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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 
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Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog
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• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur
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• NL 13 RABO 0103 8949 69

• BE 90 7333 0238 8032

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

Colofon

Secretariaat (Maria Voeten)

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

0031 (0)13 507 8133

info@amaliavansolms.org

Voorzitter (Ad Jacobs) 

0031 (0)13 507 8258)

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever
Ad Jacobs, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website
• www.amaliavansolms.org
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• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org
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Voorwoord

Op dinsdag 17 maart hebben wij 

onze 39e Algemene Ledenverga-

dering gehouden in het Cultureel 

Centrum van Baarle. Er waren 

ruim vijftig leden aanwezig.

Belangrijkste punt op de agenda 

was de bestuursverkiezing. Er 

waren vijf bestuursleden aftre-

dend waarvan drie leden herkies-

baar. Ineke van Strijp had zich 

niet herkiesbaar gesteld voor een 

nieuwe bestuursperiode. Onze 

penningmeester legde zijn functie 

om gezondheidsredenen neer en 

onze vicevoorzitter is in februari 

overleden.

Verder legde het bestuur op de 

Algemene Ledenvergadering ver-

antwoording af over het gevoerde 

beleid en werd kort terug- en 

vooruitgekeken.

Het besluit van Ineke van Strijp 
kwam voor het bestuur niet meer 
als een verrassing. Al eerder had 
zij aangegeven te willen stoppen 
met haar bestuursfunctie bij onze 
vereniging. Bij ons bestuur was 

hier alle begrip voor, hoewel wij 
zo’n ervaren bestuurster niet graag 
missen. Maar Ineke heeft aangege-
ven dat zij graag betrokken blijft bij 
onze vereniging en dat is een hele 
geruststelling.
Ineke is op 31 januari 1983 toege-
treden tot het bestuur. Dat bestond 
toen nog uit vijf personen. Ineke 
heeft verschillende functies gehad 
in het bestuur waaronder het pen-
ningmeesterschap.
Na de intrek in het voormalige 
gemeentehuis in 1989 is Ineke 
jarenlang ‘de gastvrouw’ van het 
heem geweest. Zij rekende het tot 
haar taak het reilen en zeilen in 
haar Heemhuis goed te regelen.
Voor haar verdiensten ontving ze al 
eerder de zilveren draaginsigne van 
Brabants Heem en nu werd ze voor 
gedragen als erelid van onze ver-

eniging. Deze voordracht werd met 
een geweldig applaus ondersteund 
vanuit de Algemene Ledenvergade-
ring. Ineke was blij verrast met dit 
erelidmaatschap. 

Verder werden op deze avond her-
benoemd Maria Voeten, Herman 
Janssen en ikzelf als voorzitter. 
Zelf vond ik het gewoon tijd om 
plaats te maken voor een nieuwe 
voorzitter. Door het overlijden van 
Jef van Tilburg heb ik mijn voorzit-
terschap met een jaar verlengd. Ik 
beleef er altijd nog veel plezier aan 
en samen met de steun van de 
bestuursleden hebben we er een 
mooie en actieve vereniging van 
gemaakt. En dat willen we graag 
zo houden.

Als nieuwe bestuursleden zijn op 
deze Algemene Ledenvergadering 
benoemd Corry van Erven en Nelly 
Pieke. Wij zijn blij met de benoe-
ming van deze twee dames en 
hebben er alle vertrouwen in dat zij 
hun weg zullen vinden binnen ons 
bestuur. Corry gaat de taak van  
Ineke van Strijp overnemen en Nel-
ly neemt het penningmeesterschap 
over van Leo van den Brandt. Met 
deze benoemingen is ons bestuur 
bijna compleet. Wij zijn nog op 
zoek naar een actief bestuurslid 
liefst uit Ulicoten of Baarle-Hertog. 
Heeft u interesse, dan gewoon bij 
onze voorzitter melden.

Ineke van Strijp benoemd tot erelid 
van het heem.
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Als we naar onze activiteitenkalen-
der kijken dan zien we dat ook dit 
jaar nog verschillende activiteiten 
in het teken staan van Wereldoor-
log I. Begin mei zijn we met geo-
cache, gps-ontvanger of ‘slimme 
telefoon’ op pad geweest. Ben heel 
benieuwd wat onze deelnemers er 
van vonden en natuurlijk ook of de 
jeugd voor deze wijze van buiten-
sport en spel belangstelling heeft.

Onze heemreis gaat naar Uden 
waar een groot vluchtoord was in 

voor de werking van onze vereni-
ging zoals bijvoorbeeld in onze 
werkgroepen. Deze zijn immers 
de draaischijven van onze actieve 
vereniging. Om dit zo te kunnen 
houden hebben we gewoon extra 
vrijwilligers nodig. In onze eerste 
‘Amalia aan het werk’ hebben 
we geprobeerd u een inzicht te 
geven waarmee we bezig zijn en 
waarmee u ons kunt helpen. Wilt u 
een handje toesteken, meld u zich 
dan bij een van onze bestuursle-
den. Wij zijn blij met uw hulp en 

dat bent u wellicht ook als u leden 
die met een vraag zitten een stapje 
kunt verder helpen.

Na onze Algemene Ledenverga-
dering kijk ik met veel vertrouwen 
vooruit naar het komende heem-
jaar. Het bestuur is weer voltallig 
en we hebben een gevarieerd 
activiteitenprogramma voor u klaar 
staan.

Ik ben bijzonder trots dat ik voorzit-
ter ben van zo’n actieve vereniging. 
Een vereniging waar samenwerking 
hoog in het vaandel staat. Door 
deze samenwerking hebben en 
beleven vele leden plezier binnen 
onze vereniging. Laten we daarom 
met z’n allen proberen deze prima 
sfeer binnen onze vereniging te 
behouden. 
Ik ben er van overtuigd dat ons dat 
gaat lukken en daarom ben ik met 
veel plezier voorzitter van Amalia 
gebleven.

Ad Jacobs, uw voorzitter.Massaspectakel ‘Des Flammes à la Lumière’ in Verdun.

de Eerste Wereldoorlog en naar 
huis Doorn waar we een tentoon-
stelling gaan bezoeken.

Maar onze deelnemers kijken 
vooral uit naar onze vierdaagse 
heemreis naar het Franse Verdun 
begin juli. Herman Janssen heeft 
deze reis zorgvuldig voorbereid en 
we weten allemaal wat we er van 
kunnen verwachten. Het wordt 
een bijzondere heemreis naar een 
gebied waar veel strijd is geleverd 
en die ons hierover veel informatie 
zal opleveren. We zijn al bijna op 
weg.

Binnen onze vereniging zijn vele 
vrijwilligers aan het werk. Zij zetten 
zich op verschillende fronten in Ingang van de citadel in Verdun.
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ANTOON VAN TUIJL

Wij zetten deze rubriek voort door 

aon de praot te raken met Bertha 

Haagen. Er zullen niet veel Baar-

lenaren zijn die haar niet kennen. 

Bertha is tenslotte in de hele om-

geving bekend als een zeer bezige 

bij met grote verdiensten voor de 

Baarlese gemeenschap.

Ondersteuning

Bij binnenkomst in huize Haagen 
op de hoek Kapelstraat-Klokken-
straat zie ik Jaan Haagen, de 

 “...Ik nam me voor om iets te dóen als ik daarvoor de kans 
zou krijgen...”

Aon de praot mee... (58)
Bertha Haagen

man van Bertha, rustig aan de 
keukentafel zitten. Hij begroet me 
vriendelijk. Bertha tref ik aan in 
de huiskamer. Koffiekopjes en een 
koekjestrommel staan veelbelo-
vend klaar. Zij heeft ondersteuning 
opgetrommeld. Al gauw blijkt 
hoe moeilijk zij het vindt om over 
zichzelf te vertellen, zeker waar het 
gaat over haar verdiensten voor de 
dorpsgemeenschap. Zij heeft dus 
hulp ingeroepen. Fons Cornelissen 
en May Verhoeven uit Zondereigen 
zijn sterk betrokken geweest bij 
enkele activiteiten waarvoor ook 
Bertha zich inzette. Zij beiden zijn 
duidelijk gemotiveerd om Bertha 
goed ‘uit de verf’ te laten komen.

Wie is Bertha Haagen?  

Op 17 juli 1931 wordt Bertha in 
Tilburg geboren. Haar moeder is 
Maria van Rooy en haar vader heet 
Jacobus van den Biggelaar. Vader 
is werkzaam bij de spoorwegen. In 
het jonge gezin wordt nog een kind 
geboren, Joke. Op een bepaald 
moment worden beide kinde-
ren ziek. De dokter constateert 
roodvonk, een gevaarlijke kwaal. 
Bertha komt er goed doorheen. 
Haar zusje helaas niet. Het kind 
overlijdt op driejarige leeftijd.

Dit trieste gegeven drukt een zware 
stempel op het verdere leven van 

Huize Haagen in de Kapelstraat. Bertha als baby.
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Bertha. “Het alleen zijn heb ik 
altijd heel moeilijk gevonden”, 
vertelt Bertha openhartig. Haar 
jeugd roept niet veel prettige herin-
neringen op.
Een deel van haar lagere school-
periode brengt zij door op een 
kostschool in Made. Via familie die 
daar ook een kind op school had, 
kwam zij daar terecht. Zij bekent 
eerlijk dat het leren haar niet echt 
gemakkelijk afging. Bezig zijn met 
haar handen, lag haar veel beter.

Dienstmeid

Na de lagere school wordt dan ook 
niet lang nagedacht over doorle-
ren. Passend in de traditie van die 
tijd verhuist Bertha naar Baarle 

om dienstmeid te worden bij Stan 
Braspenning op Loveren. Ze is dan 
amper veertien jaar. Goed en wel 
een jaar later vraagt haar moeder 
haar terug te komen naar huis. 
Haar vader is ziek en overlijdt in 
1946. Een nieuwe domper op haar 
jonge leven.

Haar moeder verhuist naar Baarle. 
Dat is niet zo verwonderlijk. Ze 
heeft hier familiebanden, o.a. met 
de familie Olislaegers. Moeder 
Van den Biggelaar-Van Rooy gaat 
wonen op de rand van Baarle 
en Ulicoten in het huisje op de 
spie van de Baarleseweg en de 
Luktebaan.
Bertha gaat als dienstmeid werken 
bij Jac Wouters op Klein Bedaf.

Aanpakken

De eerste de beste dag van haar 
nieuwe dienstbetrekking krijgt 
moeder Wouters een tweeling. 
Bertha moet dus meteen flink de 
handen uit de mouwen steken. 
Maar dat is geen probleem. Zij 
weet van aanpakken. Het gezin 
Wouters groeit gestaag, dus over 
werk heeft Bertha niet te kla-
gen. Zij is een ijverige hulp in de 
huishouding, maar springt met 
gemak ook bij als er landbouw-
werk te doen is. “Ik heb altijd 
graag gewerkt”, zo vat Bertha een 
belangrijke invulling van haar 
jonge leven samen. Het aanpakken 
van alle werk dat zich voordoet in 
huis en stal en op het veld, blijft ze 
doen tot ze negentien jaar is. Dan 
is ze ongeveer een jaar lang thuis 
bij haar moeder.

Goeie ervaring

Op Klein Bedaf woont ook een 
familie Haagen. Vader Louis en 
moeder Phil Pelkmans hebben 
in die periode ook kinderen in de 
leeftijdsgroep van Bertha. Een van 
hen is Jaan. Voordat Bertha het 
goed en wel beseft, blijkt dat hij 
nadrukkelijk kriebels voelt voor die 
jonge frisse ijverige dienstmeid van 

De ouders van Bertha.

Het huisje op de hoek Loveren-Luktebaan. Het ouderlijk huis van Jaan op Klein Bedaf.
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de buren. Haar gevoel voor het 
boerenleven spreekt hem ook sterk 
aan.
Bertha weidt er niet over uit, maar 
iedereen weet hoe dat gaat: de 
contacten worden warmer! “Dat 
was een goeie ervaring”, zegt 
Bertha eenvoudig. Zij voegt eraan 
toe dat haar oude gevoel van alleen 
zijn nu weggaat. Zij hoort voortaan 
bij een grote familie.
Op 14 april 1953 trouwen Jaan en 
Bertha en ze gaan wonen in een 
huis aan de Baarleseweg, waar 
eerst Hein Joosen woonde. Niet 
lang daarna trekken ze samen naar 
de Reuth.

Gezin en boerderij

Ver van de harde weg staat ze, de 
oude boerderij van Nol van den 
Broek. Die wordt gehuurd. Hier 
kunnen ze samen een zelfstandig 
bedrijf opzetten en een gezin stich-

ten. Vier van hun vijf kinderen zien 
hier het levenslicht: Louis, Jac, 
Marian en Philly. Later sluit Marlies 
de rij, maar dan woont het gezin al 
in de Kapelstraat.
Bertha is helemaal in haar ele-
ment. Het huishoudelijk werk voor 
het gezin en de bezigheden op 
de boerderij vindt ze even fijn. En 
werk is er altijd. Alle dagen loopt 
de wekker om vijf uur af. Eerst 
worden de koeien gemolken en 
verzorgd. Daarna haalt Bertha de 
kinderen uit bed, zorgt voor het 
ontbijt en helpt haar jonge volkje 
naar school. Dat laatste is soms 
nog een hele toer. De boerderij 
staat namelijk in een laagte. In 
natte tijden vloeit er veel water 
samen in de kuilen van de weg die 
naar het erf leidt. Het wordt daar 
dan heel modderig en er staan 
grote plassen. Het kan gebeuren 
dat Bertha haar laarzen aan moet 
doen. Ze brengt dan wadend eerst 

de kinderfietsen door de plassen. 
Dan draagt ze haar kinderen naar 
de droge overkant.

Geen luxe
 
Jaan en Bertha runnen samen 
een gemengd bedrijf. Dat is in die 
tijd gebruikelijk in onze omgeving. 
Naast melkvee houden ze varkens. 
Bij hun boerderij horen tien hec-
taren grond. Was daarop de kost 
te verdienen, is mijn vraag. Bertha 
beaamt dat zonder aarzelen. 
“Maar”, voegt ze er snel aan toe, 
“wij hadden niet veel nodig, omdat 
we geen luxe zochten!”
Naarmate ze wat groter worden, 
helpen de kinderen mee in huis en 
op het bedrijf. Bertha geeft grif toe 
dat de een al wat meer gevoel voor 
het werk meegekregen heeft dan 
de ander. Met een warm gevoel 
vertelt ze hoe ze op een dag druk 
bezig is met groenknollen pluk-

Kaart uit ca. 1840 met de oude boerderij in de Heijning.
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ken en dat een van de nog jonge 
kinderen komt vertellen dat de tafel 
gedekt is. Of ze maar wil komen 
eten. Uit eigen beweging gedaan! 
Anders maakt ze het ook wel mee. 
Een van haar zonen biedt een keer 
grootmoedig aan dat hij wel eens 
voederbieten zal gaan laden. Hij 
blijft wel heel lang op de akker. 
Bertha gaat poolshoogte nemen 
en ziet dat hij pas vijf bieten op de 
wagen heeft weten te krijgen. Hij 
had het blijkbaar druk met andere 
bezigheden.

Eigen bedrijf

In 1963 komt de boerderij van 
Fons Jansen vrij. Jaan en Bertha 
kunnen dit bedrijf kopen en zo ver-
huizen ze naar hun huidige adres 
in de Kapelstraat op de hoek van 
de Klokkenstraat. Ook hier houden 
ze melkvee en varkens en bewer-
ken ze twintig hectaren grond. Die 

het Ghil. De Landinrichting ligt nog 
ver achter de horizon.
Zowel Jaan als Bertha beleven 
veel geluk aan het boerenwerk dat 
ze met hart en ziel doen. Jaan is 
ook nog een echte paardenman. 
Geruime tijd is hij voorzitter van de 
‘Enclaveruiters’.

Er doen zich wel eens situaties 
voor die zorgen baren maar uitein-
delijk een goede afloop kennen. 
Bertha geeft een mooi voorbeeld. 
Op zekere dag ontbreekt er in de 
varkensstal een grote zware zeug. 
Hoe kan dat toch? Als rechtgeaarde 
boerin mis je zo’n kostbaar beest 
niet graag. Overal wordt gezocht. 
In stallen en schuren en op het 
hele erf is geen zeug te vinden. 
Uiteindelijk – hoe kán het zijn? – 
wordt het dier aangetroffen achter 
de toog van Café Poels. “Ik was al 
lang blij dat ons grote varken niks 
kapot gemaakt of omgestoten had”, 

beginnen ze hun boerenbedrijf af 
te bouwen. Dat is 24 jaar geleden! 
“Waar blijft de tijd?” vraagt Bertha 
zich af. Om niet van de ene op 
de andere dag om te schakelen, 
houden ze de koeien nog een 
jaartje aan.

Verering

Bertha blijft de jaren door waarde 
hechten aan het geloof dat van 
thuis meegekregen heeft. Heiligen-
verering speelt daarin een grote rol. 
Ze vertelt dat ze al vijfendertig keer 
mee geweest is met de bedevaart 
naar Hakendover. In dit dorp bij 
Tienen komen elk jaar op Tweede 
Paasdag grote groepen pelgrims 
samen. De plechtigheden die 
men daar beleeft, voeren terug 
op oeroude verhalen. Het meest 
markante ritueel is wel dat men er 
enkele honderden zware trekpaar-
den over de akkers met winter-

De boerderij aan de Kapelstraat-Klokkenstraat.

liggen wel verspreid. Een deel heb-
ben ze dicht bij de boerderij. Voor 
andere percelen moeten ze naar 
de omgeving van de Salvatorkapel, 
naar Landgoed de Kievit en naar 

verzucht Bertha. Achteraf kan ie-
dereen er smakelijk om lachen. De 
vraag blijft wel hoe dat beest daar 
gekomen kan zijn.
Wanneer Jaan 62 jaar wordt, 

Beeld van de processie in 
Hakendover.
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graan laat denderen. Toch halen 
de plaatselijke boeren elk jaar een 
goede oogst binnen.

In de periode dat Bertha nog op de 
Reuth woont en een heel druk be-
staan heeft, vindt ze toch tijd voor 
andere zaken. Haar Mariaverering 
brengt haar ertoe lid te worden 
van de ‘Vrienden van Lourdes’. Ze 
wordt ook meteen maar zelatrice. 
Op de fiets gaat ze een aantal 
adressen langs om het 
lidgeld op te halen en om nieuwe 
leden te werven. Al gauw wordt 
ze ook bestuurslid. In deze functie 
ontmoet ze met regelmaat Fons 
Cornelissen die dertig jaar lang 

zijn beste krachten geeft aan deze 
bloeiende vereniging. Fons bena-
drukt sterk dat Bertha zich altijd 
volledig ingezet heeft voor de taken 
die ze op zich nam.
Zelf gaat ze zeker drie keer mee 
met een Lourdesreis. Ze kan de 
boerin in haar blijkbaar niet thuis 
laten. De allereerste morgen belt 
ze vanuit het hotel naar huis met 
de vraag: “Hebben jullie de koeien 
toch wel gemolken?”
Jarenlang heeft zij grote verdien-
sten gehad voor de ‘Vrienden van 
Lourdes’. Nu gaat dat niet meer. 
Haar dochter Marian heeft nog een 
tijd haar rondgang langs de leden 
overgenomen.

