Voorwoord,

Een dagboek is altijd een mooie herinnering aan de dagelijkse gebeurtenissen
uit het leven van een persoon. Leopold Vandebroek schreef in 1936 op 19jarige leeftijd zijn laatste periode uit zijn korte leven neer. Want op 13 juni 1937
sterft hij aan tyfus, na maanden gevochten te hebben tegen deze ellendige
ziekte.
Het geeft een zeer mooi tijdsbeeld weer van het leven van een jonge man,
wanneer hij te kampen heeft met de economische crisis die er toen heerste.
Zijn vader was reeds in 1934 overleden aan de gevolgen van dezelfde ziekte die
ook Leopold fataal werd.
Zo groeide hij op in een gezin van 6
kinderen. Hij was de tweede oudste en
moest al op jonge leeftijd zijn plan leren
trekken. Werk zoeken blijkt een van zijn
grootste bekommernissen!
Plaatsen waar hij vertoefde tijdens zijn
vrije tijd geven een beeld van de
omstreken rond Neeroeteren weder.
Alsook de activiteiten die er toen plaats
vonden in ons dorp en omgeving.
Reeds vroeg kan men de symptomen
van de ziekte die in zijn lichaam
woekerde vaststellen. Zo heeft hij het
dikwijls over bloed hoesten en
koortsaanvallen.
Maar, geniet zelf van dit uniek stukje eerlijk neergepende dagdagelijkse
bekommernissen van een jonge man.

Witting Ronny

1935
Zaterdag 5 Oktober
Nieuwe velo gekocht bij Jac Koolen zonder raderen.
Zatderdag 12 Oktober
Aan de forten te Dilsen beginnen te werken langs het kanaal.
Zondag 20 Oktober
Nieuwe band gekocht bij Jac Koolen met 1 jaar waarborg.

Donderdag 24 Oktober
Werkloos geworden.
Donderdag 7 November
Naar Zwartberg en
Waterschei vruchteloos
om werk gegaan.
Maandag 2 December
Vruchteloos naar Rothem
(zinkfabriek) om werk
geweest. Ik had een
aanbeveling van Jacque Stoffels Dilsen.

Leopold Vandebroek op zijne velo

Donderdag 5 December
Naar Sinterklaasmarkt te Bree geweest met Lillie van s’ voormiddags 10u tot
s’avonds 10u. Voor we weg gingen heb ik foto’s genomen van L. G. en de oude
vrouw.
Maandag 9 December
Het 1e pakje sigaretten voor mij persoonlijk gekocht.
Zondag 15 December - *L.G. partie
Naar L.S. (Lodewijck Segers) met de banjo gaan spelen om ‘s avonds naar het
Cabaret gezelschap “De zwaaiende Jantjes” gaan zien.

Dinsdag 17 December
Ziek geworden tot 20ste.
Zondag 22 December
Naar Tongerlo naar de cinema. De verloren zoon gaan zien.
Woensdag 25 December
Hier naar school geweest naar een tragediestuk “Haar zegen” gaan zien.
Dinsdag 31 December
A Berto helpen verhuizen naar het huis van Teelen. S’avonds bij L Neyens
gekaart tot 10u.

1936
Woensdag 1 Januari
Geen nieuwjaarswenschen ontvangen en ‘s avonds naar de volgende
herbergen geweest: van Teelen naar Croymans en zoo naar P. Aldermans
(Drina) waar ik gebleven ben tot 8u45. Dan ben ik naar huis gegaan en heb de
velo van mijn vriend A.S. (Albert Segers) (die hier stond) naar huis gedaan.
Rond 9u30 ging ik naar bed.
Donderdag 2 januari
Naar Rothem vruchteloos voor werk geweest en ‘s avonds met de banjo naar
Vliegen geweest.
Vrijdag 3 Januari
Nieuwjaarswenschen voor mij en mijn broeder A. ontvang van A. en M. Geelen
van Dilsen. S’Namiddags met mijn moeder naar Eysden om werk geweest, wat
ik kreeg. ‘s Avonds naar naar A. Geelen geweest.

Zondag 5 januari
‘s Avonds met mijn vriend naar J. Vliegen geweest.
Maandag 6 januari
Te Eysden Charbonages op visite bij den dokter Kuipers van Lanklaar geweest
en goed gekeurd. S ‘avonds weer naar J.V. geweest met Jet.
Dinsdag 7 januari
Briefje van de burgemeester, waarop er kennis van mijn werkeloosheid naar
Eysden gebracht.
Woensdag 8 januari
Zou ik moeten beginnen te werken op de post van 7u tot 4u doch ik kon geen
kast vinden. (er was geen leeg) ik ben naar huis moeten komen.
Donderdag 9 januari
Beginnen werken te Eysden op de post van 7u tot 4u. De ganschen dag in de
kruiwagen geloopen waarin, mortel, betonnen brikken en een aap gevangen
die me op mijn schouders en rug zat.
Vrijdag 10 januari
Na de middag om 1 uur naar huis gekomen, ’t was onmogelijk nog verder te
werken. De aap was te zwaar. Ik was bijna halfdood.
Zaterdag 11 januari
’s Namiddags naar Rothem (zinkfabriek) om werk geweest. Ik kreeg ten
antwoord, dat ze me binnen een paar dagen iets zouden laten weten.
Zondag 12 januari
Tot namiddag 4u20 in bed blijven liggen. Ik was veel te moe en had overal nog
pijn. ’s Avonds erg onwel toch naar J.V. geweest met mijn vriend A.S.
Maandag 13 januari
’s Avonds met mijn vriend naar J.V. geweest. Daar troffen we Eliza Stinkens, Jan
Brouwers en Jef Knippenberg. Ik heb met mijn banjo gespeeld en de anderen
hebben gedanst.

