"Nog zo'n juweel" Deel 1
door Jan Francis (pater Paul ss.cc.) van Aarle,
met een inleiding door André Schoones
Foto 1. Pater Paul van Aarle (ss.cc.) 1)
(Den Dungen 1914 – Bavel 2003)

In Jaargang 33 nummer 4 van ‘Het
Griensvenneke’ is een artikel opgenomen over
het leven en werken van pater Paul van Aarle.
2). Het was oorspronkelijk bedoeld als inleiding
op onderstaand artikel. Het is een tekst die
pater Van Aarle in 1983 schreef naar aanleiding
van een foto van zijn geboortehuis in het
fotoboek “Bekijk ’t maar!”.3) Deze tekst bevindt
zich in het persoonlijke dossier van pater Van
Aarle, dat wordt beheerd door zijn neef Marinus
van Aarle in Eerde en is voor de eerste keer
gepubliceerd in 1983 in het HKV-tje, het
tijdschrift van de heemkundevereniging, dat nu
‘Het Griensvenneke’ heet. (Jaargang 8, nr 2.)
In de tekst “Nog zo’n juweel” geeft Pater van
Aarle op treffende wijze een beschrijving van
zijn jeugdjaren in de jaren tien en twintig van
de vorige eeuw en het leven in een oude
vervallen boerderij. Zijn verhaal is doorspekt
met prachtige gezegden en uitdrukkingen. Aan
de oorspronkelijke tekst is zo weinig mogelijk
veranderd. De aanvullingen tussen haakjes zijn
van André Schoones.
Foto 2. Het geboortehuis van pater Van Aarle,
Spurkstraat 53, zoals het afgebeeld staat in “Bekijk het
Maar!” Het bovenste deel van de voorgevel is van hout.
De eigenaars hebben waarschijnlijk nog geen geld
gehad om het te “verstenen”.

Spurkstraat 53
“Nog zo’n juweel.” Zo staat het in "Bekijk het
maar!" Dat is goed getypeerd. Het gaat
namelijk over mijn geboortehuis Spurkstraat
53. Dat was inderdaad een juweel.... voor de
schilders, voor de leden van de
Heemkundevereniging, voor allen die oud
Brabant een warm hart toedroegen.
Heemkunde was er in mijn kinderjaren nog
niet bij, tenminste niet in Den Dungen, maar
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schilders waren er wel bij. Die hadden het juweeltje wel weten te vinden. Die kwamen er op
af met hun ezel en palet als bijen op een bloem, en dan togen ze aan het werk. Ik heb er
dikwijls genoeg bijgestaan als Jan Heesters uit Schijndel ons huis kwam “utschilderen".
Wanneer zal dat geweest zijn? In de twintiger jaren. Mijn lagere schooltijd. "Wor blèft den
tèd!”
Ik zie Jan Heesters nog voor me. Hij begon met z’n “speule ut te pakke en op te zette en van
alderhande verf op dè plànkske te douwe.” Ik stond er nieuwsgierig en met studie naar te
kijken. Het was iets van een andere wereld. Er gebeurde toentertijd niet zo veel op een dorp,
zeker niet als ge “aachteraf zaat. En ge kwaamt nergens en ge kont nergens naar toe.“ Ge moet
u dat indenken: “unne mins op de misse die mooi schoen on ha en ne witte jas en die ons huis
kwam utschildere! Dà din ie nie overal.” Het was een heel gebeuren. En Jan stak zo nu en dan
een sigaretje op. Later rookte hij alleen maar sigaren zoals Churchill, maar niet zo'n grote. En
Jan glimlachte 'ns naar me en hij maakte een paar passen achteruit. Ik snapte er natuurlijk
niets van. En hij keek met één oog naar het huis en naar zijn werk op het doek. "Vind je het
mooi?" Ik knikte en zei dat ik het mooi vond. Ik vond me al een hele Piet dat ik met die heer
durfde te praten. Maar Jan was geen "opschupper". Ik hoefde niet bang van hem te zijn. Hij
zal het wel leuk gevonden hebben dat “dieje jonge” kwam kijken, als hij aan het schilderen
was.
Ik weet nog goed dat hij een keer bezig was voorbij Driekske de Snèjer (Driek van der Aa) in
de Spurkstraat. Hij stond neven het fietspad te schilderen. De zon scheen. Jan stond te
genieten. En toen kwamen er een paar jong en gooiden zand op het natte doek. Dat vond ik zo
erg; dat ik het nooit heb vergeten.