Lastige trap  

Bij de jaarlijkse Kaarskensproces-
sie is Bertha zeker aanwezig. Zij 
zingt namelijk al vanaf 1977 in het 
parochiekoor van de St. Remigius-
kerk. Zingen in het koor is beslist 
haar meest geliefde bezigheid. “Dat 
is het laatste dat ik opgeef!” zegt zij 
met veel nadruk. Hier uiten zowel 
Bertha als Fons hun zorgen. Ze 
zien met weemoed hoe de vergrij-
zing onstuitbaar doorzet. Er is geen 
jonge aanwas meer. “Bertha heeft 
een sterke stem. Wij missen haar 
niet graag”, zegt Fons. Dan roeren 
ze een ander punt van zorg aan. 
Er wordt nog steeds verlangd dat 

de koorleden boven bij het orgel 
zingen. “Wanneer ik zie hoe en-
kelen van ons die trap op moeten 
zien te komen, dan maak ik me 
grote zorgen”, zegt Fons. Bertha 
beaamt dit volledig. Moet er eerst 
iets vervelends gebeuren, vragen 
zij zich af.

Ronselen

In december 1971 kent Baarle 
drie bloeddonoren: Wies Valgaeren, 
Louis Renders en Fons Cornelis-
sen. Fons heeft kennis gemaakt 
met het bloed geven via zijn werk 
bij Philips in Turnhout. Na de 
feestelijkheden rond de intocht 
van Sinterklaas spreken Fons en 
Bertha elkaar. Hoe zouden we 
in Baarle meer donoren kunnen 
krijgen, vraagt Fons zich hardop 
af. Bertha denkt daar eens over 
na. Niet lang overigens! Ze vertelt: 
“Ik heb zelf eens iets meegemaakt 
waar een operatie voor nodig was. 
Bij mij kwam alles goed. Maar 
daar in dat ziekenhuis heb ik wel 
heel veel ellende gezien. Toen nam 
ik me voor om echt iets te dóen 
als ik daartoe de kans zou krijgen. 
Nu zag ik die kans.” Bertha gaat 
ronselen. Zo noemen Fons en zij 
hun ijver om meer donoren te krij-
gen. Ronselen is voor hen een heel 
positief begrip. Bertha gaat op pad, 
spreekt mensen aan en weet er in 
korte tijd heel wat te overtuigen. 
Jo Laurijssen-Tuijtelaars geeft niet 
alleen bloed maar gaat meedoen 
met het zoeken van nieuwe leden. 
Niet lang daarna sluit ook May 
Verhoeven zich aan om te werven. 
Zij neemt vooral Zondereigen voor 
haar rekening.
Op een bepaald moment hebben 
ze in de beide Baarlese gemeenten 
en verre omgeving bijna drie-
honderd bloedgevers op hun lijst 
staan.

Het paardenspektakel.

De Vrienden van Lourdes.
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Met het werven alleen zijn ze niet 
klaar. Elke keer wanneer iemand 
aan de beurt is om bloed te geven, 
moet die gewaarschuwd worden. 
Bertha doet hiervoor ook haar ron-
des, maar heeft niet altijd veel tijd. 
Meestal niet zelfs! Fons vertelt hoe 
ze dat probleem oplost. Hij vertelt: 
“Waar dat kon, belde Bertha bij 
drie of vier voordeuren tegelijk aan 
en bleef goed in het zicht staan. 
Kwamen de mensen bij hun voor-
deuren tevoorschijn, dan maakte 
Bertha een gebaar van de naald 
in de arm. Zo wisten de klanten 
precies wat er van hen verlangd 
werd. En Bertha sprong weer op 
de fiets...” May beweert: “Wan-
neer iemand bij de familie Haagen 
op de werft kwam, dan ging hij 
als donor weer weg! Zij had zo’n 
grote overtuigingskracht.” Bertha 
zelf herinnert zich ook nog een 
mooi voorval. “Ik moest mijn ronde 
doen en het sneeuwde verschrik-
kelijk. Maar ik moest er toch door. 
Tegen het eind van mijn toer zag 
Dré van Kuyk mij en hij dacht echt 
dat er een sneeuwman aan kwam 
fietsen!” Deze voorvallen getuigen 
duidelijk van de tomeloze inzet van 
Bertha.

Busje

Geruime tijd zit de bloedgevers-
dienst in Turnhout. Baarlese 
donoren gaan daar bloed geven. 
Het vervoer wordt geregeld vanuit 
Turnhout. Donoren die aan de 
beurt zijn, worden met een busje 
opgehaald en thuisgebracht. Ze 
kunnen er nu alle drie mee lachen, 
maar ze hebben zich vaak ver-
wonderd dat er onderweg al geen 
bloed vloeide. Dat busje was zo’n 
krakkemikkige roestbak!
Met de groei van het aantal leden, 
besluit Turnhout om naar Baarle 
te komen. Mijn gesprekspartners 

zijn het er gedrieën over eens dat 
er dan een mooie tijd aanbreekt. 
Er ontstaat een fijne vriendenclub. 
Men heeft steeds te doen met 
dezelfde arts en iedereen kent de 
vaste verpleegkundigen. Mensen 
die bloed gedoneerd hebben, 
krijgen een kop koffie aangeboden 
of een drankje dat wat sterker is. 
“Je zag dikwijls dat mensen die 
wat ongeduldig waren wanneer ze 

op hun beurt moesten wachten, 
na hun bloeddonatie in een keer 
tijd genoeg hadden bij een borreltje 
of een pintje”, vertelt Fons. Het is 
elke keer een gezellige boel, vinden 
ze alle drie.
Ook gezellig zijn de uitstappen en 
de feestavonden die de bestuurs-
leden van tijd tot tijd houden. Er 
wordt dan veel gelachen en ze zijn 
goed voor de onderlinge band.

Bloedgeversavond. Achteraan: Jo Laurijssen (midden) en Bertha (rechts).

Drukte van jewelste.
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Ook bij de bloedgevers dringen 
schaalvergroting en automatisering 
binnen. De administratie, lange 
tijd verzorgd door Bertha, wordt 
voortaan centraal geregeld. Eerst in 
Turnhout, later zelfs in Antwerpen. 
May betreurt het dat de onpersoon-
lijkheid zover is doorgevoerd. Bij 
de driemaandelijkse donoravonden 
mag zij alleen nog gastvrouw spe-
len en koffie schenken. Waar is de 
tijd gebleven dat Bertha ongerust 
wordt wanneer een donor een 

paar keer verstek laat gaan? Dan 
springt ze op haar fiets en gaat op 
bezoek. Met die grootschaligheid 
en onpersoonlijkheid is veel van 
het plezier eraf.

May, die nu voorzitster is, vertelt 
nog dat het aantal leden daalt, 
maar dat zich tegenwoordig vooral 
jonge mensen aanmelden. Dat 
waardeert ze.
De schrik slaat stevig toe wan-
neer op een bepaald moment 

Nederlandse donoren geen bloed 
meer mogen geven. Er is wéér een 
nieuwe veeziekte opgedoken; de Q-
koorts. Die neemt heel gevaarlijke 
vormen aan.

Fons geeft grif toe dat een flinke 
groep mensen zich met veel ijver 
en overgave ingezet heeft ten 
dienste van de bloedgevers. Maar 
zo zegt hij: “In Baarle waren bloed-
gevers en Bertha Haagen één en 
hetzelfde.” Ze werd niet voor niets, 

Uitstap voor de medewerkers.

Vooraan links: Bertha tijdens een feestavond. Een welverdiende dankbetuiging.
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De familiefoto.

maar dan met een waarderende 
glimlach, de ‘bloedluis’ genoemd. 
Dat is een eretitel, vinden Fons en 
May.

Liever thuis

Op de valreep van ons gesprek 
vernemen we dat Bertha en Jaan 
op 14 april van dit jaar tweeën-
zestig jaar getrouwd waren. Bij 
hun diamanten bruiloft lieten ze 
een prachtige foto maken. Daarop 
staan zij zelf natuurlijk, maar ook 
hun kinderen met partners, klein-
kinderen en zelfs al twee achter-
kleinkinderen. Het geeft Bertha een 
warm gevoel dat ze haar leven ooit 
als ‘alleen-kind’ moest beginnen en 
nu deze foto van haar uitgebreide 
familiegroep kan bekijken.

Tegenwoordig is Bertha liever 
zoveel mogelijk thuis. Ze laat haar 
Jaan niet graag alleen. “Hij wordt 
stillekens oud”, zegt ze eenvoudig.
Ze slaakt een zucht van verlichting 

wanneer we hiermee het gesprek 
beëindigen.

Dank

Graag bedank ik eerst van ganser 
harte May en Fons. Jullie zorgden 
ervoor dat Bertha een groot deel 
van haar spanning los kon laten. 
Zij voelde zich gesteund door jullie 
warme aanwezigheid en mooie 
aanvullingen op haar verhaal. Ik 
heb deze ontmoeting als weldadig 
ervaren.

Mijn speciale dank, mede namens 
de lezers van Van Wirskaante, is 
voor Bertha. Ik spreek hier mijn 
oprechte bewondering uit voor 
jouw gemeenschapszin en belan-
geloosheid. Affiche om nieuwe donoren te werven.

Alle goeds toegewenst aan jou, aan 
Jaan en aan je prachtige familie-
schaar.
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Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van een aantal leden 

afscheid moeten nemen.

Wij gedenken: 

Cor van Rooij
Klokkenstraat  23   bus 6
2387   Baarle-Hertog

Mevrouw Botermans-
van Puijenbroek 
Nieuwstraat  99 
5126 CG   Gilze

Riet Antens-van Bavel 
Kempenstraat  8 
5111 AN   Baarle-Nassau

Jaan v.d. Brandt
Haldijk  13 
5113 BW   Ulicoten

In Memoriam

Jan van Loon
Molenstraat 2a
5111 CE   Baarle-Nassau

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

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek vergeten 
te vermelden, doen wij een vrien-
delijk verzoek aan nabestaanden 
om een overlijdensbericht te 
sturen naar : 
Maria Voeten-Wouters, Spoorpad  
8, 5111 BW  Baarle-Nassau 
of naar  
Heemkundekring Amalia van 
Solms, Kerkstraat  4, 2387  
Baarle-Hertog.



16       van wirskaante 2015/2

Reacties van lezers

REDACTIE

Onderstaand zijn enkele reacties 

afgedrukt die we ontvingen naar 

aanleiding van het eerste nummer 

in 2015 van Van Wirskaante. In 

de rubriek ‘Amalia aan het werk’ 

zijn nog enkele reacties op speci-

fieke onderwerpen uit of oproepen 

in dat nummer opgenomen.

Valt u iets op in deze Van Wirs-

kaante? Hebt u een tip, opmer-

king of suggestie? Schroom niet 

en neem contact op met ons op 

tel 0031 (0)13 507 8133 of 

info@amaliavansolms.org. 

Toon en Marja Jongenelis 
In deze ‘Van Wirskaante’ vond ik 
het artikel ‘En de mens wordt boer’ 
een hele mooie tijdspanne van de 
ontwikkeling hoe alles gegroeid is 
tot wat het nu geworden is.
Prachtig!

Jacques Boone
Een hele tijd geleden heb ik al mijn 
hartelijke gelukwensen gestuurd 
aan Herman Janssen, om hem en 
Frans van Gils te feliciteren met de 
Knippenbergprijs.

Nummer 30/2015 van  ‘Van 
Wirskaante’ is weer bijzonder goed 
geslaagd en interessant.
Bovendien kan Amalia zeker fier 
zijn over het ongelooflijk enorme 
aantal van haar volgelingen. Hier-
over mogen andere kringen wel 
een beetje jaloers zijn....
Jacques Boone is lid bestuur 
Koninklijke Geschied- en Oud-
heidkundige kring “Taxandria” 
(Turnhout) Quizmaster Ad van Hoek.

Na de ALV in maart werd een quiz gehouden.

Bij de quiz moest hard worden nagedacht.
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HARRY BENSCHOP

Begin maart is gestart met het 

archeologisch onderzoek op het 

tracé van de omleidingsweg rond 

Baarle. Vóór de kerst moet het 

graafwerk zijn afgerond. Zo’n 

lange duur is uitzonderlijk voor 

een archeologische opgraving. 

Tijdens Open Monumentendagen 

wordt op zondag 13 september 

een Open Dag gehouden.

Veel sporen

In de eerste twee maanden hebben 
de onderzoekers al veel sporen van 
vroegere bewoning aangetroffen. 
Eigenlijk niet verwonderlijk, want 
Baarle ligt op een dekzandrug die 
al duizenden jaren wordt bewoond. 
In de komende nummers van Van 
Wirskaante volgen we de archeo-
logische onderzoekers op de voet. 
Aan de hand van de weekrappor-
ten van de archeologen geven we 
de lezers van Van Wirskaante een 
kijkje wat zij zoal aantreffen.

Proefsleuven

Eigenlijk speelt het archeologisch 
onderzoek al veel langer. Ruim ze-
ven jaar geleden heeft Bart Van der 
Veken van ADC ArcheoProjecten 
een eerste verkenning op het tracé 
uitgevoerd. Toen zijn zogenaamde 

Een uitzonderlijk grote klus

Graven op het tracé van de rondweg

proefsleuven gegraven om te kijken 
of er vervolgonderzoek nodig was. 
“Overal was wat te vinden”, vertelt 
Van der Veken. “Het hele tracé 
bevat archeologische resten die het 

waard zijn om te behouden.” Het 
gaat dan bijvoorbeeld om sporen 
van verdwenen boerderijen en frag-
menten aardewerk. Ideaal zou zijn 
als alle sporen uit het verleden in 

De fysisch geografe komt regelmatig langs om de 
bodemopbouw te bekijken. Het profiel wordt gefotografeerd 
en getekend.

Een vroegmiddeleeuwse hutkom in bovenaanzicht. Op de 
hoeken en in het midden bevinden zich de paalkuilen die 
het dak droegen. De grond wordt verzameld in big bags die 
later worden uitgezeefd.
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situ bewaard konden blijven, op de 
plek zelf laten liggen dus. Aange-
zien er een weg wordt aangelegd, 
is besloten de ‘archeologische 
waarden’ op te graven, om ze zo 
veilig te stellen en te bewaren voor 
latere generaties. “Een uitzonder-
lijk grote klus”, vertrouwt Van der 
Veken mij toe. Het is een van de 
redenen waarom het vervolgon-
derzoek zo lang op zich heeft laten 
wachten.

Uitzonderlijk

Niet alleen de lange duur maakt 
de ‘Opgraving Randweg Baarle-
Nassau/Hertog’ tot een uitzonder-
lijke klus. “Ook het aantal mensen 
en bedrijven dat er al die tijd aan 
werkt”, zegt Bart Van der Veken. 
Voor de aanbesteding hebben drie 
bureaus de handen in elkaar ge-
slagen. “De eisen die de opdracht-
gever, de provincie Noord-Brabant, 
stelde aan het onderzoek waren 
behoorlijk divers. De lat ligt hoog.” 
Bureaus moesten niet alleen veel 
ervaring op de zandgronden in 
de Kempen hebben en de nodige 

specialisten op alle vlakken van 
het onderzoek in huis hebben, zij 
moeten ook snel kunnen werken – 
‘meters maken’ –, meteen kunnen 
opschalen als de werksituatie dat 
eist én tegelijkertijd wetenschap-
pelijk verantwoord werk afleveren. 
“Geen enkel bedrijf kan dat op zijn 
eentje waar maken”, stelt Bart.
Daarom werken nu drie gerenom-
meerde bedrijven samen: ADC 
ArcheoProjecten uit Amersfoort, 
BAAC uit ’s-Hertogenbosch en 

RAAP Archeologisch Adviesbureau 
uit Weert. De eerste twee zijn be-
drijven die veel ervaring met groot-
schalig gravend onderzoek hebben, 
RAAP is van oorsprong meer 
gespecialiseerd in het vooronder-
zoek (onder andere booronderzoek) 
en het maken van archeologische 
verwachtingskaarten.

In totaal zijn er dagelijks acht 
mensen aan het werk. Normaal 
wordt een opgraving gedaan door 
één ervaren teamleider met enkele 
junior-archeologen. Vanwege de 
eisen die de provincie Noord-
Brabant heeft gesteld zijn bij de 
‘Opgraving Randweg Baarle’ zes 
ervaren senior archeologen aan 
de slag. Cyriel Verbeek van BAAC 
is de projectleider die het team 
aanstuurt. “Een samenwerking van 
drie archeologische onderzoeksbu-
reaus is zeer uitzonderlijk. Soms 
werken twee bureaus samen, maar 
drie heb ik nog nooit meegemaakt. 
Gelukkig loopt de samenwerking 
super. Ieder is op zijn manier be-
zig, met zijn kennis, maar samen 
vormen we één team.” Ton Luijten 
is als kraanmachinist verant-
woordelijk voor het archeologisch 
grondverzet.

Een vroegmiddeleeuwse huisplattegrond wordt onderzocht.

Opschaven van een vroegmiddeleeuwse waterput. 
De bodem van de put is nog niet blootgelegd.
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Grensoverschrijdend

Nog een aspect dat de ‘Opgraving 
Randweg Baarle’ tot een uitzonder-
lijk project maakt, is dat er wordt 
gewerkt in twee landen. “Elk met 
hun eigen wetgeving en regels 
waar archeologische onderzoekers 
aan moeten voldoen. En vaak ook 
eigen onderzoeksvragen”, zegt 
Bart Van der Veken lachend. De 
provincie Noord-Brabant is op-

drachtgever, ook voor het traject op 
Belgisch grondgebied. “De drie bu-
reaus hebben één aanpak voorge-
steld voor het hele onderzoek.” Die 
is geaccordeerd door bij het project 
aan de opdrachtkant betrokken 
organisaties aan beide zijden van 
de grens: provincie Noord-Brabant, 
Regio West-Brabant, Onroerend 
Erfgoed Antwerpen en de Archeolo-
gische Dienst Antwerpse Kempen. 
“Diezelfde aanpak kunnen we ook 
goed gebruiken bij het archeolo-
gisch onderzoek op het Limfater-
rein. Ook dat ligt in twee landen”, 
zegt Van der Veken. Dat onderzoek 
is medio april van start gegaan.
Voor Bart Van der Veken is het pro-
ject in Baarle op nog een manier 
‘uitzonderlijk’. Hij kan tot de kerst 
elke dag met zijn vrouw Marlien 
Janssens naar het werk rijden. Zij 
werkt voor bureau RAAP in Weert, 
Bart voor ADC in Amersfoort. “Dat 
hebben we nog niet eerder mee-
gemaakt. Overdag zien we elkaar 
niet zoveel op het werk. Ieder heeft 
zijn eigen ding en ik werk vaak in 
het kantoorpand. Dus ’s avonds 

hebben we nog steeds veel tegen 
elkaar te vertellen”, vertrouwt 
Marlien me toe als ik enkele dagen 
later foto’s en weekrapporten bij 
haar ophaal.

