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Adolph (Fore-paw) Sercu. Het verhaal van  een  fascinerend  en kleurrijk 
mensenleven. 

Door Al Donnely 

Wat hier volgt is  het verhaal van  een  fascinerend  en kleurrijk mensenleven, samengesteld 
met onderzoeksmateriaal uit twee landen die duizenden kilometers van mekaar verwijderd 
zijn. Het ene gedeelte van het verhaal wordt verteld door verwanten in België en is 
gebaseerd op de familiegeschiedenis, zoals die generatie na generatie in de familie 
voortverteld werd en zoals die ook blijkt uit de geschreven correspondentie tussen de 
afzonderlijke familieleden. Het andere gedeelte van het verhaal wordt onthuld door 
documenten en krantenverslagen van vastberaden onderzoekers in Canada die gebruik 
maakten van de modernste  digitale technieken om nieuwe gebeurtenissen  uit  die 
voorouderlijke geschiedenis te reconstrueren. Die twee werelden hebben een puzzel voltooid   
en deze voltooide puzzel vertelt het verhaal van Adolph Sercu. 

De familie van Adolph bestond uit boeren die in 1886 in Zillebeke kwamen wonen. Zillebeke 
ligt in België in de provincie West–Vlaanderen  zuidoostelijk  van Ieper.  Gedurende 
generaties hadden de voorouders van de familie Sercu in datzelfde West-Vlaanderen 
gewoond,  meer bepaald in de streek van Beernem en Oedelem, een regio in het zuidoosten 
van Brugge. De familie van Adolph bestond uit vader Bernard en moeder Ludovica, de zonen 
Hector, Alfons, Richard, een zus Leonie en de tweeling Camille en Adolph. De oudste  zus, 
Marie Johanna woonde op dat moment al niet meer thuis.  

Toen  de familie drie jaar in Zillebeke woonde, had de toen 26–jarige Adolph een 
vriendinnetje. Om welke reden dan ook viel het meisje niet in de smaak van  vader Sercu. 
Tot overmaat van ramp bleek zij bovendien zwanger van Adolph. Klaarblijkelijk was zo’n 
ongewenste zwangerschap helemaal geen ongewone gang van zaken voor jonge mensen in 
het Zillebeke van die tijd. Volgens de familie vind je in het Register van de Burgerlijke Stand 
van Zillebeke zes jonge meisjes terug die  in deze periode bevallen zijn van “een  kind 
zonder vader”. Veeleer ongewoon was evenwel de reactie van Adolph op deze gebeurtenis. 
Zijn vader had hem gevraagd om met twee paarden naar de gekende jaarlijkse 
paardenmarkt in Torhout te gaan. De bedoeling was de paarden te verkopen en met de 
opbrengst van de verkoop terug te keren naar de ouderlijke woonst. Toen Adolph de 
paarden verkocht had, besloot hij echter niet terug naar huis te gaan, maar op avontuur te 
vertrekken naar de Nieuwe Wereld – wat  trouwens  zeer vele jonge mannen deden  in de 
late 19e eeuw. 

Vanuit Antwerpen stak Adolph het Kanaal over naar 
Londen. Voor de overtocht naar Amerika  kon hij hier 
inschepen op een schip met de naam S.S. France. De 
S.S. France was een stoomschip dat ingericht werd voor 
het transport van vee over de Atlantische Oceaan. De  
accommodatie aan boord was  maar tijdelijk en de 
omstandigheden waarin zowel  mens als dier moesten 

leven, waren abominabel. ”Veehouders” was de naam die men gebruikte voor de tijdelijke 
werkkrachten aan boord van dit soort koopvaardijschepen. Het is mogelijk dat deze 
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arbeiders af en toe  een  karig loon ontvingen, maar meer dan waarschijnlijk werkten zij aan 
boord enkel en alleen voor kost en inwoning. Adolph was één van de 19 veehouders op de 

S.S. France, toen het schip in het begin van oktober 1889 in 
Londen van wal stak. Interessant om weten is dat in de 
passagierslijst Frankrijk vermeld staat als het geboorteland van 
Adolph, terwijl in diezelfde lijst wel degelijk 2 passagiers vermeld 
worden als afkomstig uit België. De overige 16 veehouders 
waren Amerikanen. Vijf passagiers staan geregistreerd als 
landbouwers uit Illinois. Met bijna zekerheid kunnen we stellen 

dat deze landbouwers de eigenaars waren van de veestapel aan boord en dat deze veestapel 
bestemd was voor hun boerderijen in het Amerikaanse Midden- Westen. 

