
In ons vorige nummer feliciteerden we Lieven 
nog met zijn 67 verjaardagskaarsjes; vandaag 
laten we vier van zijn zussen aan het woord. 
Hoe was het om in de jaren ’50 een broertje 
met Down te krijgen? En wat maakt Lieven 
zo bijzonder? Een mooi portret over één van 
België’s oudste personen met Down. 

‘ Voor ons is 
Lieven een 
gewone, 
buitengewone 
broer’ TEKST: LIEF, LUT, POLET, MONNI BAUWENS EN SARAH DEVOS 

BEELD: FAMILIE BAUWENS



Hoera, een broer!
Lief: ‘We wilden heel graag een broertje – en dat 
kregen we. Op een ochtend kwam vake thuis van het 
moederhuis met de melding dat we er een broertje bij 
hadden, de negende in een rij van tien. Samen bedachten 
we de naam Lieven voor hem.’
Lutje: ‘Moeke zag dat Lieven er anders uitzag dan haar 
andere kinderen. Algauw begrepen moeke en vake dat 
Lieven geboren was met het syndroom van Down. Wij, 
zeven zussen en twee broers, hielpen onze ouders waar 
we konden om hem met veel zorg en liefde te laten 
opgroeien.’
Lief: ‘Voor mij was Lieven een gewone baby, maar na 
een tijdje zag ik wel dat hij traag was. Hij kon stappen 
toen hij tweeënhalf werd. We leerden hem met z’n allen 
eten, lopen en toen hij wat ouder werd, leerden we hem 
bijvoorbeeld zijn zakdoek in zijn broekzak te steken. 
Voor ons eenvoudig, maar iemand moest het hem wel 
leren, natuurlijk.’
Lutje: ‘Het duurde allemaal veel langer bij hem, maar 
dat deerde ons niet. Al van toen hij nog een kleine baby 
was, namen wij onze Lieven gewoon overal mee naartoe. 
Dat gaf wel de nodige nakijk, zeker in die tijd.’

Op zoek naar een schooltje
Lief: ‘Op zijn vierde ging hij naar een gewone 
kleuterklas, maar daar mocht hij niet blijven.’
Poletje: ‘Hij voelde zich daar wel gelukkig, maar hij 
scheurde alle kartonnen dozen die hij vond in kleine 
reepjes … Dat vond de zuster natuurlijk niet leuk! We 
stelden vast dat dit niet de juiste school was voor ons 
Lieventje. Daar hoorde hij niet thuis, maar we wisten 
niet goed waar hij dan wel terechtkon. Scholen voor 
buitengewoon onderwijs bestonden toen nog niet.’
Lutje: ‘In de jaren ’60 was dat nog niet zo evident als nu.’
Poletje: ‘Tot we hoorden van een zekere zuster Julia 
in Mechelen, die een speciaal klasje had opgericht voor 
kinderen die niet waren zoals de anderen. Daar mocht 
Lieven het dagklasje volgen.’ 
Lutje: ‘Samen met onze broer Jo kon hij mee op de bus 
van het Sint-Rombouts College naar Mechelen. Het 
schooltje van zuster Julia lag immers vlakbij dat College 
en Jo bracht Lieven er elke dag naartoe. ’s Avonds deden 
ze samen dezelfde weg terug naar huis. Bij zuster Julia 
beleefde onze Lieven een prachtige tijd.’
Monni: ‘Zuster Julia had zelf maar één arm. Ze had wel 
een prothese waar ze alles opzette wanneer ze de tafel 
dekte en afruimde. Na een tijdje ging Lieven thuis ook 
zo de tafel dekken: hij nam de tassen en bordjes en zette 
alles op zijn arm, net zoals hij het de zuster had zien 
doen. Hij moest er altijd om lachen. Dan zei hij met een 
smile tot achter zijn oren: ‘Ikke zuster Julia!’ (lacht) 