Illustratie 1. De Spurkstraat, geschilderd door Jan Heesters uit Schijndel. Rechts vooraan is de boerderij
Spurkstraat 68 te zien.
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Jan Heesters heeft verschillende schilderijen van ons huis gemaakt. Hij kwam elk jaar terug.
Waar die schilderijen allemaal gebleven zijn, weet ik niet. Maar met mijn 25-jarig
Priesterfeest kreeg ik een hele mooie aquareltekening van hem. Prachtig. Ik was er heel blij
mee.
Foto 3. Bij de viering van het zilveren priesterfeest van pater Paul van Aarle in 1968 bij ‘t Trefpunt in Den
Dungen boden Jan Heesters en zijn vrouw een aquarel aan van het geboortehuis.

Jan en ik waren geen
vreemden. Als jonge pater
heb ik eens een keer een
bezoek bij hem gebracht,
in de Pompstraat te
Schijndel. Ik had mijn
witte toog of habijt aan.
Hij vond het zo mooi dat
hij me vroeg of ik "even"
wilde poseren. Natuurlijk.
En Jan nam me mee naar
zijn studio en heeft me
daar "vereeuwigd". Jan
vond het een van zijn
mooiste tekeningen, waar
hij erg aan gehecht was. 'n
Jaartje voor zijn dood heb
ik ze van hem gekregen.
Ze was voor mij bestemd,
zei hij er bij.
Er kwamen nog wel meer
schilders bij ons op “de misse”. Die kwamen ook op dat juweel af. Daar hoorde ook een
zekere Wouters bij uit Schijndel, en er was een Vughtse.
Illustratie 2. Een tekening van
het ouderlijk huis, gemaakt in
1941 door A. van Lierop

Er waren er ook bij die
interieurs schilderden.
Eén interieur van “onzen
herd” hangt in de
Raadskelder onder het
stadhuis in Den Bosch.
Ik vind het erg donker.
Verder moet ik nog
denken aan een tekenaar.
Die ging de mensen af,
“den boer op”, om een
paar centen te verdienen.
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Ik weet nog goed dat hij bij ons binnenkwam. Daar was niet veel voor nodig. Als je de
voordeur open deed stond je binnen. En die man begon met moeder te praten. Zo lang is het al
geleden, want moeder leefde toen nog. Het moet in 1921 geweest zijn. Ons Jaantje zat nog in
de “krôkstoel” (kinderstoel). En daar ging het om.
Foto 4. Jaantje van Aarle in 1935.

Die tekenaar zou haar graag uittekenen. "Och," zal
moeder gezegd hebben, "dà hoef toch nie." Maar
moeder had een goed hart. Die kon het niet over haar
hart verkrijgen om die man af te schepen. Hij had wat
tekenpapier en een potlood. En hij begon. Het duurde
niet zo lang. Ik mocht ook kijken toen het klaar was. Ik
vond het heel sprekend. Moeder was misschien wel een
beetje teleurgesteld, maar ze was er toch "veul" mee.
Ze moest er een paar centen voor betalen. Hoeveel zal
dat geweest zijn? Een kwartje? Twee? De kwartjes
lagen toen niet voor het opscheppen. Een paar kwartjes
was voor ons al veel geld. De tekening is verloren
gegaan, "te vierdalve" (verdorie). Jammer.
Ik wou dat die man ook een mooie tekening van ons moeder had gemaakt. Wat zou dat een
kostbaar bezit zijn geweest. Nu heb ik niets, geen foto geen tekening. Alleen haar beeld in
mijn hart. Zij was een echt JUWEEL. Daar kan ik nog niet aan "tippen". Een goede moeder is
ons rijkste bezit op aarde.
Oude huizen in de Spurkstraat
In de Spurkstraat stonden veel oude huizen. Het huis van de Zwarte Willem (Willem Vissers,
Spurkstraat 50), waar de ouders van Mies Hein (Mies Vissers, hij verhuisde later naar Tielse
Hoeve) woonden, was ook oud. Ook uit de 17e eeuw; een paar tientallen jaren later gebouwd
dan ons huis. En er stonden een paar hoekhuizen. Onze buurman, Van der Donk, had een
hoekhuis.
Foto 5. Het hoekhuis van buurman Van der Donk, Spurkstraat 51.