Woensdag 15 januari
’s Avonds alleen naar Laurens Nijens gaan kaarten.
Donderdag 16 januari
’s Avonds naar J.V. gaan kaarten met A.S. Daar net gekonstateerd dat Emma
(Emma Vliegen) wat meer dan vriendschap voor me voelde. Niet beantwoord.
Vrijdag 17 januari
Ik wou ’s namiddags naar Vucht om werk gaan doch ’t regende te hard. De
regen hield in de namiddag op, doch toen begon het te sneeuwen. Ik stelde uit
tot volgende dag. Voor ’t eerst een rijwiel 18T op de Victory-velo gezet.
Zaterdag 18 januari
’t Zelfde weder als hierboven. Niet om
werk geweest. Uitgesteld tot 21e.
Dinsdag 21 januari
Naar Vucht om werk geweest. Ik werd
aangenomen.
Woensdag 22 januari
Te Vucht beginnen te werken (7u tot 4u).
Donderdag 23 januari
’s Avonds met A.S. naar J.V. gaan kaarten
Vrijdag 24 januari
Zoals gewoonlijk gaan werken en voor 7
uren. Natuurlijk bloed moeten spuwen.
Vroeg gaan slapen.

Leopold en Ber Lense (Albert Segers) met trui
Victory.

Zondag 26 januari
’s Avonds eerst naar J.V. met A.S. geweest. M. Was alleen. E was weg. Ik ging
met A.S. naar E.S. in berg waar we E. troffen. Daar hebben we gedanst tot
9u30. Dan zijn we gedrieën naar huis gegaan.

Maandag 27 januari
In Vucht (atelier) een kolenwagen tegen mijn borst geslagen. Pijn binnen in de
borstkast (links) en bijna geen adem.
Dinsdag 28 januari
’s Morgens te Lanklaar een nagel door mijn achterste band gereden. Velo
moeten naar ’t werk leiden. 1-2 uur te laat. ’s Middags de band geplakt en na
de middag weer bloed gespuwd. Vroeg gaan slapen ’s avonds.
Zondag 9 februari
Na de middag met mijn Oom H.B. (Henri Bossers) naar Elen geweest. De kaart
laten leggen. ’s Avonds naar J.V. geweest met A.S. Daar hebben we van 8u30
tot 10u15 met E. alleen
gezeten.
Woensdag 12 februari
’s Avonds naar J.V. gaan
kaarten. J. was niet daar. Dan
hebben ik, A., E. en M. onder
ons gekaart.
Vrijdag 14 februari
In de nacht van de 13e op de
Tantes en oom van LnR: Marie, Henri, Tina, Lies Bossers.
14e wakker geworden van de
hoofdpijn. ’s Morgens met
hoofdpijn op gestaan en naar het werk gegaan.
Zondag 16 februari
Ik en A.S. naar J.V. geweest. Daar alleen met E gezeten vanaf 8u30 tot 10u15.
Woensdag 19 februari
Naar J.V. geweest met A.S. J.V. was zat en we hebben toch met hem gekaart.
Donderdag 20 februari
’s Avonds naar de Coiffeur geweest. Daar moeten wachten van 6u15 tot 7u05.
Vrijdag 21 februari
Met mijn ploegbaas (riveerder) ruzie gehad over het werk.

Zondag 23 februari
’s Avonds met A.S. naar J.V. willen gaan. Die waren niet daar en dachten ze te
vinden in de schoolzaal. Doch dat was niet het geval. Dan zijn we naar
Aldermans (Drina) gegaan waar we ze allemaal troffen. Om 9 uren was ik naar
huis gegaan en 9u30 thuisgekomen.
Maandag 24 februari
’s Avonds in costuum van opziener mij verkleedt met A.S. Vastenavond. Naar
Drina geweest waar we E weer troffen in gezelschap van Elisa Geelen. De
waren allebei verkleed (zonder mom) in een elegante broek met wit hemd en
een sierlijke kravat onder de colboord. Ik ben om 9u40 naar huis gegaan en ben
om 10u thuisgekomen.
Woensdag 26 februari
Vastenavond Dinsdag nergens naar toe geweest.
Donderdag 27 februari
Vanaf vandaag niet werken gegaan op verbod
van den Dr en wegens bronchit. ’s Avonds
toch naar J.V. geweest met A.S.
Vrijdag 28 februari
Naar Dr Hendrikse te Leuth geweest. Laten
onderzoeken en een flesch medicynen
gekregen (10fr).
Zaterdag 29 februari
Van mijn neef H. Claessens een briefje van de
dokter laten meenemen en mijn loon laten
meebrengen.