Lieven
Woonplaats: Ons Lieventje woont officieel bij Monni te 
Rijmenam, maar verblijft bij Eyckerheyde te Bornem.
Hobby’s:  muziek beluisteren van Adamo Salvatore 
en Alain Barrière;  fietsen, gocarten, naar de paarden 
gaan kijken in de manège of op de weiden; Sinterklaas 
is ook één van zijn favorieten, bekijken van de filmpjes 
Sinterklaasje, Kapitein Zeppos en Johan en de 
Alverman;  tekenen, schrijven (kribbelen), putten graven 
aan zee of in de tuin, op de gitaar tokkelen en magazines 
bekijken en kapotscheuren
Lievelingseten: ijsroom met warme chocoladesaus, 
goed tasje koffie met rotte patatten (vanille sneeuw-
ballen), glaasje porto en glaasje rode wijn ‘Mmmm… 
mmmm… mmm…,’ zegt hij dan. ;)
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‘Bij zuster Julia 
beleefde Lieven 
een prachtige tijd’

Paniek bij ons thuis
Monni: ‘Op een dag was er grote paniek thuis. Onze 
Lieven werd door een stagiaire-juf  meegenomen naar 
de Grote Markt te Mechelen. Dat mocht natuurlijk 
helemaal niet, want Jo, zijn grote broer, haalde Lieven 
altijd af aan de school. De juf zette Lieven op de bank 
vooraan op de bus. Alleen … het was de verkeerde bus en 
Lieven reed helemaal tot in Heist-op-den-Berg! Toen 
de buschauffeur hem vroeg waar hij wilde afstappen, 
wist Lieven uiteraard van toeten noch blazen. De 
chauffeur reed dan maar terug naar Mechelen en hij 
bracht onze broer naar het politiekantoor. Toen een 
agent aan onze Lieven vroeg hoe hij heette, antwoordde 
hij: ‘Jackie De Vos.’ Jackie was een familievriend van 
ons. Gelukkig werkte een oom van ons in die tijd bij de 
politie. Toen die oom binnenkwam en Lieven zag zitten, 
riep hij uit: ‘Maar … Dat is Lieven Bauwens, de zoon van 
mijn schoonzus en schoonbroer!’ En zo is onze Lieven 
uiteindelijk toch nog thuisgeraakt.’

67
JAAR



Dag, zuster Julia
Monni: ‘Na de lagere school bij zuster Julia ging hij 
naar een school op de Luchtbal in Antwerpen, die 
nadien verhuisde naar Berendrecht. Urenlang zat 
hij daarvoor op de bus: ‘s ochtends drie uur heen en 
’s avonds nog eens drie uur terug. Toch is hij tot zijn 
21e op die school gebleven. Ons moeke deed zijn toilet 
en ontbijt en ons vake maakte zijn boterhammetjes 
en tussendoortjes klaar. Zijn leerkrachten, meester 
Verheyden en meester Leysen, gingen heel gemoedelijk 
met hem om. Hij tekende, knipte en plakte er veel. Zijn 
tekeningen en collages waren echt knap. Op zijn 21e 
trok hij naar Borgerstein. Ooit won hij zelfs een prijs 
met zijn tekening, die een hele tijd bleef ophangen in 
het stadhuis van Brussel. Een psychiater beweerde dat 
Lieven ‘moeder en kind’ getekend had, maar als wij het 
aan Lieven vroegen, zei hij dat hij ‘een koekeloere haan’ 
had getekend. (lacht) Jammer genoeg hebben we er 
geen idee van waar die tekening nu naartoe is …’ 

Een moeilijke periode 
Monni: ‘In Borgerstein werd Lieven opgevangen bij 
de oprichtster van het dagcentrum, Edith Lambert. 
Een toffe madam, die vrije grafiek had gestudeerd aan 
de Academie. Nadat zij wegging op Borgerstein, begon 
er een hele nare periode voor Lieven en voor ons. Het 
werd zo erg dat hij werd opgenomen in het ziekenhuis 
met anorexia. Van de specialist-internist mocht 
Lieven onder geen beding terug naar Borgerstein, 
maar wat daar dan juist gebeurd is hebben we nooit 
kunnen achterhalen … Daarom bleef Lieven na zijn 
ziekenhuisopname thuis, bij moeke en mij.’