De S.S. France meerde aan in de haven van New York op 10 oktober 1889 en eenmaal 
ontscheept,  werden alle buitenlanders onmiddellijk doorverwezen naar Castle Clinton, waar 
de immigratiedienst van de staat New 
York gevestigd was in de periode 
gaande van 1855 tot april 1890. ( Ellis 
Island, de meer algemeen bekende  
immigratiedienst  van de Federale 
Amerikaanse Overheid werd pas in 
gebruik genomen op 2 januari 1892. ) 
Het is mogelijk dat Adolph tijdens die 
hele  immigratieprocedure de bijnaam 
heeft gekregen die hij voor de rest 
van zijn dagen niet meer is kwijtgeraakt. Aangezien Adolph  de Engelse taal niet machtig 
was, ondervonden de immigratieambtenaren waarschijnlijk heel wat moeilijkheden om zijn 
naam correct te schrijven en te spellen en, meer nog,   om die naam in het Engels duidelijk 
en correct uit te spreken. Nu bestaat er een theorie die zegt dat Adolph’s familienaam Sercu  
klonk als het Franse woord  “cirque” , dat circus betekent. ( Vergeet niet dat Adolph in de 
passagierslijst van de  S.S. France opgenomen was als afkomstig uit Frankrijk. ) Eén van de 
grootste en beroemdste  circussen in de toenmalige Verenigde Staten   was in oktober 1889 
overvloedig in het nieuws omdat de eigenaar toen  het circus juist verkocht had.   De naam 

van dit circus luidde “Adam Forepaugh Circus”. 
Forepaugh wordt uitgesproken als “fore-paw”  Is 
er nu een  verband  tussen het Adam Forepaugh 
Circus/Cirque en Adolph Sercu die de bijnaam 
“Fore-paw” of “4-paw” kreeg? Alvast één van 
Adoph’s  beste vrienden gedurende meer dan 30 
jaar, William Bambury,  geloofde sterk  in dit 
verband.  In een artikel dat gepubliceerd werd in 
de krant The Vancouver Sun op 4 november 1933 

volhardde  Bambury in  de stelling dat “ toen Adolph zijn naam opgaf  bij zijn aankomst in 
New York… iemand de familienaam Sercu verwarde met ‘circus’… en dat de naam circus 
gelinkt werd aan het Adam Forepaugh Circus, in die tijd  een rivaal van het wereldberoemde  
P.T. Barnum Circus. Als gevolg van deze verwisseling heeft Adolph vanaf dan  zijn bijnaam 
gekregen.” 
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Onbetwistbaar is het mysterie rond het ontstaan van Adolph’s  bijnaam even groot als het 
mysterie  rond zijn verblijf in de Verenigde Staten gedurende de eerstvolgende zeven  jaren. 
Meer dan waarschijnlijk bleef hij bij het ontscheepte vee en trok hij samen met de eigenaars 
van de dieren naar Illinois. Toen hij in 1917 de grens met de V.S. overstak, vroegen  
Amerikaanse douanebeambten hem of hij ooit tevoren in de Verenigde Staten was geweest. 
Hij beantwoordde die vraag met: “Ja, in Illinois in 1889”. Later pas kwam Adolph in de ban 
van de wereldwijde lokroep van het “ goud”  en zette hij koers naar het Westen om zijn 
geluk te beproeven in het grote aantal mijnbouwprojecten dat toen een enorme 
aantrekkingskracht uitoefende op  mensen van allerlei pluimage uit alle mogelijke landen. Uit 
zijn overlijdensbericht kunnen we  de verschillende plaatsen in de V.S.  afleiden waar Adolph 
tussen 1889 en 1897 gewoond heeft. Aanvankelijk woonde hij in North-Dakota, later 
verhuisde hij naar de staat Washington, waar  hij eerst woonde in het Palouse District en 
daarna verhuisde naar Oroville,  aan de grens met British-Columbia in Canada. Er werd geen 
enkel document gevonden waaruit bleek  hoe hij zijn brood verdiende gedurende  zijn 
verblijf in de V.S. Wat we wel zeker weten is dat hij in 1897 de grens met Canada overstak 
en zich begaf naar Camp McKinney in British-Columbia, een bloeiend goudwinningscentrum 
een paar mijl ten westen van Rock Creek in de schaduw van Mount Baldy. Volgens zijn 
overlijdensbericht bleef Adolph niet lang in  Camp McKinney en trok hij nog in de loop van 
hetzelfde jaar  naar een ander mijnwerkerscentrum met goud-, zilver- en kopertsen dat  
luisterde naar de naam Camp Greenwood  in de bergen boven de stad Greenwood.  Eén jaar  
later zou Camp Greenwood zijn naam officieel veranderen in City of Phoenix. Adolph zou 
voor de rest van zijn leven in Phoenix blijven wonen. 

Het eerste officiële regeringsdocument dat zijn verblijf in Phoenix bevestigt, is het Canadese 
Bevolkingsregister van 1901, waarin vermeld wordt dat hij in 1897 vanuit de V.S. Canada 
binnenkwam. Als religie staat vermeld dat hij katholiek is en zijn beroep is gouddelver. 
Verder blijkt uit het Bevolkingsregister dat hij in 1901 genaturaliseerd werd tot Canadees 
staatsburger, wat erop zou kunnen wijzen  dat het zijn plan was van Canada zijn 
permanente verblijfplaats te maken. En Adolph  is inderdaad nooit meer teruggekeerd naar 
zijn geboorteland België  – zelfs niet voor een bezoekje. 



