetttteerr..

Textielbehandeling en conservering.

Door Luc Andries

Op dinsdag, 20 september 2011 ontvingen Agnes Luyten, Ria Verheyen en Mariette Clemens mevr.
Frieda Sorber, medewerkster van het Modemuseum te Antwerpen, in het archief van de
heemkundekring te Weelde – Station.

Hier volgt een verslag van deze bijeenkomst.

Mevr. Sorber studeerde kunstgeschiedenis maar haar passie voor mode en textiel deed haar kiezen
voor een carrière bij het MOMU.
Omdat het Modemuseum in Antwerpen te weinig stockageruimte heeft, kregen we een negatief
antwoord op de vraag om onze collectie textiel daar voor ons te laten conserveren en bewaren. Ze
vond wel dat we een aantal waardevolle en unieke stukken hadden, vooral van één bepaalde
familie. Ze suggereerde ook om rond dit thema een tentoonstelling te organiseren, aangevuld met
anekdotes, foto’s, etc.

Om kleding goed en veilig te bewaren, gaf ze ons volgende tips:

1) Maak een eerste selectie of triage van de geschonken kleding of ander textiel.
-tracht de kleding te dateren. Uit welke periode stamt ze?
-Wat is beschadigd?
-Zijn er schimmels? Dit komt vooral voor in synthetische stoffen.
-Ongedierte zoals muizen, ratten…
-Insecten: mot of zijn cocon, zilvervlieg, vliegen…

Ben je niet zeker van zojuist ontvangen kleding? Plaats die dan in quarantaine in een
afgesloten kamer, desnoods zuurstofloos of anaëroob en/of 3 weken in de diepvriezer bij -24°C.

2) Kamer en kasten moeten grondig gereinigd worden en mogelijke insecten en ongedierte
bestreden. Liefst donkere gordijnen om het textiel af te schermen voor het licht, dat
verkleurend werkt. Verluchten is zeer belangrijk zowel voor de kamer als voor de kleding.
Vliegenramen of horren zijn zeer belangrijk bij het luchten, vooral in het voorjaar, want dan
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is de mot het meest actief. Voor de kledij geldt: af en toe in de buitenlucht laten uitwaaien
en niet te dicht tegen elkaar in de kast hangen.

3) Opgelet met droogkuis of stomerij! Deze zijn meestal niet gespecialiseerd in oude kleding.
Sommige delicate stoffen kan je beter zelf voorzichtig wassen met de hand. Dameskapjes en
hoedjes niet laten reinigen indien niet noodzakelijk. Eventueel zelf opfrissen met
kledingborstel en ammoniak- of azijnwater. Vlekken ontstaan t.g.v. deodorant en/of zweet
zijn zeer moeilijk te verwijderen, zeker als deze ouder zijn dan enkele weken!

4) Archiveren met een permanentstift op lint (eerst controleren of de inkt van de marker niet
afgaat door een proefwasje te doen). Naai de labels steeds op dezelfde plaats (b.v. in de
linkermouw). Gebruik vooral geen metaal (nietjes, speldjes, paperclips, naalden) wegens de
roestmogelijkheid.

5) Stof heeft een geheugen! Daarom mag je kledij niet laten hangen op een paspop. Je krijgt
dan op den duur vervorming. Ook te smalle kapstokken kunnen blijvende vervorming geven
op de schouders.

Voor stevige zware stoffen geldt:
- Netjes hangen op voldoende brede kapstokken, om bubbels en slijtage op de schouders

te vermijden.
- Houten kapstokken en geen plastiek of metaal.
- De houten kapstokken moeten minstens 30 à 40 jaar oud zijn, zodat de schadelijke

stoffen van de lijm eruit zijn.
- Kledij afschermen met katoenen hoezen (dus niet in plastiek).

Voor lichtere kledij best:
- Platleggen in kasten met ertussen een laagje TYVEK (merkproduct van Dupont). Dit is

een neutraal product uit polyethyleen.

6) Sorteer de kleding in de kasten per categorie.
In de kasten en laden mottenvallen plaatsen want de mot is verzot op dierlijke vezels zoals
die van: veren, pels, zijde en wol. Ze houden niet echt van linnen of katoen.
Wat zijn nu die mottenvallen? De meeste zijn feromonenvallen. Dat is een ontplooid,
papieren driehoekje met een lokstof en een lijmlaagje, waaraan de mot blijft kleven. Het is
verkrijgbaar in de meeste supermarkten en bij drogisten.
Mottenballen zijn omwille van het naftaleen zeer schadelijk voor de gezondheid. Dat is
namelijk kankerverwekkend. Tegenwoordig zijn er gelijkaardige mottenballen waar geen
naftaleen in verwerkt is, deze zijn in sommige drogisterijen te verkrijgen.
Lavendel ruikt zeer sterk en wordt door mevr. Sorber niet aanbevolen.
De werking van blokjes uit cederhout is niet bewezen.

Na deze leerrijke en deskundige uiteenzetting van Mevr. Sorber, weten we wat ons te doen staat.
Indien er leden zijn die zich geroepen voelen om af en toe met onze werkgroep aan de slag te gaan,
kunnen ze zich melden bij één van de bestuursleden.

Wie nog echte oude houten kapstokken met een schouderbreedte van ± 45 cm of lakenstof om
kledinghoezen te maken heeft, mag die steeds aan de heemkundekring schenken. Onze hartelijke
dank bij voorbaat!
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Een topstuk uit onze collectie: dameskap met een boordje in Turnhoutse kant en een gouden lintje.

Op de foto het echtpaar Verhaeren-Lemmens.
Ook deze trouwjurk uit 1913 bevindt zich in onze collectie.

Tijdschrift ‘De Drie Goddelijke Deugden’
Afgiftekantoor: 2380 Ravels 1

Redactieadres:
Ria Verheyen, Welvaartstraat 14, 2300

Turnhout

Verschijnt 3-maandelijks
Verantwoordelijke uitgever:
Luc Andries
Pastoor Coolsstraat 15, 2382 Poppel