Van noord naar zuid

De opgraving loopt van noord naar 
zuid, van Boshoven naar Schalui-
nen. Langs de Fransebaan hoeft 
er niet te worden gegraven. Het 
proefsleuvenonderzoek gaf daar 
geen aanleiding toe. In totaal wordt 
zo’n 13 tot 16 hectare minutieus 
onderzocht. 
Over het hele tracé worden putten 
gegraven van 20 tot 25 meter 
breed en 45 meter lang. Normaal 
wordt de grond aan weerszijden 
weggezet. Dat kan hier niet. De 
grond mag niet buiten het tracé 
worden gelegd. Alle werkzaamhe-
den dienen dus binnen de grenzen 
van het tracé te gebeuren. Daarom 
werken we haaks op het tracé. In 
de lengterichting gezien wordt de 
grond steeds voor en achter de te 
graven put weggezet.
Vlakbij Boshoven is veel vuursteen 
aangetroffen. “Dat moet met de 
hand worden opgegraven, steeds 
plakken van 50 op 50 cm in 
laagjes van 5 cm. En vervolgens 
worden uitgezeefd. Dat lukte in de 

Een vuurstenen artefact afkomstig 
uit een paalspoor van een 
huisplattegrond. Het voorwerp is in de 
Bronstijd te dateren.

Het verzamelen van aardewerk uit 
een paalkuil.

Enkele spiekers (kleine opslagplaatsen boven de grond) uit de Brons- of 
IJzertijd.
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lente niet omdat de vindplaats wat 
lager ligt. Daardoor is het er nu te 
nat. Dat pakken we halverwege het 
jaar wel op als het droger is”, zo 
verklaart Bart Van der Veken dat er 
tussen Boshoven en de Alphense-
weg tot nu toe nog niet zoveel 
activiteit te zien is geweest.
“Ook achter de kapel van Nijho-
ven zit een kolk, het begin van 
een beekdal in feite dat naar het 
noordoosten wegloopt. Daar is het 
ook natter dan op andere plekken. 
Die plek komt dus ook ergens in de 
zomer aan bod.” Bart wil er maar 
mee zeggen dat de volgorde van 
het werk behoorlijk wordt bepaald 
door natte stukken. “Kwestie van 
goed plannen, want we kunnen 
niet volgend jaar nog een keer te-
rugkomen voor bepaalde stukken.”
Op verzoek van boeren – “die wil-
len voor het zaaien precies weten 
waar we gaan graven” – zetten we 
het tracé hier en daar al uit, lang 
voordat we er zelf aan toekomen. 

Weekrapportages

Van der Veken is de verantwoorde-
lijke man voor de dag- en weekrap-
portages. “Door de lange duur van 
het werk kun je niet alles in je 
hoofd houden. Dus moet het goed 
worden gedocumenteerd.”
Hij vervolgt: “Aardewerk en wat we 
verder vinden wordt nu gewassen, 
gedroogd en opgeslagen in ons 
kantoorpand in Baarle. Dat hebben 
we voor de duur van het werk ge-
huurd. Normaal gaan vondsten na 
afloop naar het bureau. Maar dat 
kan nu dus niet, het project duurt 
te lang daarvoor.” Van tijd tot tijd 
komen materiaalspecialisten naar 
Baarle om de vondsten te mon-
steren en te dateren. “Die kunnen 
bijna niet wachten om eens langs 
te komen. Zo veelbelovend zijn de 
eerste resultaten.”

Resultaten

Alle werkputten die in de eerste 
twee maanden van het werk zijn 
aangelegd, hebben de nodige 
geheimen uit het verleden prijs-
gegeven: aanwijzingen dat er 
gebouwen, spiekers en bijgebouw-
tjes hebben gestaan, soms ook 
hekwerk, greppels en waterput-
ten. En dit alles uit verschillende 
perioden. Verder is veel vondst-
materiaal gevonden, voornamelijk 
aardewerk. “Om een beter idee 
te geven wat we tot nu toe zoal 
hebben aangetroffen, heb ik voor 
Van Wirskaante een indeling in 
perioden gemaakt”, licht Van der 
Veken zijn weekrapporten toe. In 
de eerste twee maanden is grofweg 
het traject tussen Alphenseweg 
en Oordeelsestraat onder handen 
genomen.

Vroege Prehistorie

Verschillende losse vuursteenvond-
sten geven aan dat er rond Baarle 
in de prehistorie al sprake was van 
menselijke activiteit. Er zijn tot nu 
toe geen sporen van kampementen 
gevonden.

Brons- en ijzertijd

Dat er in de ijzertijd (van 800 v. 
Chr. tot de Romeinen naar ons 
land kwamen) rond Baarle werd 
gewoond, was al uit het proefsleu-
venonderzoek duidelijk geworden. 
Nu blijkt dat er ‘veel meer bronstijd 
zit’ dan gedacht, oudere bewo-
ning dus. Over het hele tot dusver 
onderzochte tracé zijn sporen van 
bewoning aangetroffen. Palenrijen 
verraden woonstalhuizen met 
bijgebouwen, spiekers en hekwerk 
uit de brons- en ijzertijd.
In enkele kuilen zijn kilo’s aarde-
werk gevonden, ook grote stukken. 
De onderzoekers verwachten dat 
het ze gaat lukken er volledige 
potten van te maken. Aan het 
type oor van een aardewerken pot 
denken ze dat ze met een vondst 
uit de late bronstijd, vroege ijzertijd 
te maken te hebben. “Maar de 
specialist moet nog komen voor 
de preciese datering”, zegt Van der 
Veken.  

Romeinse tijd

Vlakbij de Alphenseweg zijn – 
redelijk onverwacht – drie grote 

Op de bodem van de kuil lag een grote hoeveelheid 
aardewerk. Het aardewerk is vermoedelijk in de Late 
Bronstijd of Vroege IJzertijd te dateren.
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plattegronden van gebouwen uit 
de Vroegromeinse tijd aangetroffen. 
Dicht tegen elkaar aan. De drie 
gebouwen (woonstalhuizen) heb-
ben waarschijnlijk niet tegelijkertijd 
bestaan. Aan het eind van de ijzer-
tijd, begin Romeinse tijd ging men 
op een andere manier bouwen: 
van dubbele wandstijlen schakelde 
men over op huizen met midden-
staanders. De gevonden huizen 
hebben kenmerken van beide 
stijlen. Dat laat ze goed dateren. 
“Deze huizen hebben er ongeveer 
in 50 v. Chr. gestaan”, schat Van 
der Veken.
De vondst was zo bijzonder dat de 
onderzoekers verder hebben gegra-
ven ter plaatse van het onverharde 
deel van de Visweg. Door het 
werkterrein wat uit te breiden is het 
gelukt de ligging van de drie grote 
huizen helemaal bloot te leggen.

Merovingische tijd

“We schrokken er echt van”, zegt 
Van der Veken. “Hutkommen uit de 
Merovingische tijd, zeg maar 600 
tot 700 jaar na Chr., zijn dan ook 
redelijk zeldzaam. Overigens zijn 
er bij het onderzoek in Alphen een 
groot aantal gevonden”. 
Inmiddels zijn op het tracé van 
de rondweg al vier hutkommen 
gevonden. Het zijn rechthoekige 
bijgebouwen met een verzonken 

vloeroppervlak. Ze liggen wat 
ingegraven. In de hutkommen ver-
richtten de bewoners hun werk-
zaamheden. “We zijn begonnen 
met de mooiste heel voorzichtig 
uit te graven. Onder de kuil van 
de hutkom kwamen nog palen te-
voorschijn. Zij vormen de dragende 
structuur van het gebouwtje.”
Uit dezelfde tijd zijn verder één 
hoofdgebouw en twee waterput-
ten aangetroffen. De waterputten 
zijn redelijk smal bovenaan, maar 
gaan meer dan drie meter diep. 
Waterputten werden gemaakt met 
een houten constructie. Op mijn 
vraag of daar nog wat van te zien 
is, antwoordt Van der Veken: “Dat 
hout is nu helemaal weg.”

Laatste twee eeuwen

Op het tracé zijn ook greppels uit 
de voorbije honderd, tweehonderd 
jaar gevonden. “Wanneer we de 
kaart waarop de gevonden sporen 

zijn ingetekend plotten op oude 
kaarten van begin 19e eeuw, zien 
we dat deze greppels vaak liggen 
op perceelsgrenzen”, licht Bart van 
der Veken toe. “Als er twee grep-
pels parallel aan elkaar worden 
gevonden, duidt dat vaak op een 
houtwal. Van de houtwallen zelf 
is uiteraard niets meer bewaard.” 
Verder zijn de onderzoekers ook 
gestuit op een karrespoor. Dat liep 
evenwijdig aan een enclavegrens.

Op zondag 13 september wordt een 
Open Dag van het archeologisch 
onderzoek gehouden. Let op 
de aankondiging in de pers en 
nieuwsbrieven van Amalia voor de 
juiste tijd en plaats.
In de komende nummers van Van 
Wirskaante zal aandacht worden 
besteed aan de voortgang van het 
archeologisch onderzoek. Een aantal 
zaken zal ook worden toegelicht.
De foto’s bij dit artikel zijn ter 
beschikking gesteld vanuit het project 
Archeologisch onderzoek ‘Opgraving 
randweg Baarle-Nassau/Hertog’.

Om de plattegrond van dit huis uit de Late IJzertijd/
Vroegromeinse tijd helemaal in beeld te krijgen, is ook 
onder de Visweg gegraven.

Een vroegmiddeleeuwse waterput. 
Elke lijn wordt tijdens het onderzoek 
digitaal ingemeten.

Karrenspoor en verschillende greppels uit recenter tijden. 
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LOUIS VAN DEN BOOGAART
 

Hierbij wil ik jullie, lezers van ‘Van 
Wirskaante’ dur op attent maoke 
dè dur un werkgroep Dialecten is, 
die bestaoi eigeluk al wè langer, 
mar wij probere daor wir wè leve in 
te krijge. Wie zen wij, awel  
naomus de heem is dè Jan Wil-
lekens verder Pierre Coenders, 
Charel Bruurs, Saskia Laurijs-
sen en ikke zelluf Louis van den 
Boogaart. 
Ut dialect is, zoas Pierre dè zeej, 
oe moerstaol, daor bende meej 
opgegroeid. Nederlands dè hedde 
geleerd op school enzo. Ut dialect 
in Baol is, zoas wij dè zien, beïn-
vloed dur Tilburg, Breda en België 
meej naome Turnhout. Dur zen 
natuurluk nog veul meer invloede 
mar vurlopig is dees al wè. De 
werkgroep heej ut daor natuurluk 

Aon de gang meej Dialecten

over en zou daor best hulp bij 
kunne gebruike. 
Dus as ge denkt dè is ok iets vur 
men, ik heb daor ok wel ideeje 
over, schrômt nie en nimt contact 
meej oons op. 
We hebbe al wè ideeje beveurbeeld 
un radioprogramma, ut vurzaomele 
van baolse dialect woorde, Baolse 
zinne. 

We hebbe ok al opgemèrkt dè 
we un ôst en west dialect hebbe 
in Baol. Mar waor worre de Ba-
olse woorde opgeschrééve en hoe 
schrèèfde die, dè is natuurluk ut 
moeilukste. We weete wel waor 
de miste Baolse woorde in worre 
gebruikt. Dè is natuurluk in ’t Tu-
terèrke daor wort al sinds 1966 in 
ut Baols geschrééve. 

Ut Jeugdwerk in Baol heej nog alle 
exemplare van ‘t Tuterèrke, dè wil 
zegge vanaf 1968. De nummers 
van 1966 en 1967 ontbreke, dus 
as gullie iemand wit die die twee 
nummers heej, laot ut oons dan 
wééte. 
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Ut schôône is de veule adverten-
sies van bedrèève die nouw nim-
mer bestaon. 
De irste advertensie die men opviel 
waar natuurluk un advertensie van 
oons pa, ik mot toen 5 jaor gewist 
zen. Daor laot ie duideluk in blèèke 
dè hij as taxichauffeur bruidspaore 
wil rijje en dè ge bij hum mot zen. 
Dees motte ongeveer de eerste 
opgeschrééve Baolse Dialect zinne 
zen. 
Of  ouw bedrèève die nog bestaon.

De huidige vurm van ’t Tuterèrke 
is ontstaon in 1971, meej tweej 
prinse en tweej hofdamekus. Un 
Hollaands en un Bels koppel. Jan 
en Ronnie, allebaai dun Irste en 
Lian en Anja allebaai hofdame-
kus. Dees staoi letterluk zo in dé 

kraantje, daor wil ik meej zegge dé 
d’r toen iemaand ok bepaolde hoe 
ut geschrééve wier. Misschien is d’r 

iemaand die nog wit wie in al die 
jaore de schrèèfwijze van ut Baolse 
dialect in ’t Tuterèrke heej bepaold. 
Zoas hierin nog wè verschil-
lende advertensies uit 1971. De 
ontbréékende letters hebbe niks 
temaoke meej ut dialect mar meej 
de prijsvraog in ‘t Tuterèrke 

Verderop in de jaore kunde zien 
dè ut Baolse dialect wè vuraan-
derd in opmaok. Inmiddels is ut 
Baols Kroniekske un itum dè in ‘t 
Tuterèrke de geschiedenis van Baol 
van ut afgelope jaor beschrèèft. De 
onlaangs overleeje Jef van Tilburg 
heej jaore lang de kroniekskes 
geschrééve. We wete nie of dè hij 
altij zelf de schrèèfwijze bepaolde 
of iemand dè vur hum deej. Hier 
volgt wel un stukske kroniek uit 
1989 dè hij geschrééve heej. 
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Inmiddels zit in de werkgroep 
Dialecte Saskia Laurijssen en zij 
was de laotste 11 jaor vurant-
woordeluk vur de schrèèfwijze in ’t 
Tuterèrke. Dè is ut blad waor veul 
woorde en zinne in staon die Baols 
geschrééve worre en iedereen hè 

misschien un aander gedaacht 
over de manier van schrééve. Mar 
dè maokt ut intresaant om dè te 
onderzuuke. 
Hoop dè we nog is un stukske 
kunne schrééve over ut wel en 
weej van ut Baols dialect. Mis-
schien zo rond Carnaval dé is toch 
de uitgesprôke tijd om Boals te 
schrèève. Mar mochte mooie of 
biezondere Baolse woorde of zinne 
hebbe, uitdrukkinge of wè vur 
ideeje dan ok laot ut oons wete. Of 
kom meej oons boome over oons 
apart taoltje. 
Tot slot nog wè stukskus meej un 
vleug Baols Dialect. 

Saskia Laurijssen heeft de schrijfwijze 
van het artikel in het Baols dialect 
verzorgd. De afbeeldingen komen uit 
het Tutererke, met dank aan het archief 
van Jeugdwerk Baarle.     
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Kapelletjes van Zondereigen (2)

HILD SEGERS

In dit artikel bezoeken we de 

paalkapelletjes. Ze zijn be-

scheidener dan hun gemetselde 

soortgenoten maar daarom niet 

minder belangrijk voor de gelovige 

Zondereigenaren.

Paalkapelletje Kerkebos

Het oudste kapelletje van Zonderei-
gen is dat van ‘t Kerkebos.
Cornelius Dierckx, die onderwijzer 
was in Zondereigen van 1844 
tot 1877, nam rond 1857 het 
initiatief om het paalkapelletje op 
te richten. Op die plaats, langs een 
oud kerkpad naar het Lipseinde en 
het Geheul, was er een bos met 
mastbomen. De grond was van de 
kerk.

In mijn kindertijd wandelden mijn 
tantes (toen nog jonge meisjes, nu 
tachtigers) met hun nichtjes (mijn 
zus en ik) wel eens naar ‘t Ker-
kebos. Vanaf de St.- Jozefshoeve 
staken we de straat over naar de 
Lange Pad, om even verder naar 
rechts een karspoor in te slaan. 

Nog voor we aan het Vonderke 
over de Mark kwamen, bereikten 
we het kapelletje. Het lag er ver-
scholen in een beetje groen tussen 
de velden.

Geloof en bijgeloof

Er werd verteld dat het in die 
omgeving spookte en dat je er niet 
kon komen zonder een zwarte 
kat te hebben gezien. Als een 
zwarte kat je pad kruiste bracht dat 
ongeluk!

Volgens het oude volksgeloof kon 
zo ‘n kat een heks zijn. Aan heksen 
werd het vermogen toegeschreven 
om zich in een dier te veranderen, 
waardoor ze hun misdaden konden 
plegen zonder herkend te worden. 
Heksen sloten een pact met de 
duivel en bespotten religieuze 
ceremoniën.
Wij trokken ons van die verhalen 
niks aan. Al huppelend aan de 
hand van onze tantes zongen we 
luidkeels van: “Herreberrebier wit 
papier en wilde gij ni werken dan 
smijt ik u langs hier.” Ze zwierden 
je dan van de ene hand naar de 
andere. Pret gegarandeerd!

Ongetwijfeld hebben we toen daar 
een paar Weesgegroetjes gebeden.
‘Kejke’ (Cornelia) Versmissen was 
ook een trouwe bezoekster van het 
kapelletje. Zingen is dubbel gebed 

Het oude kerkpad naar ’t Kerkebos.

Het oude kapelletje van ’t Kerkebos.

moet zij hebben gedacht. Je kon 
haar tot ver in de omgeving horen 
zingen, maar o zo vals!
Bomen hebben een lange tradi-
tie van associaties met bijgeloof, 
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heidense rituelen en hekserij. Een 
voor de hand liggende verklaring 
voor een dode tak is deze in ver-
band brengen met het negatieve. 
Dat deden de gezusters ‘Leste’ 
(Leestmans) alias de ‘Foeikes’. Op 
een keer zagen ze bij het kapelletje 
een afgewaaide tak liggen. Ze von-
den het wel een goede wandelstok 
en namen hem mee. Onderweg 
werd één van de twee gestoken 
door een wesp. Ze zagen dit als 
een straf van God en brachten de 
tak snel terug.
Dit verhaal komt nog van Jos 
Dufraing. Hij kende tal van zulke 
Zondereigense verhalen.
Van zijn dochter Greet die de 
verhalen van haar vader heeft 
opgeslagen in haar geheugen kreeg 
ik de legende over het ontstaan 
van het kapelletje van ‘t Kerkebos 
te horen. Greet vertelt:

“In die tijd was er op die plaats 
een mastenbos. Er liep daar een 
kerkepadje van Zondereigen dorp 
naar het Lipseinde en het Geheul. 
Haast iedereen ging te voet naar 
de kerk en bij het Kerkebos kon-
den de mensen uitrusten. Na de 
zondagse mis ging men vaak een 
pintje drinken en tegen de mid-
dag werd het de hoogste tijd om 
over het kerkepadje naar huis te 
gaan. Een legende vertelt dat de 
mensen daar aan dat mastenbos 
regelmatig een zwart paard met 
zes poten uit de Mark zagen ko-
men. Een paard dat ‘vierklauwens’ 
voorbij kwam tot grote schrik en 
ontsteltenis van de Zondereigense 
mensen.
Er is dan daar op die plek aan 
‘t bos een kapelletje geplaatst 
en ze hebben het paard nooit 
meer gezien. Later is er op ‘t 
Lipseinde aan den Bruul nog een 
café geweest, ‘In ‘t Zwart Paard’, 
genoemd naar deze legende. Door 

ons is het café beter bekend als, 
bij Mit Nooyens.”