	

	
	

4	

Adolph’s bijnaam werd voor het eerst in een officieel document gebruikt, toen hij in april 
1902 startte met een nieuwe postkoetsdienst tussen de steden Phoenix en Greenwood. 
Advertenties in de lokale  kranten voor de nieuwe “ Palace Exchange Stage Line ” 
bestempelen “ A.S. 4-Paw ” als de eigenaar van het bedrijf. De koetsier was ene Joe Hedge 
en het reisschema vermeldt twee heen-en-weer ritten per dag.  Adolph exploiteerde  zijn 
postkoetsbedrijf tot het einde van 1903, daarna verkocht hij het bedrijf aan John Walters. 

Na de verkoop van zijn postkoetsdienst toog Adolph blijkbaar opnieuw op zoek naar goud – 
nog altijd bij uitstek de reden waarom hij aanvankelijk naar Canada was gekomen.  Zijn 
zoektocht bracht hem in verscheidene en wijdverspreide mijnstreken.  Hij had aandelen in  
mijnconcessies  in het  Cedar Creek gebied langsheen de Kettle Rivier, ten noorden van Rock 
Creek vlakbij  Beaverdell. De concessies daar behelsden volgende mijnen:  Forepaw ( 
vanzelfsprekend  ) , King Solomon , Silver King en Big Copper. In de meeste mijnen zat 
vooral koper en zilver, maar in de Forepaw – mijn  zat ook een aanzienlijke hoeveelheid zink.  
Dichter bij huis had hij aandelen in  concessies in de buurt van Phoenix en Greenwood, meer 
bepaald in de mijnen van  Sylvester K, Woodstock, May en Lucky Shot. En meer oostwaarts 
in Franklin  Camp, ten noorden van Grand Forks  langsheen de North Folk van de Kettle 
Rivier in de Monarch en Snowbird mijnen.                        Deel 2 in de volgende uitgave. 



Expo in Arnhem 

“Wij gaan naar Canada” 
Tot eind oktober loopt in het Openluchtmuseum van Arnhem een bescheiden 
maar boeiende tentoonstelling over de massale emigratie van Nederlanders in de 
jaren 40 en 50 van vorige eeuw. Circa 150.000 noorderburen gingen toen op zoek 
naar een beter leven in het verre Canada, vooral in de provincie Ontario. 

Topjaar was 1952, mijn 
geboortejaar. Dat jaar vertrokken 
trouwens ook een record aantal 
Belgen naar Canada, nl. meer dan 
5.000. Dat aantal verbleekt echter 
bij de meer dan 20.000 
Nederlanders die zich dat jaar 
voornamelijk in de provincie 
Ontario gingen vestigen.     

Nederland kwam erg gehavend uit 
de Tweede Wereldoorlog. Na een 
ellendige hongerwinter werd de 
bovenste helft van het land pas 
begin mei 1945 bevrijd van de 

Nazi’s, terwijl ons land al in september 1944 aan de wederopbouw was kunnen beginnen. De 
sociaal-economische situatie in Nederland was barslecht. Demografische tabellen gaven aan 
dat het land overvol zat en er een tewerkstellingsprobleem zat aan te komen. In 1950 deed 
toenmalig premier Willem Drees volgende markante uitspraak: “Een deel van ons volk moet 
het aandurven zoals in vroegere eeuwen zijn toekomst te zoeken in grotere gebieden dan 
eigen land.” Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika maar vooral Canada waren de landen van 
bestemming.   

Een georganiseerde emigratie 

Nieuw was alvast dat deze naoorlogse landverhuizing zowel vanuit de overheid als vanuit 
zogenaamde confessionele hoek (protestantse én katholieke instanties) stevig werd 
aangestuurd. Er werd een akkoord gesloten met de Canadese overheid. 
Immigratieambtenaren gingen op zoek naar een sponsor voor het immigrerende gezin: een 
gevestigde landbouwer die een tijd lang zorgde voor kost en inwoon. In Nederland ging de 
overheid intensief kandidaat-emigranten ronselen. Emigratie- ambtenaren organiseerden 
voorlichtingssessies en basiscursussen Engels. De overheid verleende subsidies (nu zouden 
wij dat een ‘oprotpremie’ noemen) en kredieten, en betaalde de bootovertocht met de 
Holland Amerika Lijn (de fameuze HAL). In België zou zulke aanpak totaal ondenkbaar zijn 
geweest. Echt gebeurd:  begin jaren vijftig gaf een volksvertegenwoordiger een voordracht 
over emigratie naar het beloofde land Canada in een parochiezaal ergens in West-
Vlaanderen, en hij werd prompt teruggefloten door zijn katholieke partij. Het bleef bij die 
ene voordracht. Doorgaans was ook de machtige Boerenbond hier fel gekant tegen 
landverhuizing naar overzeese gebieden? Heel anders ging het er dus aan toe bij onze 
noorderburen. Zowel overheid, patronaat, vakbonden als  zogenaamde zuilorganisaties 
waren in die periode hevig voorstander om emigratie te bevorderen. 