Harry Claessens

Zondag 1 maart
’s Morgens ondanks mijn ziekte toch naar de Hoogmis geweest. ’s Avonds met
mijn vriend naar J.V. geweest. We hebben daar gekaart. J. was daar hij had een
geweer aan zijn zitvlak.

Maandag 2 maart
’s Morgens rond 10u opgestaan met hevige hoofdpijn. Ik heb moeten
overgeven. ’s Avonds is mijn vriend hier geweest. Na zijn vertrek heb ik een
gesprek gehad met mijn moeder en mijn (toekomstige?) schoonpapa over hun
huwelijk dat ze met klein kermis willen sluiten (September).
Dinsdag 3 maart
’s Voormiddags naar Dr Hendrikse te Leuth geweest. Daar heb ik moeten
wachten van 9u30 tot 12u. In dien tusschentijd heb ik daar met een meisje van
Maeswijck geklapt. Ik ben haar naam te weten gekomen (niet juist) door een
ander meisje dat haar goeden dag wenschte. Haar naam was Till of Tina. Die
had twee mooie blauwe ogen en onder het rechteroog een beetje schuin naar
beneden een rode vlek die echter niet misstond. Een gezicht dat ongeveer met
het mijne overeenstemde. Halfspitse kinnebak, de haren achter de oren en een
sterke lichaamsbouw. Naar mijn oordeel 70 kgr. Ze coceteerde een weinig doch
er was geen hoogmoed of verwaandheid bij. Ik besloot navraag te doen. De
dokter gaf mij een briefje om 6-3 weer beginnen te werken. Ik kreeg ook nog
een flesch medecijnen.
Woensdag 4 maart
’s Avonds met A.S. naar J.V. geweest. Gekaart.
Donderdag 5 maart
Na de middag naar Maaseik geweest.
Vrijdag 6 maart
Beginnen te werken aan mijn oud werk.
Zaterdag 7 maart
Ziek opgestaan ’s morgens en voor 6 uren moeten overgeven. Ik ben toch gaan
werken om 8 uren.
Zondag 8 maart
Na de H. hoogmis naar Maaseik geweest. ’s Avonds met A.S. naar J.V. geweest.
Daar met A en de kleine L. alleen gezeten. M. en J. waren naar school. Ik ben
om 9u30 naar huis gegaan. Mijn vriend bleef daar

Woensdag 11 maart
Met A.S. naar J.V. geweest. We hebben gekaart. Die waren naar de
achterkeuken of zomerplaats verhuisd.
Vrijdag 13 maart
Met mijn werkmaat Alfons Claessens van Leuth gevochten (namiddag) omdat
hij teveel speelde. Hij is 22 jaar!
Zondag 15 maart
’s Morgens ziek wakker geworden en over moeten geven. Tot 9u30 te bed
gelegen. Dan was ik beter. Om 10u45 naar Thieu Lipkens geweest mij een
kostuum laten meten. Vandaar
ben ik naar Maaseik geweest.
Donderdag 19 maart
’s Avonds met A.S. naar J.V.
geweest. Gekaart.
Vrijdag 20 maart
Vernomen van mijn broer A. dat
de verloving van M. Geelen en
H. Peeters verbroken was.
Zaterdag 21 maart

Albert Vandebroek zijn broer

Na het werk naar Dilsen (M.G.) geweest. Daar gebleven tot 5u30. In het naar
huis komen trof ik H. Ik heb wat met hem gepraat en kwamen om 6u5 thuis.
Zondag 22 maart
Na de middag naar de kaartlegster (Madam Salle) te Eelen
geweest.
Maandag 23 maart
Op het werk vernomen dat een werkman uit de atelier gestorven
was (dubbel fleures). Ik heb 2,5 fr bijgedaan voor een kroon.
Dinsdag 24 maart
Te Vucht (ateliers) moeten ophouden te werken daar er geen
werk meer was.