In ‘behandeling’ 
Lutje: ‘Het moet gezegd worden dat onze ouders altijd 
het allerbeste voorhadden met ons Lieventje, wat in 
die tijd zeker niet vanzelfsprekend was. Alles verliep 
zo normaal mogelijk en er werd geen verschil gemaakt 
tussen Lieven en ons, de andere kinderen.’ 
Poletje: ‘In die jaren werd Lieven ook mee 
ingezet in een speciale therapie in Duitsland. Daar 
experimenteerden onderzoekers met inspuitingen van 
de hersenen van ongeboren lammetjes. Zo hoopte men 
het IQ van de ‘mongooltjes’ – zo zeiden ze dat toen nog – 
te verbeteren. Naar ons aanvoelen hebben we daar niet 
het betrachte resultaat van ondervonden, maar Lieven 
is er ook niet slechter van geworden.’
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Liefde voor muziek
Lutje: ‘Met muziek is hij al sinds zijn twaalfde 
gepassioneerd bezig. Zijn plaatjes bewaart hij in 
torenhoge stapels. Heeft hij er dan eentje nodig, 
dan trekt hij zó het juiste singeltje uit de stapel. We 
hebben nooit begrepen hoe hij daar zo snel aan uit kan 
geraken!’ (lacht) 
Poletje: ‘Net als wij allemaal is ook Lieven heel 
muzikaal. Het meest houdt hij van Adamo. Al vanaf het 
eerste moment dat hij zijn chansons hoorde, had hij er 
een klik mee. Lieven is Adamo’s allergrootste fan.’ 
Monni: ‘Hij is ook gek op de films en series van 
Sinterklaasje, Kapitein Zeppos en Johan en de 
Alverman. Die kent hij allemaal van buiten. We dansen 
vaak of hij tokkelt wat op mijn gitaar ... Eigenlijk vindt 
hij alles wat met muziek te maken heeft leuk. Het liefst 
staat hij als speaker op een podium te zingen en te 
praten met een microfoon in de hand. Zijn lijfliederen? 
Zonder twijfel ‘C’est ma vie’ van Adamo Salvatore en 
‘Ma Vie’ van Alain Barrière.’

C’est ma vie, 
c’est pas l’enfer, 
c’est pas le paradis … 
Lieven is Adamo’s allergrootste fan!



Leren fietsen
Lutje: ‘Vroeger speelde Lieven graag in de tuin. 
Putten graven, met de gocart door de tuin racen, op de 
schommel ... Op een dag leerde Jo Lieven fietsen. Ik 
weet nog heel goed dat ik toen eventjes dacht: ‘Ho, Jo … 
Laat het zijn.’ Zó hard krijste en tierde Lieven. Maar na 
lang, héél lang oefenen begon het dan toch te lukken. 
En dat is, denk ik, wel zijn grootste geluk geweest. Uren 
en dagen zat hij op die fiets, zeker tot hij 62 was, en nu 
rijdt hij soms nog eens een toertje. Soms fietsten we 
ook naar de paarden op de hoeve van Frans en Roos, 
vlakbij ons thuis. De paarden heetten Rena en Fanny en 
Lieven was dolgelukkig als hij ze zag. Als we dan terug 
naar huis fietsten, riep hij stilletjes hun namen na. 
Prachtig, toch?’