De Vlaamse connectie 

Canada wilde vooral landbouwers 
aantrekken. In de eerste jaren van de 
exodus waren het vooral 
landbouwersgezinnen die emigreerden, 
in een latere fase volgden alsmaar 
meer Nederlanders met andere 
specialisaties. De Nederlanders 
integreerden vlot met de reeds 
gevestigde bevolking, en Engels werd 
gaandeweg de voertaal. In Ontario 
waren er al snel relaties met de reeds 
gevestigde Nederlanders die al in de 

jaren 20 naar Canada waren vertrokken, maar ook met de Vlaamse immigranten: het 
taalelement zorgde immers voor een band. Zo fungeerden Vlaamse tabaksboeren vaak als 
sponsor voor de nieuwkomers. En er waren nogal wat Vlaams-Nederlandse huwelijken. 

Over het wel en wee van de landverhuizers kunnen we het volgende kwijt. Canada bleek niet 
altijd het land van melk en honing te zijn. De aanvangsjaren waren soms aartsmoeilijk. 
Heimwee naar het moederland werd soms te veel. Gemiddeld 1 op de 5 Nederlanders 
keerden na verloop van tijd weer naar Nederland. Toch kunnen wij spreken van een 
geslaagde emigratie en geleidelijke assimilatie. Vandaag telt Canada meer dan 1 miljoen 
Canadezen van Nederlandse oorsprong. Het gaat om één van de belangrijkste 
minderheidsgroepen, 1 op de 30 Canadezen heeft dus Nederlandse roots. Ter vergelijking: 
er zijn zo’n 175.000 Canadezen van Belgische oorsprong.   

Vermeldenswaard is ook dat na WO II 
niet minder dan 1.886 Nederlandse 
oorlogsbruiden naar Canada vertrokken. 
Vanuit België waren dat er 649.    

Tenslotte is er nog een opvallende 
paradox. Na jarenlang de landverhuizing 
actief te hebben gestuurd en 
gestimuleerd, zag het Nederlandse 
ministerie van Arbeid zich begin jaren 60 
genoodzaakt op zoek te gaan naar 
‘tijdelijke’ gastarbeiders. Van 
overbevolking en werkloosheid was ineens geen sprake meer! De politiek, weet je wel… En 
dat heeft dan weer geleid tot omstandigheden die nu de samenleving kenmerken.    

Marc Journée 

Ondertitels bij foto’s: 

 

1.  Vertrekkende landverhuizers in de haven van Rotterdam, 1950. 
2. Een Zeeuwse emigrantenfamilie bekijkt met de kapitein de vaarroute naar Canada, 

1952. 
3. Vrachtwagen met emigratiekisten met bestemming Blenheim, Ontario, circa 1950.  



Misschien wisten de vroegere bewoners van het Hoge 
Noorden  al hoe ze garen moesten spinnen lang voordat 
de Vikingen daar arriveerden. 
In het licht van steekproeven met koolstofdatering op 
garen worden oude theorieën nu in vraag gesteld . 
 
Bob Weber · The Canadian Press · 
 

 Onderzoekers veronderstelden 
dat het spinnen van garen een 
vaardigheid was die 
Vikingkolonisten  ongeveer 
1000 jaar geleden verworven 
hebben, toen zij vanuit 
Groenland westwaarts trokken 
en een gemeenschap 
oprichtten in L'Anse- aux- 
Meadows in Newfoundland. 

 
Nieuw onderzoek zet de oude veronderstellingen over wat de voorouders van 
de Inuit van vandaag leerden van de Vikingkolonisten op zijn kop. 
Technieken die onderzoekers hebben ontwikkeld, laten zien dat  stamleden 
van de eeuwen oude  Dorset- en Thuleculturen bij de Eskimo’s  wisten hoe ze 
garen moesten spinnen. En dat eeuwen voordat de Noormannen dachten dat 
ze het hen hadden aangeleerd. Hierdoor verandert de manier waarop 
archeologen denken over de geschiedenis van het poolgebied grondig. 
 "Er is veel dat we niet weten," verklaarde Michele Hayeur Smith van de Brown 
University in Rhode Island, hoofdauteur van een recent artikel in de Journal of 
Archaeological Science. 
 
Hayeur Smith en haar collega's bestudeerden stukjes garen van 
archeologische sites op Baffin Island en het Ungava schiereiland, die misschien 
wel werden gebruikt om amuletten op te hangen of kleding te versieren,  
Het idee was een beetje belachelijk dat je van een andere cultuur zou moeten 
leren  hoe je garen moet spinnen. Het is immers een tamelijk instinctief iets 
om te doen. 
 
Michele Hayeur Smith, Brown University 
De ontstaansgeschiedenis van  garen gesponnen uit dierenharen en pezen had 
generaties lang arctische wetenschappers geërgerd. De meesten dachten dat 
het een vaardigheid was die werd opgepikt door Vikingkolonisten die vanuit 
Groenland westwaarts trokken en ongeveer 1000 jaar geleden een 
gemeenschap oprichtten in L'Anse- aux- Meadows in Newfoundland. 