Madam Salle

Woensdag 25 maart
Met A.S. naar Leuth en Vucht geweest. Toen we terug van Leuth kwamen
troffen we Alfons Claessens (werkmaat) die met ons mee naar Maaseik ging.
Vandaar zijn we naar huis gereden en Alf naar Leuth. Na de middag ben ik bij
Pieter Coenen geweest om dienst in de garage. Hij kon me nog niet gebruiken.
Hij zou verder zien. ’s Avonds met A.S. naar J.V. geweest, gekaart.
Zaterdag 28 maart
’s Voormiddags met A.S. naar de Markt (Eysden) geweest. Even na de middag
met A.S. naar Maaseik geweest. Ik heb er onderdeelen van hem en film
gehaald. Mijn vriend een koerstrui “Victory”. Om 3u10 ben ik naar Vucht
geweest, mijn loon opstrijken dat mij nog toekwam. Naar Jamemie geweest.
Zondag 29 maart
’s Morgens voor de H. Hoogmis 2 zatlappen gefotografeerd. Na de H.Hoogmis
de klein J. Hilkens. ’s Avonds met A.S. naar J.V. geweest gekaart. Om 10u20
beiden naar huis gegaan.
Maandag 30 maart
Met mijn neef H.C. naar Rothem om werk geweest. Geen gekregen.
Vrijdag 3 april
Naar Dilsen (M.G.) geweest. Daar gebleven tot 5u namiddag.
Zaterdag 4 april
Mijn verjaardag. Na de middag naar Maaseik geweest. ’s Avonds biechten
geweest.
Zondag 5 april
Mijn paschen gehouden. Na de middag met A.S. naar Maaseik geweest.
Gevoetbald. ’s Avons (7u) met A.S. naar J.V. geweest. J. was weg en M. slapen
(ziek). Daar hebben we een stulp gebroken. Gezegd van een nieuw te halen, we
vereffenen de schuld woensdag.
Maandag 6 april
Na de middag om 4u30 en 6u30 naar Maaseik geweest. ’s Avonds portretten
gemaakt.
Dinsdag 7 april

’s Avonds van 5u30 tot 6u45 gevoetbald en daarna naar A.S. geweest.
Woensdag 8 april
Even na de middag naar Maaseik geweest. ’s Avonds met A.S. naar J.V.
geweest. Ik heb de schuld van de gebroken stulp willen vereffenen doch Emma
weigerde beslist geld aan te nemen. Ik nam het dan maar terug.
Zondag 12 april - Paschen
’s Avonds rond 6u ziek geworden. Om 7u30 naar bed gegaan. In bed blijven
liggen tot,
Maandag 13 april
Om 2u opgestaan en met de banjo naar Dilsen geweest. Om 5u45 terug naar
huis gekomen. ’s Avonds kwam mijn vriend A.S..
Dinsdag 14 april
Mijn vriend A.S. is Peter moeten zijn
bij P.S.. Ik ben na de middag naar
Tongerlo geweest. C. was niet daar.
Woensdag 15 april
’s Voormiddags met H.C. (mijn neef)
naar den (charbonages) geweest.
Toen ik terug kwam ben ik naar mijn
Oom P.V. te Eelen op bezoek
geweest.
Donderdag 16 april
Na de middag naar M.K. (Tongerlo)
geweest. De boermeid C.S. was niet
daar.

Leopold met zijn banjo

Maandag 20 april
Na de middag naar dezelfde plaats geweest. De boermeid was daar.
Dinsdag 21 april
Naar (M.G. te Dilsen) geweest. Ik ben over Rothem, Eelen, Maaseik, Kinroy,
Bree naar huis gereden. Om ’s nachts te kunnen slapen, want ik heb reeds

gedurende 5 dagen slapeloze nachten. ’s Avonds te negen uur naar Jannemie
geweest tot 10u45 om te vragen te werken in de kiezelgroef. Gek. Hesp.
Woensdag 22 april
De middag (50 minuten) naar Jannemie geweest om Gerard te spreken over de
kiezelgroef. We konden vandaag niet werken, ’t heeft de ganse dag geregent.
Donderdag 23 april
Van ’s morgen 7u45 tot 3u namiddag in de kiezelgroef gewerkt.
Vrijdag 24 april
Van ’s morgens 5u10 tot 12u in de kiezelgroef gewerkt. Na de middag ben ik
naar Vucht om werk geweest.
Zaterdag 25 april
Even na de middag naar Maaseik geweest.
Zondag 26 april
Den ganschen dag
slecht weer. ’s Avonds
naar mijn familie aan
de grot geweest.
Maandag 27 april
Het konijnenhok van
H.B. terug gedaan.
Dinsdag 28 april

Helena Vandebroek aan cafe bij de grot.

Na de middag naar Maaseik
geweest.
Woensdag 29 april
Na de middag naar Vucht om werk geweest.
Donderdag 30 april
De beerput uitgedragen en in den hof gezaaid. ’s Avonds ben ik naar mijn Oom
H.B. geweest tot 10u30.