Naar Eyckerheyde
Lutje: ‘Lieven woonde nog een hele tijd bij Monni, tot 
we een geschikte oplossing vonden: Huyze Eyckerheyde 
te Bornem. Ons Lieventje daar voor de eerste keer 
afgeven was hartverscheurend voor hem en voor ons, 
maar stilaan werd hij het daar wel gewend. Hij is er 
zelfs de vrolijke noot en hij mag er vaak helpen in de 
keuken. Dat doet hij heel graag. Ieder weekend wordt hij 
opgehaald door een broer of zus. Die beurtrol hebben we 
allemaal jarenlang met veel liefde gedaan, alleen is alles 
nu veel moeilijker door corona.’

Lieven de grappenmaker
Poletje: ‘Als kind was Lieven al erg opgewekt en vrolijk. 
Bij ons thuis voelde hij zich als een vis in het water. 
Hij lachte, speelde, ging mee op vakantie naar zee en 
hij haalde op zijn eigen manier ook fratsen uit. Met 
Kerstmis was hij steevast de voorzanger – van Stille 
Nacht tot O, Dennenboom. Lieven is ook heel gevoelig en 
empathisch. Als iemand weent, weent hij mee.’  
Monni: ‘Bij feestjes was onze Lieven altijd de gezelligste 
thuis. Als hij maar met een microfoon in de hand voor 
een groep kon zingen, dan was hij content. Hij kent alle 
liedjes van Adamo en Alain Barrière ‘vanbuiten’, maar 
natuurlijk zingt hij de woorden op zijn eigen manier 
want hij kent geen letter Frans. Ons Lieventje is ook 
altijd heel grappig geweest. Soms verstopte hij zich 
achter de deur of onder een deken, dan riep hij ‘Boe!’ 
en moest hij onvoorstelbaar hard lachen als hij werd 
gevonden. Hij werd ook graag geknuffeld en gekieteld 
– tot het genoeg was, dan moesten we direct ophouden. 
Deden we dat niet meteen, dan werd hij wel wat nors.’  

Tot slot 
Lutje: ‘Ik denk wel dat ik voor al mijn zussen en broers 
mag spreken als ik zeg dat we alles deden en dit nog 
zullen doen met héél veel liefde voor onze allerliefste 
broer.’  
Monni: ‘Ons Lieventje is zo’n schat van een jongen. 
Ik hoop dat hij nog lang mag leven. Ik zal wel op hem 
passen hier bij mij. Misschien overleeft hij ons wel en 
dan ben ik er zeker van dat hij toch een mooi leven heeft 
gehad in onze warme familie. Want dat staat voor mij 
als een paal boven water: die momenten waarop we met 
z’n allen samen waren, zijn voor Lieven én voor ons de 
allergelukkigste momenten van ons leven.’
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Afscheid nemen 
Lutje: ‘In 1973 stierf ons vake, in 1995 ons moeke, 
zeer moeilijke periodes voor de ganse familie. We 
gaan nog regelmatig naar hun graf en dan zegt Lieven: 
‘Weesgegroetje bidden?’, waarop hij een kruisteken 
maakt en begint te bidden. Als je hem vraagt waar onze 
ouders nu zijn, antwoordt hij: ‘In de hemel.’ Maar daar 
wilt hij zelf nog niet naartoe.’
‘Tijdens haar leven was ons moeke erg veel bezig met 
wat er met Lieven zou gebeuren nadat zij zou sterven. 
Ze nam contact op met Rozemarijn, een instelling niet 
ver van ons thuis, om hem daar te laten opnemen. Spijtig 
genoeg geraakte Lieven daar toch niet binnen toen 
moeke uiteindelijk stierf. Rozemarijn lag namelijk in de 
provincie Vlaams-Brabant en ze mochten er maar twee 
kinderen aannemen uit de provincie Antwerpen. Daar 
ging al het zoekwerk en de organisatie van ons moeke ...’

De kinderen Bauwens 
Mia, 1937 
Felix, 1939 – voogd 
Magda, 1941 
Liefke, 1942 
Poletje, 1944 
 

Jo, 1945
Lutje, 1949 
Monni, 1950 - toeziend voogdes 
Ons Lieventje, 1953 
Annemike, 1955 - 2017  