 

 
Het onderzoek suggereert dat voorouders van de Inuit van vandaag  
honderden jaren voordat de Vikingen arriveerden, garen konden spinnen. 
(CBC) 
 
Hayeur Smith, gespecialiseerd in de studie van oud textiel, had haar twijfels. 
Ten eerste zag het garen er helemaal niet uit zoals ze het tijdens haar al 
jarenlang durende onderzoek naar  Noorse vezels had bestudeerd. Ten 
tweede, waarom zouden de mensen in het Noordpoolgebied - hoog opgeleide 
kleermakers - zo'n basistechniek van iemand anders moeten leren? 
 
"Het idee dat je iets als garen spinnen  van een andere cultuur zou moeten 
leren , was een beetje belachelijk," beweerde ze. "Het is immers een vrij 
intuïtief iets om het zelf te doen." Het probleem was echter dat men  het 
garen moeilijk kon dateren. De stukken stof waren doordrenkt met olie 
afkomstig van walvissen en zeehonden en wat geïmpregneerd  was met olie 
van zeezoogdieren, was bijna onmogelijk met koolstof te dateren. 
Tot nu toe tenminste! 
 
Vezels 'met shampoo gereinigd' en met koolstof 
gedateerd 
 
Medeauteur Gorill Nilsen van de Tromso University in Noorwegen bedacht een 
manier om de olie uit de vezels te verwijderen met shampoo  zonder de vezels 
zelf  te beschadigen. Sommige vezels afkomstig van een site aan de zuidkust 
van Baffin Island werden vervolgens onderworpen aan de nieuwste 
dateringsmethoden met koolstof. 
De resultaten waren overweldigend, zei co-auteur Kevin Smith van Brown 
University. 



"De vezels dateren uit een periode gaande van ongeveer 100 na Christus tot 
ongeveer 600-800 na Christus – dus ongeveer 1000 tot 500 jaar voordat de 
Vikingen daar ooit verschenen. De Eskimo’s van de Dorsetcultuur  bewerkten 
de  vezels  in hun omgeving tenminste al in het 100 voor Christus. " 
Eigenlijk hebben de Vikings misschien zelfs een paar technieken overgenomen 
van de voorouders van de huidige Inuit, de Thule. 
 
Het is niet onbetwistbaar, maar Hayeur Smith verklaarde dat er uitstekend  
bewijs bestaat om te beweren dat Noorse wevers van de mensen die ze 
Skraelings noemden, leerden hoe ze het haar van beren en vossen, en ook 
van schapen en geiten, konden gebruiken. Mensen besteden over ’t algemeen 
niet erg veel tijd aan het nadenken over deze weefsels  als een geldige vorm 
van Materiële Cultuur 
 
Michele Hayeur Smith. Waarom kleren maken zo  belangrijk is 
 
De shampootechniek die baanbrekend werk heeft verricht op garen, kan 
mogelijk  grote gevolgen hebben voor de hele Arctische archeologie. Overal op 
oude vestigingsplaatsen vond men olierestanten van zeezoogdieren, wat de 
betrouwbaarheid van de standaard dateringsmethoden uiteraard vermindert. 
En in de archeologie is een juiste datering alles. 
"Er resten nog  zoveel dergelijke vragen over het Noordpoolgebied , zoals 
onder andere de vele nuances die bestaan over de verhuis van mensen naar 
bepaalde gebieden," verklaarde Smith. "Hoe zijn ze verhuisd? Wat zijn de 
precieze  migratiepatronen? Totdat we over erg goede dateringsystemen 
beschikken, kunnen we niet eens beginnen met dat te bestuderen." 
De studie onderstreept ook het belang van het bestuderen van textiel, 
complementair aan de traditionele focus op stenen werktuigen en jagen, zei 
Hayeur Smith. 
"Mensen besteden over ‘t algemeen niet erg veel tijd aan het nadenken over 
textiel als een volwaardige vorm van Materiële Cultuur," argumenteert  ze. 
"Jezelf bedekken, jezelf beschermen, is net zo belangrijk als eten." 
 
Verbeteringen 
 
De titel boven dit artikel beweert een beetje ten onrechte dat nieuw onderzoek 
suggereert dat de Inuit wisten hoe ze garen konden spinnen voor ze in contact 
kwamen met de Vikings. In feite gaat het onderzoek niet over de Inuit maar  
over de voorouders  van de  Inuit, namelijk de mensen van de Dorset- en 
Thuleculturen. 
      Vertaling: André Van de Perre 



10 GERECHTEN DIE MEN  NIET ONMIDDELLIJK MET CANADA IN VERBAND 
BRENGT 

 

Foto Chris Goldberg , 
licentienummer  CC BY-NC 2.0  

Als Canadees eten ter sprake komt, 
wat schiet u dan eerst te binnen? 
Is het ahornsiroop? Of  is het 
poutine? We hebben allemaal een 
besef  van wat een Canadese 
maaltijd  of een Canadees  gerecht 
is, maar uw opvatting  kan grondig 
verschillen van de mening van uw 
vriend. Bekijk volgend overzicht 

eens aandachtig. Allicht zijn er in het overzichtslijstje wel enkele gerechten die u kunnen 
verrassen! 
 