Filosofisch voegt Greet er nog aan 
toe: “Dat is wat ik nog weet over 
het dat paard. We zullen het maar 
geloven hè. Misschien worden er 
tegenwoordig nog te weinig verha-
len en anekdotes verteld. De men-
sen zijn allemaal zo ernstig. Maar 
ja, als er nu iemand zou verkon-
digen dat hij een zwart paard met 
zes poten heeft gezien, dan vragen 
ze of hij drugs heeft gebruikt.”
Het is ons wel duidelijk dat spook-
verhalen ontstonden in bijgelovige 
zieltjes. Toch blijkt het Kerkebos 
aan de Noordermark een magische 
plek.
Op 23 mei 1793 meldde de pas-
toor van Merksplas in zijn cijns-
boek een miraculeuze visvangst:
“1793. 23 Mey ten 2 uren nae 
middag is omtrent het Lipseynd 
op de Mark gevangen eenen salm 
wegende circa 10 pont en is 
verkogt te Turnhout tot 9 st. het 
pont, waer van hebbe mede-
gegeeten bij Den Heer Van Ael 

Schouteth van Merxplas.”
De zalm woog maar liefst 5 kg. 
Wie de vis kocht is niet geweten 
maar hij nodigde wel de burge-
meester van Merksplas uit om mee 
te komen eten.
Toen ik op een zondagse lentedag 
foto’s nam van het kapelletje van 
‘t Kerkebos merkte ik hoe rustig en 
vredig het daar was. De vogeltjes 
zongen en een jonge ree sprong 
over de nog onbegroeide akkers.
Voor mij al wonderlijk genoeg!

Kapelletje en beeldje

Het is niet geweten hoe vaak het 
houten kapelletje sinds 1857 
opnieuw werd opgetimmerd. Het 
voorlaatste viel in het najaar van 
2006 om.
Staf Van Dyck heeft het zo goed 
mogelijk nagebootst. Toch heeft hij 
er iets persoonlijks van gemaakt. 
We mogen het zeker een geslaagde 
versie noemen.
Het beeldje is altijd een Maria 
met kindje Jezus geweest en dat 
moest zo blijven, maar omdat de 

Het nieuwe kapelletje.
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bodem van het nieuwe kapelletje 
hoger kwam paste het er niet meer 
in. Lief Proost trok daarom naar 
Meersel-Dreef en kocht er met het 
verzamelde geld van de buurtbe-
woners een Madonna del Carmine 
(Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel). 
Het is nu dus echt ‘hun’ beeldje 
geworden.

Onze-Lieve-Vrouw van de 
Karmel

De Karmel is een berg aan de 
Middellandse Zee in Israël. In 
1251 verscheen Maria er aan de 
heilige Simon Stock. Hij was lid 
van de orde van de karmelieten 
van de berg Karmel. Maria gaf 
hem een scapulier en beloofde dat 
de dragers ervan de zaterdag na 
hun dood uit het vagevuur zouden 
worden bevrijd.
Scapulier komt van het Latijnse 
woord scapulae en betekent schou-
ders. Het was oorspronkelijk een 
eenvoudig overkleed dat monniken 
bij het werk droegen om het habijt 
voor vuil en schade te behoeden. 
Het bestond uit twee aan elkaar 
genaaide lappen stof die over hun 
schouders voor en achter afhingen. 
Het schouderkleed is herleid tot 
het zogenaamde lekenscapulier dat 
bestaat uit twee stukjes stof door 
linten met elkaar verbonden. Paus 

Pius X heeft het goedgevonden 
de stof van het scapulier door een 
medaille te vervangen die aan de 
ene kant de afbeelding van Jezus 
laat zien en aan de andere kant 
die van Maria. Zo kennen wij het 
nog van vroeger. We droegen het 
met een kettinkje om de hals of bij 
gebrek daaraan werd het met een 
‘toespeld’ (veiligheidsspeld) aan 
ons ‘slaaplijfje’ (gebreid onder-
hemdje) of hemdje gespeld.

In ons kapelletje draagt Maria een 
bruin kleed en een geel/oranje 
mantel met sluier. Het kindje Jezus 
is in het blauw gekleed. Beiden 
zijn ze gekroond en dragen scapu-
lieren in de hand met de initialen 
van Maria.
Het geloof zegt dat wie het scapu-
lier draagt verbonden is met Maria 
en Jezus en hun bescherming 
geniet.

Vrijwilligers

Buurtbewoners hebben altijd voor 
het kapelletje gezorgd.
Fonske Van Gils, die in het straatje 
naar het Kerkebos woonde, zorgde 
er vele jaren voor. Na zijn dood 
nam Emma Huybrechts het onder-
houd over. Ook Stanske van Jefke 
Verheyen en Marie Van Ackerbroek 
hebben een tijdje voor het kapelle-

tje gezorgd. Toen Emma’s gezond-
heid achteruit ging vroeg ze aan 
Lief Proost om het van haar over te 
nemen en Lief doet dat uitstekend.

Meivieringen

De meivieringen werden nieuw 
leven ingeblazen door Lief.
6 mei 2007 werd een bijzondere 
dag want het 150-jarig bestaan 
van het kapelletje werd gevierd. 
Er waren 29 aanwezigen bij de 
feestelijke inhuldiging. Het beeldje 
van Onze-Lieve-Vrouw van de 
Karmel werd eerder, thuis bij Lief, 
gezegend door broeder Guerric uit 
Zundert. Sindsdien werd er weer 
op de eerste of tweede zondag 
van mei bij het Kerkebos gebeden 
en gezongen. Voor de mensen die 
minder goed te been waren spande 
Walter, de man van Lief, het paard 
met de sjees in of haalde hij zijn 
tractor met huifkar uit de schuur.

Onze-Lieve-Vrouw van de Karmel.

Lief Proost zorgt voor het kapelletje.

Met de sjees naar de meiviering.
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Ruilverkaveling

Een ruilverkaveling herschikt gron-
den, velt en plant bomen, graaft 
nieuwe grachten, legt nieuwe 
paden aan en doet oude wegen 
verdwijnen. 
Zo werd de Lange Pad een kort, 
doodlopend straatje. Het oude 
kerkpad verdween samen met 
het kapelletje van ‘t Kerkebos. In 
afwachting om terug te worden ge-
plaatst, vonden het beeldje en het 
kapelletje een veilig onderkomen 
bij Lief en Walter Segers-Proost.
In de lente verscheen het kapelletje 
terug langs een nieuwe weg niet 
ver van zijn oorspronkelijke plaats. 
Het staat er nog wat te kaal, bij 
de moderne driehoekige zitbank, 
wachtend op bezoek en op de aan-
planting van een lindeboom.

Paalkapelletje Dorp

Het paalkapelletje van Onze-Lieve-
Vrouw van de Stilte staat verscho-
len in het groen op het pleintje tus-
sen de parochiezaal en de vroegere 
jongensschool.
Het werd er geplaatst eind jaren 
‘50 door KVLV (Katholiek Vor-
mingswerk van Landelijke Vrou-
wen). Af en toe wordt het beeldje 
uit het kapelletje gehaald en naar 
de parochiezaal gebracht om, voor-
afgaand aan hun activiteiten, rond 
Maria te bezinnen.

Fina Jespers zorgt voor het 
kapelletje en de versiering in de 
meimaand.

Onze-Lieve-Vrouw van de Stilte

Nergens heb ik kunnen achterha-
len hoe een Onze-Lieve-Vrouw van 
de Stilte wordt voorgesteld. Google 
liet me in de steek en van Kerk 
en Leven kreeg ik geen antwoord. 
Ook in het boek ‘De vele gedaan-
tes van Maria’ met meer dan 500 
afbeeldingen en besprekingen 
van de voorstellingen kwam deze 
Maria niet voor. Misschien is een 
stille plaats, geschikt om tot gebed 
te komen wel voldoende om een 
kapelletje de benaming ‘van de 
stilte’ te geven.

O.L.V. van het Heilig Hart

Het beeldje dat we hier aantreffen 
is al lang niet meer het originele. 
Dan viel er eentje stuk, dan weer 
werd het gestolen. Op een oude 
foto herkennen we een Onze-Lieve-
Vrouw van Lourdes. Het huidige, 
volledig witte beeldje is een Onze-
Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.
De devotie tot Onze-Lieve-Vrouw 
van het Heilig Hart ontstond eind 
19de eeuw in het Franse Issoudun. 
Priester Jules Chevalier richtte de 
congregatie van de missionarissen 
van het Heilig Hart van Jezus en 
de Dochters van Onze-Lieve-Vrouw 

van het Heilig Hart van Jezus 
op. Een uitspraak van hem was: 
“Langs, met en in Maria, zullen we 
ons richten tot het hart van Jezus. 
Noem zijn moeder, Onze-Lieve-
Vrouw van het Heilig Hart.” De 
combinatie Maria devotie en Heilig 
Hart devotie was bedoeld om de 
gelovigen op een meer persoonlijke 
en gevoelsmatige manier het geloof 
te laten beleven.
In ons kapelletje draagt de geslui-
erde Maria, Jezus op de linker 
arm. Ze toont het hart van haar 
zoon. Het kind wijst met de linker 
hand naar zijn borst (hart) terwijl 
het met zijn rechter naar zijn moe-
der achter hem wijst zodat er een 
verband gelegd wordt tussen de 
Moeder Gods en het Heilig Hart. 
De uitbeelding legt de nadruk op 
de liefdevolle genegenheid tussen 
de moeder en haar zoon.

De nieuwe standplaats oogt nog kaal.

Het paalkapelletje van het Dorp.

Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart.
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MARIA VOETEN-WOUTERS

In de laatste drie maanden kregen 

we er weer 17 nieuwe leden bij.  

Wij heten van harte welkom:

fam. Jos Verheijen  
fam. M. Jansens  
fam. Henk Sol  
mevr. Corry Wouters   
fam. Claessen-Peeters  
fam. Verheijen-Peeters 
dhr.  Jac de Haan  
mevr. Nelly Pieke 
mevr. J.C.M. Oonincx 
fam. C. de Jong 
mevr. Saskia Laurijssen

Nieuwe leden 

Ek jaar wordt een bijeenkomst voor nieuwe leden 
georganiseerd.

Najaar 2014 langs de Oude Leij.
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RIA WILLEKENS

‘Chauffeur, chauffeur, rij un bietje 

deur. En van je hela hola houdt 

er de moed maar in, houdt er de 

moed maar in, houdt er de moed 

maar in. En van je hela hola houdt 

er de moed maar in, houdt er de 

moed maar in!’

Wie kent dit deuntje eigenlijk 

niet? Iedereen natuurlijk! Eindelijk 

is dé dag aangebroken. We stap-

pen met de hele klas de bus in en 

we mogen  op schoolreis! Voor wie 

als kind nooit op reis ging was dit 

het toppunt van plezier. 

Inspectietoezicht

Nu de lente zich weer aankondigt 
met een heerlijk zonnetje gaan 
mijn gedachten terug naar het 
einde van het schooljaar. Steeds 
worden er dan bijzondere activi-
teiten ontplooid. Van een lente-
wandeling tot een archeologie-dag 
toe. Tenminste als het binnen de 
jaarplanning van de school paste. 
Vroeger was het antwoord steeds: 
prima, mits de inspectie het goed 
vindt. Veertig jaar geleden moest 
je elke bijzondere activiteit apart 
bij de inspectie aanvragen plus 
verantwoorden. Het lesrooster zat 

Met een glimlach en een knipoog (19)

Chauffeur, chauffeur, rij un bietje deur!

toen stevig dichtgetimmerd. Er 
was weinig ruimte om hier van 
af te wijken. Bij een onverwacht 
bezoek van de inspecteur had je 
geluk als je vorige les niet uit-
gelopen was en als je al met de 
op het rooster vermelde les bezig 
was. Daar stond hij of zij dan in je 
lokaal. Als een echte control-freak 
met het lesrooster in de hand. De 
kinderen werden geteld. Er werd 
in schriftjes gebladerd. Waren alle 

werkjes nagekeken? Was er mooi 
geschreven? Brandde de kachel 
niet te hard? Zaten de kinderen 
rechtop? Van schrik begonnen 
bedeesde kinderen dan te fluiste-
ren. “Praat eens wat harder,” klonk 
het dan. Eind jaren zestig vroeg 
een inspectrice met een harde lage 
stem in mijn groep aan een lief 
klein meisje: “Hoeveel weeg jij?” 
Ze antwoordde heel bedeesd: “21 
kilogram, mevrouw”. “Dat is nog 
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minder dan mijn hond”, was haar 
antwoord. Vervolgens kloste ze weg 
over de oude houten vloer van mijn 
leslokaal. Ik keek haar nog na door 
het raam. Er zat inderdaad een 
grote hond in haar donkergroene 
auto. Zo iets vergeet je nooit meer. 
Pedagogisch ingesteld waren ze 
nou bepaald niet allemaal.
Zodoende leerde je al gauw om op 
bepaalde data op het lesrooster alle 
seizoens-wandelingen in te vullen, 
zodat je op je verjaardag je len-
tewandeling, inclusief speurtocht 
kon uitvoeren. Nu noemen we 
dat creatief omgaan met bepaalde 
zaken. Wat het inspectiebezoek 
betreft is er gelukkig veel ten goede 
veranderd. Natuurlijk wordt alles 
nog gecontroleerd, veel meer zelfs. 
Alles wordt nu echter van te voren 
netjes aangekondigd. We kunnen 
dan nog wel in de stress schieten 
door de enorme papieren romp-
slomp. Van alle gestelde onder-
wijsdoelen kunnen we als directie 
en schoolteam op een afgesproken 
moment verantwoording afleggen. 
De overvalstrategie is uit de tijd.

Schoolreisjes

Vijftig jaar geleden werden er al 
schoolreisjes georganiseerd. Zelfs 
de pastoor ging in die tijd mee. 
Een echt populaire bestemming in 
die tijd was Schiphol, ons nationa-
le vliegveld. Er schuilde natuurlijk 
een leerelement achter. Het school-
reisje eindigde tenslotte meestal 
met veel plezier in een speeltuin. 
Je mocht voor weinig geld een hele 
dag met een bus mee, héél ver 
weg. Althans voor mijn gevoel! Als 

je het hele jaar niet verder kwam 
dan met de bus naar de stad Breda 
of met de fiets naar Beerse of 
Hoogstraten in België, dan was het 
jaarlijkse schoolreisje het einde van 
de wereld. Een droom toch? 

Als kind

Waar ging de schoolreis in mijn 
jeugd naar toe? In mijn herinnering 
denk ik dan aan de stuwen en 
sluizen van Grave. Ik zag de rivier 
de Maas met deuren erin die open 

Klas 5-6, Gerardus Majella, Baarle-Nassau op schoolreis naar Schiphol, schooljaar 1948/1949.

Een schoolreisgroep vermoedelijk in Doornenburg. Klas 4-5-6 Gerardus Majella, 
Baarle-Nassau, 1958.
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en dicht gingen. Het water kwam 
beurtelings hoger of lager te staan. 
Met schip en al. Een openbaring! 
Daarna zijn we in Reuver, mijn 
latere kostschool, in Limburg 
geweest. Daar kregen we ranja uit 
een melkkan. Het smaakte nog 
lekker ook. In Reuver was een hele 
grote speelplaats, veel groter dan 
onze eigen speelplaats. Het fijnst 
was toch dat we met een hele 
groep samen in een bus zaten. We 
zongen wat af! We begonnen altijd 
met: “Chauffeur, chauffeur, rij un 
bietje deur”. We mochten zelfs om 
de beurt voor de microfoon komen 
zingen. Daar kun je nu niet meer 
mee aankomen. Levensgevaar-
lijk. Riemen vast en blijven zitten 
jongens!

Als leerkracht

Onlangs las ik het prentenboek 
Meester Max in de dierentuin van 
Rindert Kromhout en Sylvia Weve. 
Daarin las ik zoveel herkenbare 
dingen, zoals meteen beginnen te 
snoepen bij aankomst in de dieren-
tuin en dan pas aapjes kijken. Als 
leerkracht heb ik vele schoolreisjes 
meegemaakt. Dat waren leuke 
vermoeiende dagen met een flinke 

dosis verantwoordelijkheid. Je 
dacht alles in de hand te hebben. 
Dat klopte toch niet altijd. Kinderen 
in een vrije situatie reageren na-
melijk wel eens anders dan binnen 
de groep in het leslokaal. Enkele 
zaken wil ik u niet onthouden.

Wat nemen we mee? De vaste 
afspraak was: Eigenlijk heb je geen 
geld nodig en heel weinig snoep. 
Wel voldoende gezonde boterham-
men en wat drinken. We waren 

echter niet verbaasd als er in 
Alphen, 5 km van huis, al kinderen 
een grote zak met chips opentrok-
ken. Want ze hadden zo’n honger. 
Na ongeveer 50 km was het re-
sultaat wel eens overgeven in een 
plastic zak. Ook hebben we het 
meegemaakt, dat we in een dieren-
tuin aankwamen en er meteen bij 
de eerste beste souvenirstent een 
peperdure zonnebril werd gekocht. 
De hele dag bleef die op de neus 
zitten, ook al scheen de zon maar 
heel af en toe!

Tja, kinderen waren wel eens de 
weg kwijt. Niet kwaad bedoeld 
natuurlijk, maar wel even een 
hectische gebeurtenis. Helemaal 
als je bijna gepensioneerde collega 
begon te panikeren. Ze had die boy 
expres in haar eigen groepje ge-
houden. En nu was ze hem kwijt!  
Dan ren je als piepjonge leerkracht 
alle uitgangen langs en vind  je 
hem bij de verkeerde uitgang. 
We kunnen er nu nog samen om 
lachen!
Een ander kind probeerde eens 
in een zoo een draaideur uit en 

De meester met zijn groep op stap. (Uit: Meester Max in 
de dierentuin, R. Kromhout & S. Weve, 2003)

Op schoolreis in Antwerpen. Klas 3-4-5-6 Bernardusschool Ulicoten, 1967.
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stond plotseling midden in de 
stad. De draaideur bleek echter 
een uitgang te zijn. Geen ingang. 
Daar sta je dan. Je kunt je groepje 
ook niet alleen laten. Dus eerst de 
groep overdragen aan een andere 
begeleidster. Dan maar weer een 
sprintje trekken op zoek naar het 
verdwaalde schaap, dat al door 
een keurig heertje naar de ingang 
werd teruggebracht. Grote opluch-
ting.

De speeltuin bij de nonnetjes in de 
omgeving van Lier staat me nog 
helder voor ogen. Er zou een grote 
speeltuin zijn. Gratis entree zelfs. 
Iets voor arme scholen, dus ook 
voor ons. Er zou zelfs een zwem-
bad zijn en je kon er eventueel wat 
eten. Daar aangekomen hebben 
we geen enkele non gezien. In de 
speeltuin werd fantastisch goed 
gespeeld. Het zwembad was een 
ondiep pierenbadje, niet geschikt 
voor de grotere kinderen. Friet kon 
je bestellen door een briefje in een 
soort liftje te leggen, je drukte op 
een belletje en vervolgens werd het 
liftje  met een touw omhooggetrok-
ken. De friet kwam daarna via het 
liftje ook weer naar beneden. Maar 
de zusters bleven onzichtbaar! 