Vrijdag 1 mei
Naar Vucht om werk geweest. Ik kreeg geen. ’t Was maar voor een dag of 10. ’s
Avonds naar de grot geweest. Dat zal ik de gansche Mei maand doen behalve ’s
Zondags. Te Dilsen (M.G.) geweest.
Zaterdag 2 mei
Na de middag naar Maaseik geweest en bij ’t terugkomen naar P. Coenen
(garagist) Ook nog niets.
Zondag 3 mei
Om 6u20 naar Dilsen (G.M.) gegaan op mijn belofte. ’s Avonds ben ik met M;
Maria met haar verloofde en Elisa met haar verloofde; naar een café (Jan Maes)
geweest tot 10u45. Als ik naar huis ging heb ik moeten afscheid nemen van
haar die ik in stilte altijd bemind heb. Ze gaat morgen naar Brussel. Kon ik maar
mee gaan? Doch ik moet me schikken in het noodlot. In Godsnaam toch blijf ik
hopen ondanks alles.
Maandag 4 mei
Naar Sledderlo naar een koers voor beginnelingen gaan zien, om mijn
gedachten wat af te leiden, want ik leef in een soort verdooving vol
onverschilligheid. Niet naar de grot geweest.
Maandag 11 mei
Gedurende 8 dagen mijn dagboek vergeten. Gisteren ben ik naar Rothem
(beginnelingenkoers) gaan zien. ’s Avonds ben ik naar Jaak Siborghs geweest
tot 10u10. In die 8 dagen is de verjaardag geweest van M. Geelen (mijn
welbeminde) op dag van Donderdag 7 mei, en ik heb haar geen geluk kunnen
wenschen.
Dinsdag 12 mei
Na de middag op oefening met de velo geweest. Voor te beginnen 33 km.
Woensdag 13 mei
’s Morgens om 8u met mijn broer, M. Vossen en H. Plessers naar Maaseik
(forten) om werk geweest. In het terugkomen ben ik naar de garage du Globe
om werk geweest. Op allebei de plaatsen niets.

Donderdag 14 mei
Na de middag met M. Vanvinkenroy naar Eisden (koolmijn) om werk (onder) als
ajusteur. Ik kreeg geen.
Vrijdag 15 mei
Naar Vucht vruchtenloos om werk geweest.
Maandag 18 mei
Gisteren ziek geweest van 11u voormiddag tot 2u namiddag. Vandaag te
Maaseik gaan koersen zonder oefening en met ijzeren raderen. Na een toer op
moeten geven.
Dinsdag 19 mei
Na de middag naar Maaseik geweest.
Woensdag 20 mei
Naar Waterschei om werk geweest. Weer niets. Ik begin stilaan te gelooven dat
ik voor het ongeluk geboren ben. Geen werk, geen hulp, van alle kanten niets
ellendig! ’t Is om zot van te worden.
Donderdag 21 mei
O.H. Hemelvaart. Naar de grot geweest voor de middag.
Vrijdag 22 mei
Vanaf 9u ’s morgens tot 6u ’s avonds hoofdpijn gehad. Neen ’t is op
Zaterdag 23 mei
Geweest. Daarna ben ik naar Maaseik geweest.
Zondag 24 mei
Vanaf ’s morgens hoofdpijn gehad den ganschen dag. Niet naar de H. mis
geweest. Tot 1u ’s namiddag in berd gelegen. Nergens naar toe geweest.
Maandag 25 mei
Naar Rothem (zinkfabriek) om werk geweest. Niets. Vandaar ben ik naar Dilsen
(B. Geelen) geweest, waarvan ik mijn banjo heb mee teruggebracht. Niet naar
de grot geweest.

Dinsdag 26 mei
Na de middag naar Maaseik geweest en de -------------- geleid.
Donderdag 28 mei
Voormiddag naar Peer geweest om werk bij Pol Westhof, dat hij daar had
aangenomen. Ik heb er gekregen. ’s Morgens beginnen van 7u ’s morgens tot
6u30 ’s namiddags. Ik verdien 4,5 fr. per uur.
Zaterdag 30 mei
De weg van Peer-Neeroeteren-Neeroeteren doen om (z,j)outgeest hier te halen
(Neeroeteren) Ik heb uitbetaling gekregen (90fr.)
Zondag 31 mei - Sinksen
Niet naar de H. Mis geweest (?) om na de middag naar Maaseik geweest.
Maandag 1 juni
Naar de kaartlegster te Eelen geweest
met mijn oom H.Bossers en Jaak Stukken
Dinsdag 2 juni
Toen ik van Peer naar huis kwam ben ik
doornat geworden, omdat ik geen
slijkplaat op de velo had. Ik heb gezegd
tegen moeder. Ik zal morgen haar velo
maar nemen. Dat is goed. ’s Morgens
kreeg ik hem niet, dat was 5u werkverlies
(22fr.)
Woensdag 3 juni
Ze heeft me ’s morgens in ruzie willen
zetten met tant Marie. ‘Tis haar niet
gelukt en ik zal dat zaterdag als
uitbetaling is, gedenken.

Zijn moeder Gertrudis Bossers

Donderdag 4 juni
Ze heeft zich dezen morgen verslapen. Ik ben om 9u30 beginnen te werken. We
zijn om 6u30 naar huis gekomen omdat het teveel regende.