Bannock 

Foto Alan Sim, licentienummer CC BY-SA 2.0 

Wij kennen het als bannock, 
maar de Inuit noemen het 
‘palauga’. Bij de  Mi'kmaq 
Indianen heet het  ‘luskinikn’ en 
in de taal van de Ojibway 
Indianen  staat het bekend als 
‘ba `wezhiganag’. Ongeveer  
elke inheemse stam  in Noord-
Amerika heeft zijn eigen versie 
van dit stevig gebakken en 
heerlijke brood. Oorspronkelijk 
werd het brood niet met witte 
bloem  gebakken, maar  met een plant die ‘camas’ wordt genoemd. 

Saskatoon Berry Pie 

Foto  Amy Thibodeau, licentienummer  CC BY  
2.0  
 
Saskatoonbessen zijn paarsblauw van kleur en 
lijken erg veel op bosbessen. Maar als je zelf 
niet op de Prairies van British Columbia woont, 
is de kans  erg groot dat je deze bes nog nooit 
hebt gezien. Veel vroeger droogden de 
FirstNations Indianen  het fruit en gebruikten 
ze de bladeren om thee te zetten. 



 
Fiddleheads 

 
 
                Foto Megan 
Hansen, licentienummer CC 
BY-SA 2.0  
 
Fiddleheads zijn 
babyvarens! In de vroege 
lente worden ze geoogst en 
daarna gekookt, gestoomd 
en gebakken, en dit zowel  
in Ontario en Quebec als in 
de Atlantische provincies. 
Als de varens niet worden 
geplukt, ontwikkelen  ze 

een nieuw blad dat op zijn beurt uitgroeit tot een nieuwe varen. 
 
Montreal bagels 
 
 
Foto  Chris Goldberg, 
licentienummer CC BY-NC 2.0  
 
Wat is er zo speciaal aan de bagel 
op de wijze van Montreal? In de 
eerste plaats is de bagel van 
Montreal zoeter ( het deeg bevat 
immers naast ei ook honing ). 
Bovendien  zijn ze dunner en kleiner 
dan de gewone bagels en hebben 
ze een groter gat in het midden. Ze 
worden ook altijd gebakken in een 
met hout gestookte oven. De 
Joodse gemeenschap die uit Polen 
emigreerde, bracht dit recept mee naar Montreal. In de stad waar de bagels voor het eerst 
op de markt kwamen, worden ze nog steeds met de hand vervaardigd. De bagels op de 
wijze van Montreal bestaan in twee varianten: een versie met  maanzaad en een versie met 
sesamzaad. 
      

All-dressed and ketchup chips 

 Foto via Pixabay  

Inderdaad exclusief Canadese smaken 
voor deze soort chips. En wanneer er op 
onze vingers en monden al rode 
restanten te zien zijn van het smullen, 
wordt de honger naar meer ketchup-
chips nog groter. 
 



 
 
Kraft dinner 

 
Foto Sstephen Boisvert, 
licentienummer CC BY 2.0 
 
Ah, kereltje! Dit al eeuwenoude 
en getrouwe recept staat  in 
ieders keukenkast. Dit veelvuldig 
klaargemaakte Canadese nietje 
smaakt nog beter met ketchup 
erbij! 
 
 

 

Nanaimo bar 

 
Foto Marissa Garza,  licentienummer CC 
BY-NC 2.0 
Dit zoete, chocoladetaartje gevuld met  
pudding en boter is vernoemd naar het 
stadje Nanaimo in British Columbia,  
waar, -voor zover geweten-, het recept 
voor het eerst opdook in 1952. Dit 
taartje is  heerlijk lekker en bovendien  
hoef je het ook  niet in de oven te 
bakken! Laten we daarom allemaal van 
plezier in de lucht springen!!! 

 

Instant mashed potatoes 

 
 Foto via Pixabay 
 
Dr. Edward Anton Asselbergs was 
een scheikundige die zich 
specialiseerde in voedsel. Hij 
ontdekte een proces voor het 
maken van aardappelvlokken in 
plaats van de gebruikelijke 
aardappelkorrels. Het duurde 
immers langer om de korrels  te 
koken en bovendien hadden de 
korrels de neiging om na het koken 

klonterig te zijn. Het “Instant Mashed Potato”-product is in 1962 op de markt gekomen en 
heeft de laatste jaren een beetje een comeback gemaakt als kant-en-klaarmaaltijd. 
 