In een ander jaar waren we in 
Bobbejaanland. We stonden met 
vrij jonge kinderen naar een, in 
mijn ogen, enge attractie te kijken. 
Twee broertjes meldden dat ze 
hier met papa ingezeten hadden. 
Het was helemaal niet eng! Hun 
moeder, als begeleidster bij mijn 
groepje, bevestigde me dat. Oké, 
hup, alle stoere jongens erin. Juf 
mee, mama mee. U mag raden 
wie het bangste waren! Na afloop 
keken we elkaar opgelucht aan. 
Alle jongens stonden lachend en 
wel naast ons: “Dat was nog eens 
cool en gaaf!” Nooit hebben we 

ons hiertoe nog één keertje laten 
verleiden.
 

Als toerist

Onlangs op vakantie in Thailand 
zagen we diverse groepen kinderen 

op schoolreis bij de oude archeolo-
gische tempels en bij een drijvende 
markt ten noorden van Bangkok. 
Ze liepen keurig verzorgd in een rij-
tje met een mooi geruit uniformpje 
aan. Dat waren ongetwijfeld niet 
de armste kinderen van Thailand. 

In Thailand zijn alle schoolkinderen in uniform, 2015.

Elke dag begint in Thailand met het zingen van hun 
volkslied, 2015.

Drie laatkomertjes. Ze zitten om 9.00 uur nog aan hun 
ontbijt, 2015
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We hebben trouwens ook het begin 
van een Thaise schooldag gezien. 
De hele school, ongeveer duizend 
kinderen, keurig in het gelid tijdens 
het zingen van het volkslied, 
gevolgd door een toespraak van 
de directrice. Daarna vertelden 
een paar oudere leerlingen iets, 
ons inhoudelijk onbekend. Dit 
gaat blijkbaar zo elke morgen, alle 
schooldagen. De tijdsduur was 
totaal ongeveer een kwartier. Er 
druppelden nog veel kinderen te 
laat de speelplaats op. Volgens de 
gids ontbeten deze kinderen elke 
morgen aan een eetkarretje op 
straat vlak bij de school. Zij heb-
ben dan geduldig in de rij moeten 
wachten op een prakje rijst. Te 
laat? Niet erg, met een lege maag 
kun je immers niet goed leren.

Sportdag

Dé sportdagen van de laatste 
twintig jaar binnen onze heem-
kundige regio zijn de zogenaamde 
Baarlympics. Die worden in het 

Olympische jaar gehouden naar 
het voorbeeld van de Olympische 
Spelen. Veel kinderen kijken daar 
naar uit. Alle basisschoolleerlingen 
van Baarle-Nassau/Hertog doen 
hieraan mee. In een ellenlange 
optocht, getooid met mooi geverfde 
vlaggen van allerlei landen, begeeft 
iedereen zich naar de sportvel-
den. De dag wordt daar plechtig 

geopend. Via een act wordt het 
Olympische vuur aangestoken. 
Daarna moeten de oudere leer-
lingen allerlei atletiekonderdelen 
afwerken. Ze ontvangen achteraf 
een officieel atletiekrapport met al 
hun resultaten erop. Het is op zo’n 
dag hard werken. De jongsten van 
4 tot en met 8 jaar krijgen allerlei 
sportieve spelletjes op hun niveau 
voorgeschoteld. Veel vrijwilligers 
zijn altijd bereid om te helpen. 
Ouders en grootouders moedigen 
de jonge deelnemertjes fanatiek 
aan. “Volhouden meid, nog maar 
één rondje lopen!” klinkt het vaak 
vanuit het enthousiaste publiek. 
Achter dit evenement schuilt een 
enorme creativiteit plus heel wat 
organisatietalent. Een Olympische 
pluim voor deze mensen. Dat mag 
ook wel eens gezegd, nee geschre-
ven worden. 

Een nog ouder evenement voor de 
schooljeugd is het voetbalpaas-
toernooi in de week na Pasen. Van 
oorsprong stamt het uit de jaren 
zestig. Het was toen nog een klein 
toernooi, maar wel heel fijn! Het 
is nog steeds erg succesvol en is 
inmiddels verhuisd van de Gloria-

Met de vlam voorop op weg naar de sportvelden. 
De Baarlympics, 2004? (Foto: Gerda Norbart).

De Baarlympics werden geopend met een act, 2004? (Foto Gerda Norbart)
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velden naar de  Viola-velden in 
Alphen. De jeugd uit Baarle doet 
nog steeds massaal mee. Zowel 
jongens als meisjes strijden met 
diverse elftallen fanatiek om de 
wisselbeker. Want daar gaat het 
immers om! De school mag de 
wisselbeker pas na drie achter 
elkaar behaalde overwinningen 
houden. Gemakkelijk is dat beslist 
niet.

Verjaardag leerkracht

De verjaardag van de juf of meester 
vieren is evenzo een fijne afwisse-

opdrachten inclusief de traktatie. 
Tenslotte verstopten ze zich in een 
bos om daar getikt te worden door 
de rest van de groep. Dit alles 
was vooraf in het geheim met de 
leerkracht goed doorgesproken. De 
rest van de groep volgde de pijltjes 
onder mijn begeleiding. Dat ging 
jaren prima, totdat… een niet zo’n 
volgzaam groepje hoog in de bo-
men geklommen was en zich deze 
keer eens níet liet tikken. Zij zaten 
hoog in de boom en wij konden 
de boom in. Letterlijk en figuurlijk! 
Het gevolg was een half uur te laat 
op school. Maar het ‘ergste’ was 

namelijk als een origineel cadeau 
die morgen aan de juf geschonken. 
Urenlang had hij zitten kraaien, 
waar de naastgelegen klassen 
enorm veel last van gehad hadden. 
De leerlingen hadden het heel 
grappig gevonden, de leerkrachten 
blijkbaar ietsje minder. Dit kon 
allemaal op een klein schooltje op 
het platteland. Het verkeer laat nu 
dergelijke activiteiten niet meer toe. 
Daarom is er nu uiteraard meer 
begeleiding nodig. 
In grotere dorpen kon het verkeer 
op bepaalde wegen al vrij druk 
zijn, zoals in de Nieuwstraat bij de 
voormalige meisjesschool Gerar-
dus Majella, naast de vroegere 
huishoudschool. In de jaren vijftig 
stonden we daar al als verkeersbri-
gadiers. Dat was voor ons in klas 
zes een fijne taak om wat eerder 
de klas te mogen verlaten. 
Vanaf ongeveer 2000 worden 
de verjaardagen van de juffen en 
meneren vaak eigentijdser gevierd, 
op een zogenaamde juffendag. 
Een groepje ouders maakt daar 
een echt feest van. De kinderen 
genieten volop van zo’n dag als de 
juffen of meneren diverse capriolen 
moeten uitvoeren. Moet kunnen!

De jeugd heeft de toekomst

Elk jaar organiseert de heemkun-
dekring Amalia van Solms binnen 
haar regio drie dagen lang fijne 
activiteiten voor de groepen 7 en 8 

ling in het schoolleventje van de 
jeugd. Zingen en trakteren horen 
erbij natuurlijk. Een leuke buiten-
activiteit verzinnen is een ander 
item. In de eind jaren zestig heb ik 
mijn verjaardag onder de lente-
wandeling gevoegd. Een groepje 
volgzame kinderen van ongeveer 
11 jaar ging voorop en mocht een 
speurtocht uitzetten in de lande-
lijke omgeving van de school. Dat 
was altijd succesvol. Zij zetten 
de pijltjes uit en verstopten de 

Ook wij gaan voor de felbegeerde wisselbeker, Ulicoten, 1968.

achteraf die luid kraaiende haan 
in mijn leslokaal. Die haan was 

Twee brigadiers uit klas 6. Nieuwstraat Baarle- Nassau, 1959.
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(klas 5 en 6) voor de basisscholen. 
Een kleine 250 kinderen zie je op 
die dagen geïnteresseerd rondfiet-
sen. Het ene jaar de zogenaamde 
vredesdagen. Deze staan in het 
teken van oorlog en vrede in het 
algemeen, echter met de nadruk 
op datgene wat er in de WO1 in 
onze omgeving is gebeurd. Items 
hierin zijn een powerpointpresen-
tatie, een vluchtelingenspel en een 
bezoek aan de dodendraad en het 
schakelhuis in Zondereigen. Het 
andere jaar krijgen diezelfde kin-
deren hedendaagse archeologische 
activiteiten voorgeschoteld. Van 
oude dingen opsporen en bekijken, 
een grafheuvel bezoeken tot een 
millennium teruggaan in de tijd. 
Via voorwerpen proberen de kinde-
ren te ontdekken hoe de mensen 
in een bepaald tijdvak geleefd heb-
ben. Een klein groepje kan zelfs in 
hun eigen dorp akkers belopen en 
oude gerechten bereiden. Op het 
eind van de dag zie je ‘archeologen 
in de dop’ heel voldaan met een 
speer op hun rug naar huis fietsen. 

De jeugd heeft de toekomst! Een actieve archeologieles, 2012.

’s Avonds fietst men gewapend met hun zelfgemaakte speren naar huis, 2012.

Sommigen roepen zelfs met een 
lach als afscheid: “Ik word later 
archeoloog!”. Waarop de organi-
satoren hun duim omhoogsteken: 
“Goed zo!”
“Kende jij op deze leeftijd het 
woord archeoloog?” vraag ik aan 
de coördinator. Hij antwoordt 
glimlachend: “Nee, wij hebben 

hiervoor nooit deze kans gekregen. 
Maar we hebben vandaag wel ons 
heemkundig doel bereikt om de 
jeugd aan dergelijke activiteiten te 
laten ruiken en proeven. De jeugd 
heeft immers de toekomst.” 

Beamend geef ik hem een vette 
knipoog terug! 
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JOS VAN ROOSENDAAL EN 
ANTOON VAN TUIJL

Wij vervolgen de serie gesprekken 

die Jos van Roosendaal had met 

ooggetuigen. Zij halen herinne-

ringen op aan gebeurtenissen uit 

de bevrijdingsperiode in oktober 

1944. De vertellers zijn deze keer 

mensen die bij Baarle-Brug en in 

de omgeving van de Ulicotense 

Strumpten woonden.

Gesprek met Henk Siemons 

Het gesprek met Henk Siemons 
vond plaats op 7 april 2012. Henk 
is de oudste uit het gezin van de 
familie Siemons. Die woonde op 
de boerderij aan de Hoogstraten-
sebaan 75, dicht bij Baarle-Brug. 
Henk ging later op nummer 79 
wonen.
Hij vertelde mij dat het op 6 april 
67 jaar geleden was dat hij op 
een mijn liep. Hij was, nog geen 
veertien jaar oud, aan het eggen 
met het paard achter de boerderij, 
richting Zondereigen. Plotseling 
kwam hij op een mijn terecht. De 
Duitse mijn ontplofte en hij vloog 
door de lucht, evenals de eg die 
tien meter verder terecht kwam. 
Doordat hij toen ook al zo groot en 
lang was, is hij in leven gebleven, 
meent hij. Hij was gewond aan zijn 
rechterhand. Het litteken is nog 
altijd te zien. Ook had hij wonden 
aan zijn rechterbeen. Daaraan 

Verhalen rond 70 jaar bevrijding (3)

heeft hij veertig jaar lang een open 
wond gehad. Alleen dokter Van 
der Heijden heeft die ooit dicht 
gekregen. De oorzaak was volgens 
hem het feit dat de mijn ontwor-
pen was om tegenstanders uit te 
schakelen door ze voor lange tijd 
te verwonden, maar niet te doden. 
Volgens hem waren er zeker wel 
vijfhonderd mijnen gelegd in de 
omgeving van Baarle-Heide. Deze 
waren in elkaar gezet bij de boer-
derij van Sprangers. Fons Keuster-
mans werkte daar toen als knecht. 
‘s Nachts was hij weg, omdat hij 
onderduiker was. 

Christ Verhoeven was ook op een 
mijn gereden met een wagen vol 
met kalk die hij aan het uitstrooien 
was op een akker aan de Zigraeck. 
De datum is niet precies bekend. 
De wagen vloog in de lucht en 
Christ bleef voor dood liggen. Zijn 

broer Fran heeft hem toen van 
de akker gedragen en iemand 
uit de buurt heeft de medische 
dienst gewaarschuwd, die ergens 
op Loveren zat. Een kapitein is 
meegereden naar de plaats van het 
ongeval. Daar vertelde de kapitein 
dat hij Christ ging meenemen met 
de jeep. Dat gebeurde en toen ze 
op Loveren aankwamen, kwam 
Christ bij bewustzijn en het bleek 
dat hij niets mankeerde.

Henk vertelde ook dat hij gezien 
heeft hoe de Typhoonvliegtuigen 
op een oktobermiddag de boerderij 
van Peeters aanvielen. Hij stond 
met zijn vader buiten te kijken 
en heeft ook gezien dat een jager 
werd geraakt door geschut. Waar 
dat stond, wist hij niet. Maar hij 
zei dat de jager zeker boven de 
Strumpt is geraakt.
Volgens hem kwamen de verken-

De jeep, een onbekend voertuig.
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ningspatrouilles vanuit Zonder-
eigen langs de Witte Bergen en 
dan door het Castelsch Baantje 
naar de Strumpt. Vermoedelijk is 
zo’n patrouille van acht soldaten 
op 13 oktober 1944 richting Jan 
Oonincx gegaan en daar aangeval-
len door de Duitsers die er in de 
buurt zaten. Volgens Henk had een 
van de gewonde en later gestorven 
Engelse soldaten een hele kring ge-
maakt in het gras waar hij lag. Ook 
kwamen er patrouilles langs het 
weggetje dat naast hun ouderlijke 
boerderij naar Zondereigen liep.  
Hij weet niet waarom drie militai-
ren naar het Ulicotense kerkhof 
zijn gebracht terwijl de piloot 
(Evans) en de twee andere solda-
ten, die bij Sprangers/Tielemans 
gesneuveld waren, in Baarle-Nas-
sau begraven zijn.
Tijdens de bevrijdingsgevechten, 
vertelde Henk, verbleven er Duitse 
militairen in hun boerderij en hij 
heeft voor een Duitser die in het 
gewone leven boekhouder was, 
eens aardappelen gekookt en melk 
met daarin graan aan hem te eten 
gegeven. Later hoorde hij dat die 
man gesneuveld was. Hij weet 
zijn naam niet en ook niet waar hij 
gesneuveld is.
Henk vertelde ook dat op de 
boerderij waar Janus van der Steen 
(Jan de Brouwer) lang gewoond 
heeft, een communicatiepost was 
van de Duitsers tijdens de bevrij-
dingstijd. Vandaar liepen telefoon-
lijnen naar het front. Deze lijnen 
moesten gecontroleerd worden 
omdat die gesaboteerd werden. De 
Duitsers beschouwden die contro-
les telkens als een strafexpeditie 
omdat het zo gevaarlijk was.

Gesprek met Cees Peeters 

Het gesprek met Cees Peeters vond 
plaats op 18 mei 2012. Cees is 

voorjaar 2014 overleden. Cees 
was de oudste zoon in het gezin 
van Piet Peeters en Mechelina 
Damen. Die zijn getrouwd in 1921 
en kregen negen kinderen. Cees is 
geboren in 1923 en later getrouwd 
met Cor Kusters.
Het gezin van Piet Peeters heeft 
tot 1930 in Oosterhout gewoond. 
Piet boerde daar op een aantal 
verspreide percelen. Cees moest 
als jongen al mee gaan melken. 
Ze gingen dan naar de wei met de 
hondenkar. Daar mochten ze niet 
op gaan zitten. Dat was bij wet ver-
boden. Daarom liepen ze er naast.

In 1930 werden door de firma 
Raming, die in Breda een groot 
warenhuis had, enkele boerderijen 
gebouwd. Raming had veel grond 
gekocht uit het grootgrondbezit van 
Jacquemyns-Rolin in de Baarle-
Heide. Twee van die boerderijen 
waren identiek: de Olgahoeve en 
de Ellenhoeve. 
Op de foto zien we de zijgevel van 
de Ellenhoeve, gezien vanuit de 
richting waar nu de Clemenshoeve 
staat (Oude Strumptsebaan 5). 
Tussen de tabaksplanten (eigen 
teelt!) staan Pietje en Tonnie 
Peeters.

Gevelsteen van de familie Raming.

De Ellenhoeve.
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In 1931 verhuisde het gezin van 
Piet Peeters naar de Ellenhoeve. 
Daar hoorden achttien hectaren 
grond bij. Tielemans, die met 
een zuster van Piet Peeters was 
getrouwd, ging naar de Olgahoeve. 
De grond die bij deze boerderijen 
hoorde, was nog maar net ontgon-
nen heide en daardoor nog zo 
schraal dat de gewassen er slecht 
op groeiden. Naarmate de jaren 
verstreken, werd het beter. 
Toen Cees op achtjarige leeftijd in 
Ulicoten naar school moest, kwam 
hij bij meester Bayens in de klas. 
Deze hoofdonderwijzer was zeer 
streng. 
Cees en de andere kinderen uit de 
buurt gingen te voet naar school. 
Ze liepen via de Oude Strumptse-
baan bij Jac Verhoeven – dit was 
de vader van Jaon Verhoeven en 
op de ouderlijke boerderij woont 
Nick (onlangs overleden, red.) – 
via een pad naar de boerderij van 
Janssens op de Nieuwe Strumpt-
sebaan 6 en zo langs Van Dun 
aan de Nieuwe Strumptsebaan en 
dan linksaf langs Boeren. Tussen 
Boeren en waar nu Staes woont 
op de Nieuwe Strumpt 1, was een 
pad dat bij Herman Seeuws (nu 
Dirk Geerts) uit kwam. Vervolgens 
liepen ze over het Kerkenpad 
richting de zogenaamde Tuintjes en 
een paadje dat aan de Dorpsstraat 
recht tegenover de kerk uitkwam.

Tot de oorlog werkte Cees hoofdza-
kelijk thuis en bij enkele boeren in 
de buurt. Toen de oorlog uitbrak, 
kwam de Duitser Ludwig in het 
dorp. Hij vestigde zich in de villa 
Vijverhof van meester 
Bayens. Alle jonge mannen moes-
ten oppassen want ze werden al-
lemaal gezocht om te gaan werken 
in Duitsland. Cees moest onderdui-
ken en hij deed dat samen met Ja-
neke Verhoeven. Overdag werkten 

ze meestal thuis op de boerderij. 
Ze gingen echter niet mee melken. 
Dan zouden ze teveel in het oog 
lopen en dat riskeerden zij niet. 
Tegen de avond gingen ze slapen 
in een kippenhok waarin met 
een paar planken een slaapplaats 
geprepareerd was. Daar konden ze 
zonodig eenvoudig weg.  
Hij zelf is nooit opgepakt maar Ja-
neke Verhoeven wel. Die had geluk 
want hij werd enkele dagen nadien 
weer vrijgelaten. Hij had verteld 
dat hij ergens anders woonde of 
zoiets.

In oktober 1944, op het eind van 
de oorlog, zat er bij Peeters een 
eenheid Duitsers ingekwartierd. 
Daar waren ook zo’n dertig Russen 
bij. De staf van de Duitsers zat op 
Haldijk 11, waar Frans Peeters 
geboerd heeft.