Zaterdag 6 juni
Als uitbetaling 100fr. Gekregen.
Morgen de 2e mis krijg ik het
overige.
Zondag 7 juni
Het overige geld opgetrokken
en misschien is ’t werk gedaan
te Peer. Na de middag naar
Maaseik geweest. Den
Tant Marie, Claessens Michel – Maria Bossers
ganschen dag regen. In den
avond heb ik ook iets aan mijn rechteroog gekregen zodat ik bijna niet meer
zie.
Maandag 8 juni
Naar Maaseik geweest. ’s Avonds met mijn moeder naar Dr Hendrikse te Leuth
geweest voor mijn ogen. Ik moet morgen teruggaan en mijn water
meebrengen.
Dinsdag 9 juni
Naar Leuth geweest met mijn water. Hij zei dat ik vergiftiging van de nieren had
en daarvan zou sterven als ik niet naar hem was gekomen. Ik mag absoluut
niets gebruiken dan fruit en melk en zou in bed moeten blijven.
Woensdag 10 juni
Den ganschen dag in bed blijven liggen met vreselijke hoofdpijn.
Donderdag 11 juni
Na de middag naar Maaseik geweest om Saprol en Septiline voor mijn
genezing. Ze hadden niets van beiden Morgen teruggaan. Dat kost 30fr.
Vrijdag 12 juni
Naar Maaseik geweest (Apotheek) achterdien ben ik naar S. Segers geweest
waar ik melk (rouw) heb gedronken. S. zei dat ik alle dagen moest komen. Dat
aanbod heb ik met dankbaarheid aanvaard.
Donderdag 14 juni
Niet naar de H. Mis geweest, ’s Middags heb ik bij H. Bossers geeten.

Maandag 15 juni
Naar Leuth geweest. De Dr zei dat ik wat beterde. Vandaar ben ik naar P.V. te
Eelen geweest. De zoon Jaak is 13e getrouwd.
Dinsdag 16 juni
’s Avonds weer moeten overgeven van de hevige hoofdpijn.
Donderdag 18 juni
Rond 12u20 heb ik een luchtschip gezien op m. 500 à 600 hoogte ik weet niet
welk. Het vloog de richting over N-O Limburg in en N-W naar Z-O richting.
Zondag 21 juni - (Kermis)
’s Avonds van 8 tot 12u gaan dansen alsook Maandag van 8 tot 11u45 en
Donderdag van 8 tot 12u30
Zondag 28 juni
’s Avonds van 8 tot 12u30 gaan dansen.
Dinsdag 30 juni
Naar Dr Hendrikse te Leuth geweest. Hij zei dat ik nog niet beter was.
Donderdag 9 juli
Met A.S. naar Zonhoven geweest voor te koersen. Het regende te hard. Hij
heeft niet gekoerst.
Zondag 12 juli
Met A.S. en Laurent Nijens naar Gijstingen (koers) geweest. De aankomst was
wegens te veel regen verplaatst van de piste naar de baan. Op een bocht kreeg
mijn vriend niet den draai. Ze waren dan met 4 lichtjes voorop en kon niet aan
de sprint deelnemen. Hij kwam 12e aan. Gisteren heb ik een jong hondje
gekregen van S. Segers.
Zondag 20 juli
Er is vandaag hier een koers voor beginnelingen geweest. Mijn vriend A.S. was
er 8e in. Ik heb een foto genomen van de eindspurt der 2 eersten.
Zaterdag 15 augustig
Vandaag naar Eelen geweest vader familie van houtzager (Oom Pierre) was.

Zondag 16 augustus
Terug naar Eelen gegaan. ’s
Avonds met de gansche
familie naar Maaseik kermis
geweest. Mijn nicht Maria
van oom Pierre was zeer lief
en ik kwam diep onder de
indruk van haar schoonheid.
Dat zal in blijvende
herinnering zijn.
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Maandag 17 augustus
Vandaag is de familie vertrokken. Met weemoed heb ik ze zien vertrekken.
Dinsdag 18 oogst
Op de keuring in Hasselt voor soldaten moeten komen. Ik moet naar Kamp
(Beverloo) opnieuw gekeurd met nog een stuk of 10 andere.
Zondag 23 oogst
Met mijn vriend A.S. naar Neerpelt geweest. We waren om 7u15 terug.
Maandag 24 oogst
Ook naar Neerpelt met hem geweest. Om 8u terug.
Dinsdag 25 oogst
Met A.S. naar Heusden geweest om te koersen. Hij is gevallen. Voor middag
ben ik bij een persoon te Eysden geweest die me werk te Eysden Charbonages
zou bezorgen.
Woensdag 26 oogst
Naar Eysden om werk geweest, op niets. De hoofdingenieur was niet daar.
Donderdag 27 oogst
Weer naar Eysden geweest. De charbonages lagen stil (alles) en ik kon den heer
Trips, waar me de hoofdingenieur naartoe had gestuurd niet spreken.
Vrijdag 28 oogst

Naar Maaseik (Voormiddag) geweest. Ik heb er 22 portretten besteld. ’s Avonds
naar de Dr te Leuth geweest.
Zaterdag 29 oogst
Rond de middag naar Maaseik geweest en ’s avonds weer naar Leuth.
Zondag 30 oogst
Voormiddag naar Maaseik geweest. Namiddag naar Godheid (Hasselt) naar een
beginnelingen koers gaan zien.
Maandag 31 oogst
’s Morgens met de tram van 6u20 naar het militair hospitaal te Leopoldsburg
gegaan om gekeurd te worden.
Dinsdag 1 september
Vandaag afgekeurd geworden en om 12u20 naar huis gereden met de tram. Ik
was om 2u45 thuis. Daarna ben ik naar Maaseik geweest.
Woensdag 2 september
Naar Glabeek geweest portretjes naar Marie Siemens.
Donderdag 3 september
Voormiddag naar Lies Stieners en naar het secretariaat geweest. Namiddag
naar Eysden om werk geweest. De Conducteur had bezoek en ontving
niemand.
Vrijdag 4 september
Voormiddag naar Eysden om werk geweest. De Conducteur stuurde me naar
Mounile en die zei dat ze er nog 20 teveel hadden.
Zaterdag 5 september
Na de middag ben ik naar Maaseik geweest.
Zondag 6 september
Namiddag naar de voetbalmatch hier gaan zien tusschen Neeroeteren (4) –
Veldwezelt (2). ’s Avonds naar de cinema te Maaseik geweest. Het stuk heette
Michel Strogeff. Ik was om 11u45 s’ avonds thuis.