 



Coffee Crisp chocolate bar 

 

                       Foto Cacaobug, 
licentienummer CC BY-NC-ND 2.0 
Overal in Canada overvallen ouders 
kinderen die met Halloween op zoek zijn 
naar snoepjes  met deze heerlijke reep, 
gemaakt van  chocolade en koffie. De reep 
wordt geproduceerd  in een 
chocoladefabriek in Toronto en is eigenlijk 
alleen verkrijgbaar in Canada. In 
gespecialiseerde snoepwinkels over de hele 
wereld kan je evenwel  de reep ook kopen. 
 
 

 

McIntosh apple 

 
 

  Foto  Lars Zapf , licentienummer CC BY-ND 2.0 
 
Volgens de overlevering ontdekte John McIntosh de originele McIntoshboom op zijn 
boerderij in Opper-Canada in het begin van de 19e eeuw. Hij en zijn vrouw begonnen de 
boom te enten ( een techniek waarbij je planten bij elkaar brengt om gevarieerde of nieuwe 
planten te kweken). Zo slaagden ze erin de opbrengst van hun oogst te vermeerderen. Deze 
appel is een appel voor alle doeleinden en wordt meestal gemengd met andere appelsoorten 
om appelsap te maken! 
 
Vertaling: André Van de Perre 



“Prehistorische jagers vonden vooral baby-
mammoeten lekker” 

 
 
 
 Bron: Belga 

 
REUTERS Het goedbewaarde lichaam van baby-mammoet Lyuba 
werd in 2007 ontdekt in Rusland. Het dier wordt geschat op 30 à 35 
dagen oud en leefde 40.000 jaar geleden. Onderzoekers denken dat 
de prehistorische jagers het vooral gemunt hadden op deze jonge 
dieren. 
 
Jagers-verzamelaars uit de prehistorie, die tijdens het pleistoceen op 
mammoeten joegen in Europa, hadden het vooral gemunt op jonge kalfjes. 
Onderzoek van paleontologe Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel toonde eerder al aan dat in de 
grot van Spy kleine, pasgeboren mammoeten naar de grot werden gebracht om 



ze daar te slachten en te consumeren. 
Ook op andere sites in Europa en het Nabije Oosten valt nu meer en meer het 
overtal aan jonge mammoeten in archeologische vindplaatsen op. “Het ziet er 
naar uit dat de prehistorische jagers vooral hun oog lieten vallen op families van 
vrouwtjesmammoeten en hun gezin”, zegt Germonpré. “De gemakkelijkste 
prooien daar waren de jonge kalfjes, die samen met hun moeder, hun oma’s en 
tantes over de koude ijstijdvlakten trokken. Die kleine groepen mammoeten, die 
enkel uit vrouwtjes en juveniele mannetjes bestonden, waren gemakkelijker op 
te sporen dan de kleinere groepen mannetjes, die zoals bij de meeste nog 
levende olifantachtige, soms alleen of in kleine groepjes over de steppes 
zwierven.” 
 
Specifieke voedingsstoffen 
Het vlees en het beendermerg van jonge dieren - een jonge mammoet kon 
gemakkelijk driehonderd kilogram wegen - waren volgens sommige onderzoekers 
smakelijker dan dat van oudere mammoeten en bevatten specifieke 
voedingsstoffen die de prehistorische mens nodig had. “We zien verder dat er 
ook delen van een mammoetenskelet gebruikt werden als bouwmateriaal”, weet 
Germonpré. “Daarvoor werden dan weer vooral volwassen mammoetenkoeien 
gebruikt. Hun slagtanden waren korter en rechter dan die van de stieren.” 
 
Discussie over hun uitsterven 
Omdat er steeds meer bewijzen zijn van de jacht op mammoeten, komt ook de 
discussie over hun uitsterven weer op gang. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de 
prehistorische mens daarvoor verantwoordelijk was. Mammoeten werden al twee 
miljoen jaar geleden bejaagd door Homo erectus en er zijn aanwijzingen dat de 
populaties tijdens de laatste ijstijd nog min of meer gezond waren.  
De allerlaatste bekende populaties zijn in elk geval niet door de mens uitgeroeid. 
Een groep mammoeten op het eiland Sint Paul in Alaska leefde door tot 5.600 
jaar geleden en stierf uit doordat het meer, waaruit ze hun drinkwater haalden, 
door de stijging van de zeespiegel verzilte en de dieren gaandeweg vergiftigde. 
De mens verscheen pas op het eiland in de achttiende eeuw.  
De jongst bekende groep wolharige mammoeten, op het Noord-Siberische 
Wrangel Eiland, stierf omstreeks 4.000 jaar geleden uit door genetische 
desintegratie, omdat hun populatie te klein was geworden en inteelt de enige 
optie voor de voortplanting. Veel van de dieren werden ziek, hun vruchtbaarheid 
nam een duik, of ze leden aan postnatale diabetes.  
 



Zeldzame voetafdrukken van 13.000 jaar oud aan 
Canadese westkust bevestigen: “Eerste Amerikanen 

kwamen uit Azië” 
 
Joeri Vlemings 30 maart 2018 09u25 Bron: CNN, The Guardian 

DEEL 

VIA FACEBOOK 
Duncan McLaren/University of Victoria Een van de gevonden voetafdrukken, met rechts het 
digitaal gemanipuleerde beeld ervan. 