Buiten hadden ze schuttersput-
jes gegraven aan de zuidooste-
lijke kant. Dat is richting Castels 
Baantje/Hoogstratensebaan. Zo 
konden zij het bosje in de ga-
ten houden dat er nu nog is (op 
51°25’45.55”N,  4°51’26.62”O). 
Toen de geallieerden in Zonderei-

gen zaten, begin oktober, kwamen 
die met patrouilles tot dat bosje en 
later zelfs nog verder. Op 13 okto-
ber sneuvelden er drie K.O.Y.L.I. 
soldaten (King’s Own Yorkshire 
Light Infantery). 

Op die middag vond er een 
bombardement en een beschieting 
plaats. Cees was thuis. Hij had 
de oven aangemaakt om brood te 
gaan bakken. Zijn broden waren 
gereed om in de oven te schuiven. 
Toen de oven op temperatuur 
was, verschenen de vliegtuigen. 
Het brood werd niet in de oven 
gedaan want daar was geen tijd 
meer voor. Ook was er geen tijd 
om in de schuilkelder te gaan die 
buiten was. Volgens Cees was hun 
boerderij niet het hoofddoel maar 
wel die van Frans Peeters waar de 
Duitse staf in zat. Er werden brand-
bommen gegooid, van die kleine 
busjes, volgens Cees. Het hele 
gezin vluchtte de kelder in. Die had 
een stevige zolder van beton en 
er stonden enkele dwarsmuurtjes 
in die als afscheiding dienden om 
aardappelen te kunnen bewaren. 
Cees ging nog even terug naar 
boven en juist toen viel er een bom 

Villa Vijverhof van meester Bayens.
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op de hoek van de kelder en een 
andere op de gierkelder. De beton-
nen zoldering kwam door de ont-
ploffing naar beneden maar bleef 
hangen op de muurtjes. Iedereen, 
behalve Cees kon uit de kelder 
kruipen via het kelderraampje. 
Cees lag bedolven onder het puin 
in de buurt van de kelder. De fami-
lie, geholpen door enkele Duitsers, 
heeft hem onder het puin vandaan 
kunnen halen terwijl de boerderij 
al in brand stond. Door een diepe 
sloot die voor het huis liep, konden 
ze naar Oonincx vluchten. Vandaar 
werd Cees naar een Eerste Hulp-
post van de Duitsers gebracht die 
bij Jac Verhoeven was. Hij is daar 
verzorgd en daarna is het gehele 
gezin naar Cees van den Brandt 
gegaan. Die woonde aan de Postel-
sestraat 3 (nu woont daar Leo van 
den Brandt, zoon van Jan). Cees 
weet zich daar niets van te herin-
neren. Nadien hebben zij enkele 
jaren gewoond in het oude boeltje 
van Frans Verhoeven. Dat staat er 
nu nog tussen Haldijk 5 en Haldijk 

7. Janeke Verhoeven heeft er een 
tijdje gewoond tot hij er naast een 
nieuw huis bouwde op Haldijk 5 
(nu woont daar Richard Siemons). 
Het gezin Peeters heeft daar ge-
woond tot de noodwoning gereed 
was aan de Oude Strumptsebaan 3 

(waar Toon Peeters nu nog woont).

Op de foto staat het gezin Peeters 
bij de puinhoop van haar huis. 
We herkennen van links naar 
rechts, achteraan: Cees, vader Piet, 
moeder Mechelina, Pietje, Toon en 
Piet. Vooraan: Cor, Ad, Jan, Toke 
en Tonnie. 
Cees wist veel te vertellen van de 
benarde situatie in die tijd. Hij is 
nog behoorlijk vitaal voor zijn hoge 
leeftijd. Na de oorlog heeft hij o.a. 
gewerkt bij de firma de Jong in 
Alphen en bij de firma Keuster-
mans te Beerse. Bij het laatstge-
noemde bedrijf bleef hij tot zijn 
pensioen in dienst.

Gesprek met 
Jaan van den Brandt 

Het gesprek met Jaan van den 
Brandt vond plaats op 17 septem-
ber 2014. Jaan is op 5 april 2015 
overleden. Jaan woonde aan de 
Haldijk 13 te Ulicoten. 
Hij is de oudste zoon van vader 

Voordeur van het oude huisje op 
Haldijk 7.

De familie Peeters bij de puinhoop van haar huis.
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Kees van den Brandt en moeder 
Marie Verhoeven. Het ouderlijk 
huis was wat nu Postelsestraat 3 
te Ulicoten is. Zijn opa en oma 
kwamen van de boerderij waar 
later Severijns woonde. Dat is nu 
Oude Strumpt 18. De foto toont de 
boerderij van Cees van den Brandt. 
Ze is genomen vanuit ‘t Klompke 
richting Postelsestraat. Links zien 
we een fietspaadje. Het kippen-
hok juist voorbij de boerderij was 
mogelijk het onderkomen van de 
familie Peeters na de verwoesting 
van haar huis.

Severijns was met een tante van 
Jaan getrouwd. Ook Gust van 

Peer Meyvis. Dat is nu nummer 
19. De andere naaste buur – nu 
nummer 11 – was Sooi Peeters, 
vader van Sooike Peeters. Daar 
tegenover, waar nu Jan Vos woont, 
woonde lang voor de oorlog 
Oostvogels. Voor hem bouwde de 
grondeigenaar in 1931 een nieuwe 
boerderij. Dat was Brosens, die 
verschillende boerderijen bouwde 
op de Strumpt. Oostvogels is ver-
trokken en heeft niet in de nieuwe 
boerderij gewoond. In de oude 
boerderij waar Oostvogels woonde, 
kwam toen van der Kaa in en in 
de nieuwe boerderij, gebouwd voor 
Oostvogels, ging Koos Bastiaansen 
wonen. Later kwam daar Kox-

Weterings in. Verderop stond een 
klein boerderijtje wat eigenlijk een 
dubbelwoning was. Daar woonde 
Frans Verhoeven die een oom 
van Jaan was. Later woonde daar 
Janeke Verhoeven die een nieuw 
huis bouwde op nummer 5. De 
boerderijen van Meyvis, Geenen, 
Peeters, Oostvogels en later Kox 
waren van brouwer Brosens uit 
Hoogstraten.
 

Vrijstelling

Jaan was in de oorlog vrijgesteld 
om in Duitsland te gaan werken. 
Hij moest geregeld naar Tilburg om 
een nieuw Ausweis en een nieuwe 
vrijstelling te verkrijgen. Hij was 
daar altijd als enige van Ulicoten. 

Boerderij van Cees van den Brandt.

Hellemond was met een tante van 
hem getrouwd. Jac Verhoeven, de 
vader van Janeke, Christ, Fran, 
enz. was een oom van hem van 
moeders kant. 
Jaan is de oudste van acht 
kinderen en werd geboren op 11-
12-1922. Hij werkte thuis op de 
boerderij tot hij in 1949 trouwde 
met To Braspenning. In 1951 zijn 
ze op de Haldijk gaan wonen, waar 
hij nu dus nog woont. 
Vóór Jaan op de Haldijk kwam, 
woonde daar Coob Geenen. Naast 
hem, naar de grens toe, woonde Een Brosensboerderij op Haldijk no. 11.

De Brosensboerderij van de familie Kox.
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Hij zag er nooit dorpsgenoten. De 
oproep om in Tilburg te komen, 
was altijd laat. Eén keer gebeurde 
het dat hij in de morgen de oproep 
kreeg om in Tilburg te verschijnen 
vóór dezelfde dag elf uur. Hij kon 
dat maar net redden omdat hij 
het met de fiets moest doen. In 
Tilburg moest hij zich melden in de 
Nieuwlandstraat.
 
Op het eind van de oorlog waren 
er jonge en oude Duitse mili-
tairen aan het front. De jonge 
waren brutaal en de oudere waren 
gemakkelijker. Op een keer stond 
een jonge Duitser in de schuur, 
mogelijk van Van Dun, te roepen 
dat ze met Kerstmis weer in Parijs 
zouden zitten. Een oudere Duitser 
die achter hem stond, knikte van 
niet tegen Jaan. Die geloofde daar 
kennelijk niet in. 
In de laatste oorlogsweken stond 
bij ’t Klompke, waar Smeekens 
woonde en nu Bart Geerts, de keu-
kenwagen van de Duitsers. Twee 
grote koks stonden daar, waarvan 
één een Rus was, dacht Jaan. Ze 
maakten grote pannen aardappelen 
met uien en vlees klaar. Dat werd 
in een grote ketel gedaan die op 
een kar met ijzeren wielen stond. 
Zo werd die met een paard richting 
het front op de Nieuwe Strumpt ge-
reden. Ook stond er bij Smeekens 
een grote kan met cognac. Jaan 

had gezien dat er nog zeker twintig 
liter inzat. Als de Duitsers naar 
het front moesten dan kregen ze 
cognac. Eten hebben de Strumpt-
bewoners nooit gehad van hen. Op 
een dag kwamen er Duitsers bij Jef 
van Dun. Ze vroegen om een bijl 
of een moker. Daarmee gingen ze 
langs een bosje, richting Ulicoten 
naar een weide van Jef Geerts. 
Ze sloegen daar een pink (een 
eenjarig kalf) de kop in en namen 
die mee om te slachten. 
In de schuur van Jef van Dun 
stond een veldtelefoon die voorzien 
werd van stroom door een dynamo 
die aangesloten was op een fiets. 
Door het trappen van de fiets werd 
die dynamo aangedreven en dan 
alleen konden ze bellen of gebeld 
worden.
Op de foto zien we de boerderij 
van Jef van Dun, gezien vanuit 
de Nieuwe Strumptsebaan. Deze 
zandweg loopt naar ‘t Klompke’. 
Hier woonden Jef van Dun en 
Johanna Verhoeven met hun gezin.

Geen Duitsers meer
 
Bij Smeekens in de schuur stond 
op een zekere dag een grote Duitse 
auto met daarachter een kanon. 
Dat werd geregeld naar buiten 
gereden en telkens op een andere 
plaats neergezet om te schieten. 
Dat deden ze maar even en dan 

reden ze ofwel naar een andere 
plek of terug naar de schuur. Dat 
schieten met dat kanon bracht wel 
een keer angstige momenten mee 
voor Jaan en degene die met hem 
aan het werken was op een akker. 
Het kanon werd toen achter hen 
opgesteld en de Duitsers begonnen 
richting Zondereigen te schieten. 
Binnen tien minuten kwamen er 
artilleriegranaten van de geallieer-
den terug en die vielen honderd 
meter van hen vandaan. Zij zijn 
toen vlug gaan schuilen. 

De vader van Jaan, Kees van den 
Brandt, was niet bang uitgevallen. 
Hij ging overal naar toe. Een week 
voor de bevrijding van Ulicoten, 
op een maandag, (was dat 23 
oktober?) waren alle Duitsers weg 
van de Strumpt maar de geal-
lieerde beschietingen gingen door. 
Kees ging toen met zijn zwager 
Jac Verhoeven en Fons Keuster-
mans richting Planken Barak om 
de geallieerden te vertellen dat de 
Duitsers weg waren. Ze waren alle 
drie bang voor mijnen en daarom 
liepen ze waar eerder mensen had-
den gelopen of vee. Fons Keuster-
mans wilde mee om te kijken hoe 
het thuis was op de Hoogstraten-
sebaan. Die omgeving had enkele 
weken in de frontlinie gelegen. 
Daar in de buurt aangekomen, 
werden ze aangehouden door 
Engelsen. Die konden ze natuurlijk 
niet verstaan! Daarom werden 
ze meegenomen in een voor hen 
vreemd voertuig. Dat bleek een 
jeep te zijn. Al de tijd werden ze in 
bedwang gehouden door gewe-
ren die op hen gericht waren. Ze 
werden naar Zondereigen gebracht 
waar een tolk zat. Toen konden ze 
vertellen dat er geen Duitsers meer 
op de Strumpt zaten. De artille-
riebeschietingen richting Strumpt 
stopten toen meteen.

De boerderij van Jef van Dun.
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Amper zuurstof

Het sneuvelen van drie militairen 
op vrijdag 13 oktober heeft hij 
niet gezien. Wel is hij ruim een 
week nadien op die plek geweest. 
Hij kan zich herinneren dat het 
een enorme ravage was bij de 
gebombardeerde boerderij van Piet 
Peeters. Alleen een muur van an-
derhalve meter stond nog overeind. 
Ook lag in Haldijk midden op de 
pad nog het lijk van een militair. 
Van iemand uit de familie Peeters 
hoorde hij dat een patrouille in de 
morgen van 13 oktober bescho-
ten was vanuit een raam van de 
‘Ellenhoeve’. In de middag kwam 
de aanval van de Typhoons en de 
eerste granaat richting ‘Ellenhoeve’ 
ging door het raam van waaruit die 
ochtend geschoten was. 
Een half uur na het bombardement 
van de Nieuwe Strumpt ging de va-
der van Jaan kijken wat er gebeurd 
was. Hij ging altijd ergens op af als 
er iets te doen geweest was. Op 
de plaats van het bombardement 
heeft hij eerst nog geholpen en 
keerde toen terug naar huis met 
de familie Peeters. Die kwam bij 
hen wonen. Bij Van den Brandt 
moesten ze toen nog een schuil-
kelder extra maken. Ze hadden nu 
genoeg mensen om die te graven. 
Ook verbeterden ze hun eigen 
schuilkelder met draineerbuisjes 
om meer lucht te krijgen. Voordat 
ze dat deden, kwam het voor dat 
diegenen die achterin zaten amper 
zuurstof genoeg hadden. 
Cees, de oudste zoon van Peeters, 
had na het bombardement lang 
op een stoel moeten blijven zitten 
omdat zijn benen onder een groot 
stuk puin hadden gezeten na het 
instorten van hun huis. 
Toon en Piet Peeters moesten elke 
dag de koeien gaan melken aan 
de Haldijk. Op een dag stonden de 

koeien veel verder in de weide als 
normaal het geval was. Ze moes-
ten dus verder de weide in om de 
koeien te gaan melken. Toen ze 
aan het melken waren viel er een 
granaat net op de plaats waar ze 
normaal de koeien molken. 
Bij de Duitsers die bij Peeters in 
de boerderij hadden gezeten, was 
er ook een die ouder was. Die 
noemde ze ‘Opa’. Bij Peeters had-
den ze een stier die voor het bom-
bardement in een hok stond. Na 
het bombardement liep het beest 
los rond. De Duitse ‘Opa’ kwam 
wel eens naar de familie Peeters 
kijken toen ze bij Van den Brandt 
zaten. Piet Peeters vroeg dan altijd 
naar de stier, ‘Opa‘ antwoordde 
dan: “der Stier ist ruhig”. 
Op 13 oktober had Frans, een 
broer van Jaan, het bombardement 
wel gezien. Hij was onderweg van 
Peer Meyvis naar huis. Omdat 
niemand naar de dorpskern kon, 
was het niet mogelijk om naar 
de kapper te gaan. Peer Meyvis 
knipte toen haren en daarom was 
Frans daar geweest. Frans had de 
boerderij van Peeters in de lucht 
zien vliegen.  
Frans is na de oorlog als knecht 
bij Toon Rops geweest. Zijn broer 
Jef was dat in de oorlog. Op het 
eind van de oorlog kwam Jef naar 
huis en bij hem waren Gust en 
Kee Sommen. De laatsten vlucht-
ten voor het oorlogsgeweld en zijn 
enkele dagen op de Strumpt geble-
ven. Dit was nog vóór het bombar-
dement op de Nieuwe Strumpt. 
Bij van den Brandt is ook een 
onderduiker geweest. De naam 
weet Jaan niet meer. Hij denkt dat 
hij uit Den Haag kwam. Deze on-
derduiker had eerst bij Jan Adams 
op de Baarleseweg, Dorpsstraat 
7 gezeten, waar nu Rudi Adams 
woont. Om een of andere reden 
moest hij daar weg en kwam op de 

Oude Strumpt terecht. Eerst bij Jan 
Aarts. Daar moest hij hard werken 
en dat beviel hem niet zo goed. 
Jan Aarts zat toen op de boerderij 
waar nu Matthieu Verheijen zit, op 
de Oude Strumpt 20. De onderdui-
ker was blij dat hij daar weg kon 
en bij van den Brandt kon onder-
duiken. In de boerderij van Jef van 
Dun zaten ook onderduikers, o.a. 
Toon van Dun, Henk Verbrugge uit 
Vught en Jan Smeekens. Zij had-
den alle drie een ‘Ausweis’ waar 
de naam Toon van Dun op stond. 
Daardoor konden ze nooit samen 
naar buiten! 

Drie onderduikers.

Op een dag was er een razzia. 
Er kwamen drie Duitsers vanaf 
Vijverhof. De beruchte Ludwig was 
erbij met ene Max en een goede 
Duitser Joep. Ze arresteerden een 
onderduiker en namen hem mee. 
Soldaat Joep vond dat erg. Dat 
kon je aan zijn manier van doen 
wel zien, maar hij kon er niets 
aan veranderen. Volgens Jaan is 
de onderduiker naar Duitsland 
gestuurd om te werken. Hij heeft 
het overleefd. Na de oorlog kwam 
hij nog wel eens bij de familie op 
bezoek.
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Zwarte bes (Cassis) (30)

‘KRUIDENVROUWTJE’
JEANNE MEEUWESEN

Smul naar hartenlust van zwarte 

bessen, rauw of gekookt, en u 

vergeet alle vermoeidheid of 

leveraandoeningen, gewrichtsont-

stekingen en nieraandoeningen. 

En als u met de blaadjes van 

deze struik over een insectenbeet 

wrijft, maakt dat een einde aan de 

brandende pijn. 

vitamine C. Dit is de zwarte neef 
van de rode aalbes en de gele 
kruisbes. Deze bessenstruik komt 
in het wild voor van Engeland tot 
in Noord-China, in Europa vooral 
langs bosranden. 

Iedereen kent de sterke, aromati-
sche geur van deze struik, die één 
à twee meter hoog kan worden. 
Aan de binnenzijde van de blaad-
jes bevinden zich kleine reukklier-
tjes. De inktzwarte bessen, die wat 
bitter van smaak zijn, rijpen in juli 
– augustus, drie maanden na de 
rose-rode bloei. 

Eigenschappen
 
Een groot plantenkenner, Pieter 
van Foreest (Peter Forestus), 
persoonlijk arts van Prins Willem 

van Oranje, gebruikte in 1614 
voor het eerst de blaadjes van deze 
struik tegen moeilijke urinelozing 
en tegen blaasstenen. Maar de ont-
dekking van alle geneeskrachtige 
gaven danken wij aan pater Baily 
de Montaran, ongeveer een eeuw 
later. Toen werd de stad Dijon de 
stad der zwarte bessen genoemd, 
en schreef hij een boekwerkje.  

De bewonderenswaardige eigen-
schappen van de zwarte bes zijn: 
slijmvliesversterkend, bevordert de 
zweetuitscheiding en is zeer op-
wekkend; zij bevordert de functie 
van alle spijsverteringsorganen, 
maakt een einde aan chronische 
diarree, aan maag- en buikkram-
pen, bestrijdt op doeltreffende 
wijze migraine, is koortswerend en 
geneest ontstekingen van mond 

Zwarte bessen struiken.

Plant vooral een haag zwarte bes-
sen naast uw aardbeienbedje. Het 
is een sieraad voor uw tuin en u 
krijgt planken vol potten heerlijke 
jam. 
Als er in uw tuin maar plaats is 
voor één vrucht, neem dan de 
zwarte bes; die is het rijkst aan 
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en keelholte (angina), keelpijn, 
ontstoken amandelen, ontstoken 
tandvlees, e.d.
 