Dinsdag 8 sept
Naar Maaseik geweest en film
meegebracht.
Woensdag 9 sept
Film naar Maaseik gedaan. Ik heb
mijn voorste veloband die een fout
heef en nog geen jaar oud is
meegegeven aan M. Loeners van
Bree.
Donderdag 10 september
Naar Tongerlo (M.C.) geweest doch
er was niemand daar. Om 6u15 was
ik met Albert Segers bij Jac Koolen
en heb hem gezegd dat ik de band
mee gegeven had. Jac zei dat ik er
toch geen zou krijgen. Ik heb 3 maal gevraagd waarom en hij zei 3 maal “Ik zeg
dat ge er geen krijgt” ’s avonds ben ik naar Maaseik geweest om portret op te
halen.
Zaterdag 12 sept.
’s Middags rond 12u30 naar Maaseik geweest om portretjes. Ze waren niet
klaar. Om 4u namiddag ben ik teruggegaan. Ze waren nog niet klaar. ’s Avonds
moest ik om 8u30 bij de Heer Henry te Rothem komen. En weer niemand daar.
Zondag 13 sept.
Na de 2e Mis ben ik naar
Maaseik geweest de portretjes
halen. Na de middag ben ik
naar Bree geweest naar een
pistekoers zien. Mijn vriend
A.S. is er gevallen en was
gedwongen op te geven. ’s
Avonds ben ik in ’t dorp naar
de vlaamsche kermis geweest
tot 9u40.

Fototoestel (foto box) van Leopold Vandebroek.

Maandag 14 sept.
’s Avonds naar Mr Janssen (Burgermeester) gaan vragen of ik en Hendrik
Bossers (mijn Oom) zouden mogen dennen gaan zagen. We mogen morgen
beginnen.
Dinsdag 15 sept.
Beginnen dennen te zagen tot 3u45. We hadden er 510 gezaagd.
Woensdag 16 sept.
’s Morgens om 8u naar zinkfabriek in Rothem geweest, waar ik bij de clee
moest komen. De directeur was bij hem en ik kon hem niet storen. De contable
heeft me dan alles opgeschreven. Om 10u45 beginnen dennen te zagen tot
4u10. We hadden er 492 gezaagd. ’s
Avonds rond 6u naar Maaseik geweest.
Donderdag 17 sept.
600 dennen gezaagd. Dat waren er samen
1600-30=1570 voor de uitbetaling.
Vrijdag 18 sept.
Alleen gekomen op de bosch. Mijn oom
Hendrik moest in Rothem beginnen te
werken. Ik heb dan Hendrik Claessens en
Thieu Vossen geholpen. We hebben er
samen 750 gezaagd voor mij 250.
Zaterdag 19 sept.
Met 2 man dennen gezaagd. Thieu Vossen
Leopold bij het houthakken
was belet. 300 gezaagd. Om 4u15 onze
uitbetaling gehaald. Daarna ben ik naar Maaseik geweest en vandaar naar
Eelen.
Zondag 20 sept.
Vandaag is ’t kermis voor 2 dagen.
Maandag 21 sept.
Geen dennen gezaagd.
Dinsdag 22 sept.

Vanaf 9u30 dennen gezaagd met drieën.
Woensdag 23 sept.
Na het werk naar Maaseik geweest.
Donderdag 24 sept.
Na het werk naar Dr Hendrikse te Leuth geweest, die me verbod gaf te werken.
Vrijdag 25 sept.
Toch nog gaan werken, doch dat heb ik me beklaagd.
Zaterdag 26 sept.
Niet gaan werken en rond 1u naar Maaseik
geweest.
Zondag 27 sept.
Niet naar de H. Mis geweest. Na de middag
naar Maaseik geweest met J. Sieborghs en
diens vrouw. ’s Avonds naar de danstent
geweest tot 11u15.
Maandag 28 sept.
Nag niet werken gegaan.
Dinsdag 29 sept.
Na de middag naar Maaseik geweest. Nog
niet gaan werken. Gevroren van gisteren op
vandaag.