En het huis van Thijs van
Peerkes (Thijs van de Steen,
Spurkstraat 49) had ook zo'n
hoek, maar kleiner. Van de weg
af kon je het niet zien. Het stond
met de “veurkaant den hof in”.
Ons geboortehuis stond “ôk mé
de kont nô de stroot. Ik weet ôk
niet waarom dà was”. Het zal
wel z'n reden gehad hebben.
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Mooie oude huizen .... “Mar in de winter was’t er nie um út te hauwe, tenminste in ons huis
nie. Dan waar ‘t binne bekant even kauw as buite. ‘t Vuur was wel ôn onder de schaauw, mar
dà kós ter nie ôn beschiete. Den herd waar veul te groot en de veurdeur klepperde as de wind
er op stond, kaauwe noordenwind út den hof. Overal kwam de wind dûr. Het trok overal.
Agge bè 't vuur zaat onder de schaauw kôstte veur verbrande en aachter bevrieze. 't Beschoot
er nie ôn wàgge ôk stokte of nie”.
Ik weet nog goed dat we ooit pronkbonen "ont poole" waren. Die waren geteeld op contract.
Die moesten droog geplukt worden en dan werden ze op zolder uitgespreid en 's winters
gepeld. Dat was winterwerk. En dan schudde ons vader telkens een partijtje bonen op tafel en
dan konden we aan de slag, “wellie mé z’n drieën”: ons vader, onze Wim en ik. Mijn zusjes
waren na moeders dood naar een oom gegaan in Schijndel. En dan zette ons vader een pot met
houtskool - "eumers" - op de tafel. Dan bliezen wij er op en dan begonnen die “eumers” zacht
te gloeien en dan warmden we onze handen. Dan konden we weer even vooruit. Zo ging het,
vroeger. Veel kou en armoe. 'n Juweel van een huis … in de zomer, maar in de winter een
ijskast. Als we ons eige moesten wassen 's morgens, op de geut, stond er een dikke laag
ijs op het water in de emmer die we daags te voren geput hadden. Er stond een diepe put voor
het huis.
En dan stampten we met de klomp
door het ijs, dan “poeliejden wellie 'n
bietje mé dà ijskoude water”, dan
waren we gewassen en konden we
naar kerk en school. En buiten
hingen de ijspegels onder “d'euze”
(buiten de muren uítstekend deel van
de dakrand). Allerlei vormen. Net
stalactieten. Mijn broer Wim heeft
nog tijdens zijn laatste ziekte een
nieuw huisje laten bouwen tegen de
achtergevel van het oude huis, voor
Drieka's en de kinderen.
Foto 6. De bouw van het nieuwe huis tegen de achtergevel van de ouderlijke boerderij. V.l.n.r.: Drieka met
Annie en Wim met Sjannie, een onbekende jongen, Piet, Gerda, Riki en Marinus van Aarle.

Hij wist wel wat er aan de hand was. Ze moesten goed en warm kunnen wonen. Hij dacht niet
aan zichzelf. Hij was door en door goed. Een "kleine, grote" mens. Nu woont Drieka nog in
het huis in de Spurkstraat, “mé den hof er um heen”.
Vaak denk ik terug aan dat stukje grond waar eens mijn wieg op stond, met grote
dankbaarheid en weemoed in het hart.
1) ss.cc.: Pater van de heilige harten van Jezus en Maria.
2) Het Griensvenneke, jaargang 33, nummer 4.
3) Bekijk ’t maar! Fotoboek Den Dungen. Samengesteld door een werkgroep van de
heemkundevereniging onder leiding van Erwin Verzandvoort. Den Dungen, 1982.
Met bijzondere dank aan de familie Van Aarle voor het beschikbaar stellen van de foto’s.
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