Maar bovenal vormt zij een uitste-
kend vocht-uitscheidend middel 
dat reumatiek bestrijdt.  
Maurice Mességué, de beroemde 
kruidendokter van Frankrijk, heeft 
veel chronische reumatieklijders 
kunnen helpen, alleen met thee en 
baden van de zwarte bes. Dezelfde 
behandeling schenkt ook degenen 
die aan nierstenen of aan moei-
lijk lozen van de urine lijden, het 
gebruik van nieren en blaas weer 
terug.  

Een weetje

Een weetje om niet te vergeten, 
van Hildegard van Bingen: ‘Als 
iemand aan de longen lijdt, moet 
hij vlijtig geitenmelk drinken en het 
zal hem beter gaan; ook goed voor 
astma’. 

Intelligente koekjes

45 gram muskaatnootpoeder, 45 
gram kaneelpoeder en 10 gram 
kruidnagelpoeder. Meng daarvan 
50 tot 80 gram onder een kilo fijn 
bakmeel. Voeg hieraan toe: suiker, 
een beetje zout, bakpoeder en 
helemaal op het einde eieren (iets 
meer eigeel dan eiwit). Bak koek-
jes. Die zijn goed voor de zenuwen 
en alle vijf de zintuigen: klare ogen, 
scherpe oren, enzovoort… Precies 
deze vijf zintuigen worden door de 
intelligente koekjes gepolitoerd, 
wat hun voortijdig verouderen ver-
hinderd. Het geeft een opgewekte 
stemming en een blij gemoed. 
Vergeet in het voorjaar ook niet 
de brandnetel, paardenbloem 
en weegbree: vol vitaminen en 
mineralen. 

Vele groetjes, Jeanne 

Het sap van zwarte bessen wordt gebruikt om dranken te 
maken.

Thee van blaadjes en bloemen is goed voor de nieren 
(vocht uitscheidend).

Gorgeldrank tegen aandoeningen van mond en keelholte: 
maak een licht aftreksel van bloesem of van gedroogde 
bessen – één handvol per liter water; verschillende malen 
per dag gorgelen.
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80 Jaar ‘Vrienden van Lourdes’

CILIA THEEUWES

In 1930 reisden twee Baarlese 

vrienden met de Nationale lente-

bedevaart naar Lourdes. Op een 

terras, onder het genot van een 

pint bier, kwamen de twee kame-

raden in contact met een onder-

pastoor uit Turnhout, een actief 

lid van de Belgische ‘Vrienden 

van Lourdes’. Deze onderpastoor 

slaagde erin zijn enthousiasme 

over te dragen op beide vrienden, 

die toezegden in Baarle en omge-

ving leden te werven voor de ver-

eniging. Vooral het doel sprak hen 

erg aan: zoveel mogelijk zieken en 

gezonden de mogelijkheid bieden 

om naar Lourdes te reizen.

Snelle start

De pioniers van het eerste uur 
waren Dhr. J Kiemeny, E.H. Maes, 
E H. Nuyts en Dhr. A Jansens. De 
eerste leden waren natuurlijk het 
snelst gemaakt: even je familie- 
en vriendenkring overtuigen! De 
ledenwerving breidde zich al snel 
uit naar de omliggende gemeen-
ten en door de unieke ligging van 
Baarle-Hertog betekende dat, dat 
er ook heel wat Nederlandse leden 
bijkwamen. In 1931 startte men 

met 26 leden, maar in vier jaar tijd 
groeide dit al uit tot 350.

Zelfstandig

groei in het ledenaantal, zodat eind 
1937 het 1000e lid kon worden 
ingeschreven.

Inactief

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd het bestuur niet ontbonden, 
maar bleef inactief tot 1946. 
Toen kwam het bericht dat er 
weer een bedevaart zou worden 
ingericht. De administratie van 
de inmiddels 1500 leden had de 
oorlog overleefd in een koffertje, 
opgeborgen in de sacristie van de 
kerk van Baarle-Hertog. Maar al 
snel werden de gevolgen van de 
oorlog duidelijk. Veel leden waren 
overleden of verhuisd naar een 
onbekende bestemming. Na een 
inventarisatie bleek men nog een 
duizendtal leden over te hebben. 
Met het nodige enthousiasme ging 
men weer aan de slag en begon 
het ledenaantal weer te stijgen. Er 
kon dus weer regelmatig gereisd 
worden.

Vroeger en nu

Een bedevaart uit die tijd kan men 
nauwelijks vergelijken met een 
hedendaagse reis. Men zat vanuit 
Brussel 36 uur op harde banken 
in compartimenten die niet met 
elkaar verbonden waren. Sanitaire 
behoeften werden gedaan in de 
wijde wereld als de trein stopte 
om kolen en water bij te laden. 
Men kon in die tijd ook beter niet 

Toch was men in het dekenaat 
Turnhout niet zo blij met al die 
Nederlandse leden in hun afde-
ling. Men stelde dan ook voor om 
een zelfstandige vereniging op te 
richten in Baarle. En dat was in 
1935 zover. In die tijd bestond een 
week uit zes zeer lange werkdagen, 
dus al het vrijwilligerswerk moest 
op die ene vrije zondag gedaan 
worden en ledenwerving betekende 
per fiets de verschillende parochies 
afgaan. Begrijpelijkerwijs werd dit 
op een gegeven moment teveel en 
zocht men personen die specifiek 
zouden zorgen voor de leden-
werving. Dankzij deze mensen 
– zelatrices of zelateurs genaamd – 
kende de vereniging een geweldige 
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in zijn beste kleren reizen want de 
stoomlocomotief braakte enorme 
hoeveelheden roet uit om de tien 
tot veertien rijtuigen op de plaats 
van bestemming te krijgen. Het 
laatste stukje van Pau naar Lourdes 
(zo’n 40 km) was er achteraan de 
trein zelfs een tweede locomotief 

nodig om de trein de Pyreneeën in 
te helpen duwen.

Goed gevulde dagen

Ook het dagelijks programma van 
de bedevaart zag er heel anders uit 
dan nu. Voor dag en dauw gingen 

de meeste bedevaarders al een 
kruisweg doen. Diegenen die al te 
Lourdes zijn geweest weten dat de 
kruisweg daar ‘een echte kruisweg’ 
is. Daarna volgde het ontbijt. De 
rest van de dag was goed gevuld 
met een mis, lof, biecht, enz. In de 
naoorlogse jaren moesten de men-
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sen met wat minder luxe genoegen 
nemen in de hotels. Alles was nog 
op de bon en pas na inlevering van 
de paspoorten van de bedevaar-
ders konden de hotels voor eten 
zorgen. Deze situatie duurde tot 
1951.
Vanaf 1948 werd er voor gekozen 
om alle bedevaarders in één hotel 
onder te brengen: Hotel N.D. 
de Bétharram. In dit klein maar 
gezellig familiehotel van de familie 
Bertrand hebben we gelogeerd tot 
en met 2005. Sinds 2006 logeer-
den we inmiddels al een aantal 
jaren in hotel Angélic en hotel 
des Pays-Bas en de laatste jaren 
hebben deze hotels plaats gemaakt 
voor hotel Roc de Massabielle. Ook 
in dit hotel wordt er steeds voor 
gezorgd dat we tevreden bedevaar-
ders hebben.
 

Aangesloten

Deze bedevaartgangers zijn trou-
wens de beste reclame voor de 
vereniging. Dat heeft men in de 
jaren vijftig gemerkt want in 1957 
zat men al over de 3000 leden. 
Een belangrijke verbetering was 
het moment dat men aansloot bij 
de Diocesane Bedevaart van Ant-
werpen, vanwege de Vlaamse taal. 
Vanaf 1967 tot en met 1971 heeft 
men nog het unicum gekend dat 
de trein over het ‘Bels lijntje’ vanuit 
Tilburg via Riel, Alphen en Baarle-
Nassau naar Turnhout reed. 
Dat was nog een heel gedoe, want 
de perrons van de verschillende 
stations waren al verdwenen waar-
door er naar noodoplossingen zoals 
loopplanken en trapjes gezocht 
moest worden.

Kwaliteit

Door de ervaring die men geduren-
de de jaren opdeed, kon men de 

kwaliteit van de bedevaarten en de 
organisatie verbeteren, waardoor 
de vereniging verder uitgroeide. 
Men kon bijvoorbeeld vanaf 1976 
kiezen uit twee data: een mei-
bedevaart met een dagtrein zonder 
zieken en de juli-bedevaart met 
een nachttrein met zieken.
Vanaf 2007 wordt er zowel in mei 
als in juli gereisd met de TGV en 
het vliegtuig. Omdat deze trein niet 
is aangepast voor zieken, reizen 
de zieken, die liggend moeten 
worden vervoerd met een speciale 
ambulancebus.

Stichting

In de loop der jaren zijn er verschil-
lende bestuursleden geweest. Te 
weten:
Dhr. J Kimeny, Z.E.H. Maes, Z. 
E H. Nuyts en Dhr. A Jansens, 
Mevr. Kimeny,  Dhr. H. van den 
Burg, Dhr. S. Fransen, Z.E.H. 
pastoor Gijs, Jan van den Brandt, 
Mevr. Marese Bax-Onghena, Dhr. 
A. Cornelissen, Dhr. H. van den 
Broek, Ilse Schoenmakers, Bas van 
Haeren, Rita Stappaerts, Francine 
de Swart-Koks, Jeanne van den 
Brandt-Smulders, Gerard Bezem, 
Bertha Haagen-v.d. Biggelaar, 
Agnes Antens-de Haas, Gerard de 
Bont, Rian Goos-van den Brandt,  
Ellie de Bruijn, Miet Kooremans, 
Ria Jacobs.

In 2002 heeft het bestuur besloten 
om van de vereniging een stichting 
te maken, omdat deze vorm het 
beste aansloot bij de werkwijze. Na 
75 jaren heeft onze stichting ruim 
6000 donateurs, welke elk jaar be-
zocht worden door 120 zelatrices / 
zelateurs.
Het bestuur van de stichting be-
staat momenteel uit:
• Z.E.H. Pastoor Jan Braspenning, 

adviseur

• Miek van Gool-Theeuwes, voor-
zitter/contact reizen

• Corrie van den Heijning-Bruurs, 
secretaris/donateurs

• Henk van Dijk, penningmeester
• Elianne Raeijmaekers-van Til-

burg, contact ziekenreizen
• Cilia Theeuwes, bestuurslid
• Lyda van der Voort-Houtzager, 

bestuurslid
• Leo Vertraelen, adviseur
• Annie van Dijk-Vermeer, adviseur

Werkwijze

Stichting ‘De Vrienden van Lourdes’ 
werkt met donateurs. Per stad of 
dorp zijn er mensen voor het wer-
ven van de donateurs en het innen 
van de contributie. Dankzij de inzet 
van deze mensen telt de stichting 
nu ruim 6000 donateurs.
Ook wordt er door deze personen 
op gelet of er in hun regio zieken 
zijn die in aanmerking komen voor 
een gratis bedevaart naar Lourdes. 
Deze zieken hoeven overigens geen 
donateur van de vereniging te zijn. 
Wij willen natuurlijk altijd graag 
meer donateurs. Deze maken het 
voor ons mogelijk om zieken gratis 
mee te nemen. Hoe meer dona-
teurs wij hebben, hoe meer zieken 
wij kunnen meenemen.

Algemene vergadering

Tijdens de algemene vergade-
ring op de zondag direct voor of 
na 11 februari, de dag van de 
eerste verschijning van Maria aan 
Bernadette, worden door mid-
del van loting een aantal zieken 
(±25) en een aantal donateurs 
(±50) aangeduid die gratis een 
bedevaart naar Lourdes mogen 
maken. De personen die een reis 
gewonnen hebben, krijgen hiervan 
schriftelijk bericht. Twee weken na 
de algemene vergadering gaan de 
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zelateurs en zelatrices op pad voor 
het innen van de contributie en 
het werven van nieuwe donateurs. 
Jaarlijks wordt in april voor deze 
vrijwilligers een gezellige avond 
georganiseerd. Naar gelang het 
aantal leden, maken ze kans op 
een vrije reis naar Lourdes.

Onze bedevaarten

Als Stichting ‘De Vrienden van 
Lourdes’ kennen wij twee soorten 
bedevaarten. Een mei- en een 
juli-bedevaart. In mei is er alleen 
een hotelbedevaart. Tijdens een 
bedevaart verblijf je vier tot vijf 
dagen in Lourdes.
Tijdens de juli-bedevaart is er een 
aangepast programma voor de 
zieken, welke verblijven in het ont-
haalcentrum ‘Accueil Notre Dame’, 
dicht bij de heiligdommen. In dit 
nieuwe hypermoderne centrum 
waar plaats is voor 904 bedden, 
krijgen wij samen met Antwerpen 

een afdeling met ongeveer 80 tot 
100 bedden.  
De overige bedevaarders verblijven 
in een hotel. De juli-bedevaart 
wordt begeleid door vrijwilligers: 
doktoren, verpleegkundigen, ver-
zorgenden en brancardiers.

Programma in Lourdes

In Lourdes wordt aan de hotel-
gasten een volledig programma 
aangeboden.
Daarnaast is er voldoende 
gelegenheid om te genieten van 
de bezienswaardigheden in het 
stadje waar Bernadette woonde, 
zoals het geboortehuis (‘moulin de 
Boly’), het Cachot waar de familie 
Soubirous in grote armoede leefde, 
het Musée Bernadette, het kasteel 
waarin een Pyreneeënmuseum is 
gevestigd en de prachtig gelegen 
Cité Saint Pierre, een centrum 
waar minder vermogende pelgrims 
voor hun verblijf terecht kunnen. 

Ook wordt er een excursie gemaakt 
naar de Pyreneeën.

Kaarskensprocessie

De Kaarskensprocessie in Baarle 
is en blijft een prachtige traditie. 
Ze is dezelfde als die dagelijks op 
de Esplanade in Lourdes plaats-
vindt. Ook in Baarle worden de 
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zeven evocaties uit het leven van 
Bernadette uitgebeeld. Dit wordt 
gedaan door de schooljeugd van 
de beide Baarles. Deze kinderen 
zorgen voor het klassieke deel van 
de Kaarskensprocessie en voor 
de uitbeelding van het leven van 
Bernadette Soubirou.
Pelgrims uit Nederland en België 
lopen mee in de feeërieke Kaars-
kensprocessie door het verduis-
terde dorp. Het Mariabeeld gaat 
na de eucharistieviering in de 
‘Belse kerk’ mee voorop. In het wit 
gestoken bloemenbruidjes strooien 
rozenblaadjes, er wordt gebeden 
en iedereen draagt een kaarsje met 
zich mee. Dit zorgt altijd voor een 
prachtige en feeërieke processie. 
De sfeer wordt nog verhoogd door-
dat er op de terrassen veel mensen 
zitten met een kaarsje.
De Kaarskensprocessie wordt 
jaarlijks georganiseerd door onze 

stichting. Ze vindt plaats op de 
eerste zondag na 15 augustus. 
Om 20.00 uur is er een plech-
tige eucharistieviering in de 
St.Remigiuskerk van Baarle-Hertog 
waarna rond 21.00 uur de proces-
sie door de verduisterde straten van 
Baarle-Hertog-Nassau trekt. Elk 
jaar kunnen we een beroep doen 
op een groot aantal vrijwilligers, 
jong en oud. Onze hartelijke dank, 
ook aan fotograaf Joris Knapen.

Het correspondentieadres van Vrienden 
van Lourdes is: Leliestraat 6, 5111VK 
Baarle-Nassau of via e-mail: 
info@vrienden-van-lourdes.org.. 
Website: 
www.vrienden-van-lourdes.org.
 
Wilt u ook uw steentje bijdragen, neem 
dan contact op met Cilia Theeuwes of 
Wil Moonen via cilia.vvl@gmail.com of 
via voornoemd correspondentieadres.
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau 

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (14)

HERMAN JANSSEN

Vorige keer werd duidelijk dat 

voor Baarle de klemtoon van de 

WO1-herdenking in het lopende 

jaar zal liggen. In 2015 is het 

namelijk exact honderd jaar gele-

den dat het Belgische postkantoor 

een belangrijke schakel werd in 

de brievensmokkel van en naar 

bezet België, dat het vluchtoord 

bij Baarle-Grens werd ontruimd, 

dat in Zondereigen de dodendraad 

werd opgericht en dat in het 

centrum van Baarle een Belgische 

militaire basis operationeel werd, 

namelijk het zend-, ontvangst- en 

meetstation MN 7. 

Voor de herdenking van de brie-
vensmokkelpost slaagde Amalia 
erin om aan beide kanten van de 
grens ruime persbelangstelling te 
wekken. Dat was alvast een goede 

start. De sluiting van het vlucht-
oord herdachten wij op zaterdag 
30 mei met een bezoek aan het 
vroegere vluchtoord Uden. 

Heemreis naar Uden

Heemkundekring Uden ontving ons 
in haar heemhuis met koffie, thee 
en peperkoek. Er werden filmbeel-
den van de vluchtelingenopvang 
getoond. Vluchtoord Uden werd op 
16 februari 1915 geopend. Twee 
weken later arriveerden met de 
trein grote groepen vluchtelingen 

Hoog bezoek in het vluchtoord Uden: burgemeester Sijstermans, regeringscommissaris Ruys de Beerenbrouck en 
commandant Wilhelm.
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uit Baarle-Grens. Daar werd de 
opvang na een half jaar stopgezet 
omwille van de problematische lig-
ging vlakbij de rijksgrens met bezet 
België. Het Nederlandse grensge-
bied verkeerde immers in Staat van 
Beleg en de militairen die er actief 
waren, werden in de uitvoering 
van hun taken gehinderd door de 
aanwezige vluchtelingen. Heel wat 
vluchtelingen kwamen uit Antwer-
pen of Turnhout. Zij probeerden 
meermaals de grens te passeren of 
geraakten bij smokkelactiviteiten 
betrokken. 

Gidsen Pierre van Diepenbeek en 
Jacques Brouwer namen plaats in 
de bus en leidden ons rond in het 
vroegere vluchtoord, tegenwoordig 
een bedrijventerrein. De oprichting 
van het vluchtoord verliep niet 
zonder slag of stoot. In de gemeen-
teraad kreeg de burgemeester van 
Uden onverwacht veel tegenstand. 
Ondanks zijn betoog over de vele 
economische voordelen en de 

afgelegen ligging van het kamp, 
staakten de stemmen met vijf 
tegen vijf. Een van de bezwaren 
tegen de komst was dat het aantal 
bewoners van dit vluchtoord het 
inwonersaantal van Uden ver zou 
overschrijden. Na het voorlezen 
van een brief van 69 middenstan-

ders echter ging de gemeenteraad 
unaniem akkoord. 

De kampleiding was bepalend 
voor de vorming van een hechte 
Belgische leefgemeenschap. 
Pater Bernardinus Mets, geboren 
in Dokkum, speelde hierbij een 

Zittend v.l.n.r.: Jos Sijstermans, Charles Ruys de Beerenbrouck, pastoor 
Bernardinus Mets en J. Wilhelm. Links achteraan staat kapelaan Victor Maes, 
na de oorlog pastoor in Baarle-Hertog.