WETENSCHAP  
Wetenschappers hebben 29 voetafdrukken van 13.000 jaar oud gevonden op 
Calvert Island in het Canadese Brits-Columbia. De voetsporen zijn afkomstig 
van minstens twee volwassenen en een kind, blijkt uit het onderzoek dat 
gepubliceerd werd in Plos-One. De vondst lijkt te bevestigen dat de eerste 
Amerikanen uit Oost-Azië kwamen. 
“Versteende voetafdrukken worden maar zelden gevonden op archeologische 
sites”, zegt onderzoeksleider Duncan McLaren van de University of Victoria en 
van het Hakai Institute. Toch kon zijn team er 29 opgraven aan de kust van 
Calvert Island. Ze stammen uit het tijdperk tussen 11.000 en 14.000 jaar 
geleden, toen het einde van de laatste ijstijd in zicht kwam en het zeeniveau 
twee tot drie meter lager was dan vandaag. “Waarschijnlijk komen de 
voetafdrukken uit een gebied dat 13.000 jaar geleden net boven de vloedlijn 
lag”, zegt McLaren. 
 
Bron: HLN 



Een MUST voor liefhebbers van AVONTUREN in Canada 

Wanneer?  Vrijdag 9 november 2018 om 20 uur. 

Waar? Cultuurcentrum CC ter Vesten  

           Gravendreef 2 , Beveren-Waas      

Onderwerp:  De avonturen van Francis Soenen en 

                     Danny Veys in  het Canadese  Yukon Territory   

 

Francis heeft, al dan niet samen met Danny en/of op uitnodiging, al 
verscheidene malen deelgenomen aan de langste en zwaarste kanowedstrijd ter 
wereld: “de Yukon River Quest” of de “Race to the Midnight Sun”. Een 
wedstrijd over 715 km op de Yukon rivier van Whitehorse tot Dawson City. Een 
uithoudingsrace van meer dan 2 dagen en 2 nachten. Dit jaar nemen beiden deel in 
de voyageursklasse. Het team heeft nr 99 met als naam “The Future is Now, Let’s 
Build Together. Meer info vind je op de website www.yukonriverquest.ca  

 Om volledig in het spoor van de goudzoekers van de Klondike te treden 
hebben ze ook vanuit het Alaskaanse Skagway de Chilkoot Trail naar Bennett gestapt 
en vanuit Bennett met de kano naar Whitehorse gevaren. 

Verder stonden ook de Snake River en de Wind River in de Yukon al op het 
programma, naast talrijke avonturen en trainingen in Europa. 

Francis is ook gespecialiseerd in verlichting en decoratie met geweien. Meer 
info op de website  www.cervusdesign.be 

 



 
Zondag 21 oktober 2018  
Naar aanleiding van de 20ste verjaardag nodigen we onze 
leden, oud-tabaksplukkers, vrienden en sympathisanten 
uit om samen het  lustrum van de Vlaams Canadese 
Vriendenkring  te vieren met receptie, feestdiner  en 
muzikaal optreden. 

Waar: OC Boerenpoort, Sint Elisabethstraat 31A -  

Grote Baan 183, 9120 Melsele  

Wij beginnen stipt om 12 tot 18 uur. 

• Receptie van 12.00 tot 13.00 u 

• Diner start 13.15 u met bediening aan tafel. 

• Menu. 

Voorgerecht :  

Carpaccio van Gandaham met meloenparels en rucola-salade. 

• Soep: Romige pompoensoep afgewerkt met grijze garnalen 

• Hoofdgerecht:  

Rollade van kalkoenfilet (opgevuld met gehakt, noten en champignons) met vleessaus, 

groenten puree en spekjes. 

of Zalmfilet met Hollandiase saus en groenten puree. 

Dessert: 

Dessertbord, een assortiment van dessertjes met vers fruit. 

Koffie of thee met versnaperingen. 

• Water is tijdens het diner inbegrepen. 

• Muzikaal optreden 15.45 tot 16.30 u met Canadese songs door Willyboy and Friends.  

Inschrijven kan tot maandag 15 oktober door storting op 

reknr: BE15 7376 0334 8430 van VlaCan Vriendenkring met vermelding ‘ Vlees of 

vis menu en het aantal personen’. Prijs p/p 50.00 €, tot 12 jaar 25.00 €, tot 6 jaar 

gratis. 

Namens de Vlaams Canadese Vriendenkring 

de voorzitter 

Frank Polet 

 



Herdenking met bloemehulde te Maldegem. 
 
Onze vzw VlaCan was op 8 september 2018  aanwezig bij 
de herdenking  aan de bevrijding van het Meetjesland door 
de Canadese troepen in 1944 en de herdenking van de 
start van de operatie “Switchback” die zorgde voor de 
vrijmaking van de Schelde.  
	

	
	
	
	

	

	
	

	
	