Leopold op motor

Donderdag 1 october
Weer gaan werken. ’s Avonds ben ik naar de openlucht vertooning van het
circus Greiffe, gaan zien aan de kerk.
Vrijdag 2 october
Het was 7u30 toen ze me opriep en het regende. Ik ben niet werken geweest.
Zondag 4 october
Naar Eelen naar de kermis geweest tot 1u30

Maandag 5 october
Niet werken geweest. Namiddags met A.S. naar Eelen geweest hij ging daar
koersen. Dan ben ik terug naar huis gegaan om me te verkleeden en ben dan
met A.S. naar de kermis geweest tot 11u30.
Dinsdag 6 october
Werken geweest en ’s avonds naar Maaseik geweest.
Vrijdag 9 october
Om 1uur ’s middags gedaan gekregen met dennen zagen.
Zondag 11 october
’s Avonds alleen tot 11u30 naar de kermis Lanklaar geweest.
Maandag 12 october
’s Avonds met mijn vriend tot 11u30 naar de kermis te Lanklaar geweest.
Woensdag 14 october
Van ’s morgens af hoofdpijn en zeer ellendig gevoel gehad zodat ik moest
overgeven. Om 3u namiddag was ik weer genezen.
Donderdag 15 otober
Naar Dr Hons (alhier) geweest om mij te laten onderzoeken. Hij zei me
hetzelfde als Dr Hendrikse en ik moest 4 weken in bed blijven liggen.
Zaterdag 17 october
Ik ben evengoed naar Maaseik geweest.
Zondag 18 october
In bed gebleven tot 1u ’s middags. Op geweest tot half 6 ’s avonds.
Maandag 19 october
In bed gebleven tot 1u ’s middags en om half 8 slapen gegaan.
Dinsdag 20 october
Weer lang te bed gebleven.
Woensdag 21 october
’s Avonds alleen naar J. Vliegen geweest tot 8u15.

Vrijdag 23 october
Met mijn neef H. Claessens naar J. Vliegen gaan kaarten tot 10u45.
Zondag 25 october
Met M. Vanvenkenroy
eerst naar Tongerlo
kermis geweest en
vandaar naar de cinema
Van Eyck geweest.
Dinsdag 27 october
Naar Dr Hendrikse te
Maaseik geweest met
een aanbeveling van een
vrouwpersoon, die ik
onbekend laat. Ik moet
morgen terug.
Woensdag 28 october

FamilieVandebroek-Bossers, van LnR: Leopold en Jaak,
Hendrik en Annie, Trei Bossers en Mia en Helena.

Teruggegaan naar de Dr
Hij zei me dat ik misschien een jaar het werk moest laten en voorlopig 1 maand
of 6 te bed blijven en stipt zijn bevelen volgen of wel kon ik doen wat ik wou,
maar dan moest ik sterven.
Vrijdag 30 october
Vanaf vandaag kan ik bij L. Segers alle dagen 1 liter melk krijgen die ik me rauw
uitdrink.
Zaterdag 31 october
Naar mijn Oom te Hautrage (Henegouwen) geschreven.

Zondag 1 november
Vandaag is Jozephine Moonen met mijn zuster naar Maaseik geweest voor mij.
In de namiddag heb ik bezoek gehad van Vanvenkenroy M.
Vrijdag 6 november
Brief gekregen van mijn oom Pierre.
Vrijdag 20 november
Ik heb vandaag een ander Dr ontvangen (VD Byl) omdat alle menschen me Dr
Hendrikse afraden. Van der Byl heeft mij onderzocht en zou volgende week
terugkomen om me bloed te tappen als het nodig was.
Woensdag 25 november - St Catherina
De Dr is hier geweest en zei dat ik veel beter was. Het was onnodig bloed te
tappen. Ik mag zout gebruiken en moet alle 2 dagen een stukje kalfsvlees of
hoendervleesch.
Woensdag 3 december
De Dr is hier geweest en zei dat ik beter deed geen vleesch te eten.
Vrijdag 11 december
Des avonds bezoek gehad van mijn vriend A.S. en
Laurens Neyens tot 11u10.
Woensdag 18 december
Weer bezoek gehad van dezelfde personen als
hierboven en Jan Wierikse tot 10u30.
Donderdag 19 december
De Dr is ’s avonds hier geweest en heeft me een ½
liter bloed getapt.
Zaterdag 21 december
Vanaf vandaag ½ liter melk gehaald bij L.S. in plaats
van 2. Bezoek gehad van den heer Lambert Soors.

Louis Lense (Segers)

1937
Vrijdag 1 januari
Nieuwjaarwenschen gekregen van mijn nicht Trinette Schabon familie en van
gezusters Antoinette en Margeurette Geelen vanuit Woluwe Brussel. Bezoek
gehad van Lodewijk Segers.
Maandag 3 januari
De eerwaarde zuster (ziekenverpleegster is hier geweest en bevond me goed.

Tekening van Hendrik Vandebroek gemaakt door Leopold VandebroeK

Gedicht op laatste blz.

Ik gedenk nog vaak de zoete stonden
De mooie dagen van voorheen
Maar die tijden zijn verdwenen
Toen ik leefde voor jouw alleen

1937 Leopold Vandebroek

Initialen van personen die Leopold gebruikte

Koersuitslagen die Leopold noteerde