Kerk van het vluchtoord in Uden.
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grote rol. Hij was in België een 
bekende predikant en schreef ook 
regelmatig in Nederlandse katho-
lieke bladen. Hij vluchtte uit het 
brandende Leuven en arriveerde 
na een gevaarlijke tocht met vijf 
medebroeders in Susteren. Pater 
Mets is nog geen zeven maanden 
pastoor van het vluchtoord Uden 
geweest, maar hij zette in deze 
korte tijd de organisatie op en 
kon diverse privileges regelen. Na 
zijn dood op 10 september 1915 
werd hij opgevolgd door Victor 
Jozef Maes, geboren op 5 februari 
1872 in Kalfort bij Puurs (B). Na 
studies in het Groot Seminarie van 
Mechelen werd hij op 2 februari 
1898 tot priester gewijd. Tot maart 
1915 was Maes onderpastoor in 
Willebroek, vervolgens werd hij 
aalmoezenier in het Vluchtoord 
‘Kijk in de pot’ in Bergen op Zoom. 
In het vluchtoord Uden werd hij 
aangesteld als kapelaan en na het 
overlijden van pater Mets werd 
E.H. Victor Maes bevorderd tot 
pastoor. In Uden was hij tot 1919 
actief. In 1920 werd hij tot pastoor 
van Baarle-Hertog benoemd. Maes 
bracht twee houten beelden uit de 
kerk van het vluchtoord mee naar 
zijn nieuwe parochie. Ze staan 
rechts achteraan in de St.-Remi-
giuskerk. Pastoor Maes stierf in 
Baarle-Hertog op 25 juni 1938. 

De kerk was vier jaar lang het hart 
en het middelpunt van het vlucht-
oord Uden. Belangrijke gasten 
zoals de Belgische minister van 
Onderwijs (Poullet) werden hier 
ontvangen. Op de locatie ervan is 
onlangs een herdenkingsmonu-
ment opgericht. 

Van bij de aanvang werd werkgele-
genheid gecreëerd, zodat praktisch 
iedereen ongeveer zes uur per 
dag zinvol bezig was. Er werd een 

betaling met punten ingevoerd. 
Het idee was afgekeken van het 
vluchtoord Baarle-Nassau, waar 
het was ontwikkeld door stations-
chef Wolters. De verdiende punten 
konden alleen besteed worden in 
de puntenwinkel van het vlucht-
oord. In het begin was er slechts 
keuze uit kleding en schoeisel, 
dit om te voorkomen dat er drank 
of ‘andere nutteloze dingen’ voor 
gekocht werden. Aanvankelijk was 
men niet zo blij met deze karton-
nen kaartjes, maar dat veran-
derde toen er meer artikelen in de 
puntenwinkel verkrijgbaar werden 
(zoals worst, huishoudelijke zaken, 
snoep en rookwaren). 

Onze gidsbeurt in Uden eindigde 
bij de restanten van de wielerbaan, 
die nog goed zichtbaar zijn. De 
wielervereniging van het vluchtoord 
ging de strijd aan met teams uit 
geheel Nederland. Er waren ook 
wedstrijden voor profs en koppel-
koersen. De fietsen werden zelfs 
gebruikt voor reizen naar de grens 
met België. 

Onze busreis kende een vervolg in 
Doorn bij Utrecht, waar het asie-
loord van de Duitse keizer en de 
tentoonstelling over de Nederland-
se neutraliteit bezocht werden. Een 
mooie afsluiting van een boeiend 
dagje uit!

Gratis fotozoektocht

We herdenken deze zomer de 
honderdste verjaardag van de 
oprichting van de Dodendraad. 

Pastoor Maes in Uden. De twee grootste beelden staan nu achteraan in de St.-
Remigiuskerk. 

George van Raemdonck, 1917 (1888-
1966).
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Begin juli 1915 – dinsdags met 
de kermis – dreunde Zondereigen 
onder het gewicht van een zware 
vrachtwagen. De eerste palen en 
benodigdheden voor het plaatsen 
van de elektrische draadversper-
ring werden aangevoerd. Op 24 
juli 1915 stond er stroom op de 
draden. De eerste slachtoffers zorg-
den voor grote verontwaardiging, 
ook in Nederland. Daar werkte de 
26-jarige Antwerpenaar Georges 
van Raemdonck als politiek teke-
naar voor De Amsterdammer. Van 
Raemdonck was omwille van de 
oorlog eind 1914 met zijn gezin 
vanuit Zwijndrecht naar Nederland 
gevlucht. Op 15 augustus 1915, 
drie weken na de oprichting van de 
draadversperring aan de rijks-
grens met Baarle-Nassau, werd 
zijn keiharde aanklacht tegen de 
dodendraad gepubliceerd. In die 
cartoon had Georges de Belgisch-
Nederlandse grens afgesloten met 
reuzengrote spinnenwebben en 
voerde hij Pietje de Dood op in de 
hoedanigheid van een giftige spin. 
Heel mooi is de gecorrigeerde titel: 
‘De Nederlandsch-Belgische Gren-

zen’ werd doorstreept en vervangen 
door ‘Er zijn Grenzen!’

Voor grensbewoners was de oprich-
ting van de dodendraad een zeer 
ingrijpende gebeurtenis. Van 26 
april tot 15 oktober 2015 herdenkt 
Amalia deze gebeurtenis met een 
fotozoektocht. De deelname is gra-
tis, dankzij het bedrag dat beschik-
baar kwam met het winnen van 
de Knippenbergprijs. Drie sponsors 
(café Schuttershof, café In Holland 
en ijssalon Het Vaneleke) zorgden 
bovendien voor een prijzenpot van 
350 euro. Wie deelneemt aan de 
zoektocht maakt kans op één van 
de zeven bongobonnen ter waarde 
van 50 euro.

De fotozoektocht volgt het tra-
ject van de Dodendraadroute 
(38 km). Bij elk van de vijftien 
informatieborden moet één vraag 
worden beantwoord en één foto 
gezocht. Deelnameformulieren 
zijn beschikbaar bij de VVV’s van 
Baarle, Hoogstraten, Merksplas en 
Ravels. Je vindt ze o.a. ook op de 
vertrekplaatsen: café Schuttershof 

(Zondereigen), café In Holland 
(Castelré), ijssalon Het Vaneleke 
(Merksplas), hotel-restaurant Paci-
fic (Weelde-Statie) en De Klapek-
ster (Wortel-Kolonie). Het volledige 
wedstrijdreglement vind je terug op 
www.dodendraad.org.     

“Weer is iemand, die de grens wilde passeren, aan de electrische prikkel-
draadversperring blijven hangen en verbrand (dagelijksch courantenbericht).”

Voor de honderdste herdenking van 
de oprichting van de dodendraad 
werd ook samengewerkt met het 
Openluchtmuseum in Arnhem. Bij 
de oude schuur uit Budel is een 
reconstructie van de dodendraad 
opgericht. Hiervoor werden door 
Amalia oude foto’s en isolatoren 
aangeleverd. De opening van deze 
permanente tentoonstelling vond 
plaats op 29 april. 
Verder hielp Amalia zes heem-
kringen uit Noord-Limburg en 
drie uit Noord-Brabant met hun 
gezamenlijke tentoonstelling over 
de dodendraad voor het project ‘De 
Groote oorlog rond de Kluis’. De 
opening is gepland op 4 juli 2015 
in de Achelse Kluis. En tot slot 
werd overleg gepleegd met de ge-
meente Wuustwezel. Ook daar zal 
eerstdaags een reconstructie van 
de dodendraad het daglicht zien.

Folder van de fotozoektocht.
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Wandeling van het jaar?

Op voordracht van VVV-Baarle en 
na selectie door de wandeljury 
van de provincie Antwerpen is het 
Dodendraadpad in Zondereigen ge-
nomineerd voor de wedstrijd ‘Wan-
deling van het jaar’. Tot zondag 16 
augustus kan via de computer een 
stem uitgebracht worden. De geno-
mineerde met het grootste aantal 
voorkeurstemmen ontvangt de titel 
‘Wandeling van het jaar’, goed voor 
een pak media-aandacht.

Steun Amalia en breng met 
al uw familieleden, vrienden, 
kennissen en relaties een 
stem uit ten voordele van 
het Dodendraadpad als 
‘Wandeling van het Jaar’. 
http://www.
provincieantwerpen.be/
aanbod/dvt/wandeling-van-
het-jaar.html 

Thomas Ansems

Op 2 juli vertrekt Amalia met 
de bus voor een vierdaagse reis 
naar Verdun, Noord-Frankrijk. 
We brengen er hulde bij het graf 
van Thomas Ansems. Thomas is 
afkomstig uit Chaam, waar hij op 
22 januari 1887 in het huis met 
het toenmalige nummer A101 
werd geboren. Zijn vader was de 
45-jarige Adriaan Ansems. Zijn 
moeder, Adriana Maria Willemse, 
was 41 jaar oud en afkomstig uit 
Meerle. De landbouwerfamilie 
Ansems woont al generaties lang in 
Chaam: Cornelis (*1705), Johan-
nes (*1741), Cornelis (*1794) en 
Adrianus (*1842). 

Thomas Ansems was de jongste uit 
een gezin van negen kinderen:

1. Cornelis (*Chaam 12 mei 
1873, †Chaam 4 november 
1949), gehuwd in Chaam op 12 
juni 1903 met Johanna Cornelia 
BAETEN.
2. Catharina (*Chaam 6 november 
1874, †Baarle-Hertog 2 septem-
ber 1961), gehuwd in Chaam op 
22 november 1906 met Petrus 
Franciscus KENNES en hertrouwd 
in Alphen en Riel op 15 november 
1919 met Jan Frans MEIJVIS.
3. Adrianus Josephus (*Chaam 
24 maart 1876, †Gilze en Rijen 
ca. 1963), gehuwd in Chaam op 
17 november 1910 met Johanna 
Cornelia JANSSENS.
4. Johannes (*Chaam 15 decem-
ber 1877, †’s-Gravenhage 7 sep-
tember 1965) gehuwd in Hillegom 
op 8 oktober 1907 met Cornelia 
Maria KRUIJDENBERG.
5. Antonius (*Chaam 16 januari 
1880, †Chaam 16 mrt 1961) 
gehuwd in Ginneken en Bavel op 
10 april 1918 met Johanna DE 
GRAAF.
6. Franciscus (*Chaam 29 au-
gustus 1881, †Gilze en Rijen 25 
september 1964), gehuwd in Gilze 
en Rijen op 23 oktober 1908 met 
Antonetta DE BRUIJN.
7. Dionisius (*Chaam 17 juli 
1883, †Chaam 1 november 
1883).
8. Johanna Maria (*Chaam 16 
mei 1885, †Gilze en Rijen 20 juni 
1971) gehuwd in Gilze en Rijen 
op 8 mei 1914 met Adrianus VAN 
RIEL.
9. Thomas (*Chaam 20 januari 
1887, Meuse-Argonne 21 oktober 
1918).   

Thomas Ansems heeft zijn 
grootouders nooit gekend en hij 
was amper zes jaar oud toen zijn 
vader stierf. Zijn moeder overleed 
in Breda op 27 december 1909. 
Thomas is niet getrouwd en heeft 

geen nakomelingen. Maar in de 
omgeving van Chaam wonen nog 
heel wat nakomelingen van zijn 
broers en zussen. Sommigen zijn 
zelfs lid van onze vereniging.

Op 16 maart 1912, twee en 
een half jaar na het overlijden 
van zijn moeder, vertrok Thomas 
Ansems naar de Verenigde Staten 
van Amerika. Ongeveer 250.000 
Nederlanders waren hem toen al 
voorgegaan. Thomas was op dat 
moment 25 jaar oud en in de fleur 
van zijn leven. Hij vertrok vanuit 
de haven van Antwerpen met de 
S.S. Kroonland van de Red Star 
Line. Dit stoomschip was in 1902 
in Philadelphia (Pennsylvania, 
USA) gebouwd en kon 1.537 
passagiers vervoeren, waarvan 
duizend in derde klasse. De pas-
sagierslijst leert ons dat Ansems 
een landbouwarbeider was die kon 
lezen en schrijven. Hij had licht 
haar en blauwe ogen, was blank 
en 162,5 cm groot. Zijn overtocht 

Portret van Thomas Ansems.
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betaalde hij zelf en hij had honderd 
dollar bij zich, het hoogste bedrag 
onder zijn reisgenoten. Thomas 
vermeldde als eindbestemming 
zijn vriend Lambert van Galder in 
Kimberly (Wisconsin, USA). Ook 
Johannes Leijten en Adrianus van 
Beek reisden naar Van Galder in 
Kimberly. Leijten was een 26-jarige 
landbouwarbeider uit Chaam. Van 
Beek was een jaartje ouder en 
kwam uit Terheijden. Op hetzelfde 
schip zaten nóg vier jongens uit 
onze regio. Zij reisden echter naar 
Hart (Michigan, USA): Cornelius 
Arnouts uit Zundert, Cornelius 
van Loon uit Chaam, Johannes 
Vermeiren uit Chaam en Gustave 
Verschuuren uit Meerle. Op 28 
maart 1912, na twaalf dagen 
op de oceaan, arriveerde de S.S. 
Kroonland op Ellis Island in New 
York. Thomas, Adrianus en Johan-
nes trokken samen met de trein 
verder. 

Begin 1915 vinden we Thomas 
Ansems terug bij Petrus Valentijn, 
14th Street in Faribault, Minne-

sota. Hij keert dan voor een korte 
vakantie naar Chaam terug. In die 
periode was er weinig werk op de 
boerderij. Ansems kwam met de 
Holland-Amerikalijn naar Rotter-
dam. De Red Star Line in Antwer-
pen lag immers stil omwille van de 
Duitse bezetting van België. 

Op 23 februari 1915 vertrok Tho-
mas Ansems met de SS Rijndam 
vanuit Rotterdam. Dit stoomschip 
werd in 1901 in Belfast (Noord-

Bidprentje.

Foto van het oude graf op het 
Amerikaanse kerkhof in Romagne.

Ierland) gebouwd en kon 2.282 
passagiers vervoeren, waarvan 
1.800 in derde klasse. De pas-
sagierslijst vermeldt dat Thomas 
een alleenstaande landbouwer is. 
Net zoals bij de vorige overtocht 
betaalde hij zijn reis zelf. Er is een 
opmerkelijk verschil bij zijn per-
soonsgegevens. Deze keer meet hij 
170 cm, dat is zeven en een halve 
centimeter meer dan drie jaar eer-
der. Opvallend is ook de stempel 
‘non immigrant alien’. Ansems had 
de Nederlandse nationaliteit, maar 
hij was geen immigrant omdat zijn 
officiële verblijfplaats zich sinds 
1912 in de USA bevond. Thomas 
reisde samen met Hendrik Koyen 
uit Chaam en Pieter Hoefnagels uit 
Ginneken. Zij arriveren op 6 maart 
1915 op Ellis Island in New York.

Hoe Thomas Ansems in het Ame-
rikaanse leger terechtkomt, hoe 
hij de Amerikaanse nationaliteit 
verwerft en hoe hij nabij Romagne 
om het leven komt, vertel ik een 
andere keer. 

Foto’s uit WO1 

Tot slot toon ik u ook dit keer weer 
nooit eerder gepubliceerde foto’s 
uit Baarle. 

Nederlandse gemobiliseerde soldaten bewaken op 2 
december 1914 de rijksgrens tussen Ulicoten en Meerle. 
(collectie Ton Bluekens)
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Baarle-Grens, met links Nederlandse en rechts Duitse soldaten. Achteraan staan Johanna Theodora 
van Haag en haar man, Theodoor Johan Wolters. Wolters was de Nederlandse chef van het 
grensstation van 1908 tot bij zijn plotse dood in 1919. Bemerk de kasseiweg en het bordje met 
‘Rijwielpad’.

Vroegere onderwijzerswoning bij de (gesloopte) jongens-
school in Ulicoten. Het huis staat op de hoek van de 
Dorps- en de Bernardusstraat. Hier was tijdens WO1 de 
politiewacht gehuisvest. Ook kwam er een barbier langs 
om haren te knippen of baarden te scheren. (collectie Ton 
Bluekens)

Een groep Nederlandse grenswachters poseert in december 
1914 voor het huis van de militaire dokter in Ulicoten. 
(collectie Ton Bluekens)
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‘Volhoudend vorder ik’

Amalia aan het werk (2)

REDACTIE

De eerste ‘Amalia aan het werk’ 

in het vorige nummer heeft een 

aantal leuke reacties opgeleverd. 

Alle reden ermee door te gaan.

boerderij kan zijn geweest. Hoewel 
Frans toen nog heel jong was – hij 
is geboren in 1940 – kan hij zich 
herinneren dat er een schuilkelder 
achter de boerderij was. Vanwege 
de hevige beschietingen was hij 
met zijn moeder en twee jongere 
broertjes enkele dagen geëvacu-
eerd naar Turnhout. Zijn vader 
en onderduiker Han Smit waren 
daar niet bij. Dat kan verklaren dat 
Lamberti en de Kerf een lege boer-
derij aantroffen, concludeert Jos 
van Roozendaal: “Jan van Gils en 
de onderduiker hebben vanwege 
de hevige artilleriebeschietingen 
waarschijnlijk in de schuilkelder 
gezeten.”
Ook van oud-bewoners van de 
Baarleseweg heeft Jos van Roo-
zendaal reacties gekregen. “Daar 
ga ik op termijn eens langs. Mis-
schien kunnen zij nog wat aanvul-
len uit die tijd.”

Fluitende papkoker

Onderduiker Han Smit kan ook 
wel de ‘fluitende papkoker’ zijn 
geweest die Lamberti en de Kerf 
’s-ochtends aantroffen in keuken 
(Van Wirskaante, december 2014). 
Van Han Smit weten we dat hij erg 
muzikaal was. Toon de Bont vroeg 
het zich na lezing van het artikel af 
wie die fluitende papkoker geweest 
kon zijn. Omdat hij wist dat Han 
Smit ondergedoken had gezeten bij 
Jan van Gils, dacht hij aan hem. 

Reden te meer om aan te nemen 
dat de boerderij in het verhaal van 
Lamberti die van Jan van Gils is 
geweest.
Wie nog wat meer kan vertellen 
over de boerderij waar Lamberti en 
de Kerf de nacht hebben doorge-
bracht, kan nog steeds contact 
opnemen met Jos van Roozendaal 
op jvroozendaal@gmail.com. 

Louis en Marie?

Na de Tweede Wereldoorlog is 
Pieter (Piet) de Jong tijdelijk opge-
vangen op een boerderij in Baarle-
Nassau, bij Louis en Marie. Pieter 
is op 16 december 1924 geboren 
in Nieuwendam.
Hij is opgevangen door Louis en 
Marie omdat hij er zo slecht uitzag. Boerderij Baarleseweg

Jos van Roozendaal heeft ver-
schillende reacties gekregen op 
zijn vraag in welke ‘vrij nieuwe 
boerderij’ dr. Lamberti rond de 
bevrijding heeft geslapen en wak-
ker wordt naast kapelaan De Kerf. 
Het moet wel haast de boerderij 
van Jan van Gils zijn geweest. “Al-
leen die boerderij was vrij nieuw”, 
reageert Toon de Bont. “De eerste 
vier boerderijen aan de Baarlese-
weg (vanaf Baarle gezien) waren al 
een tijd vóór de oorlog gebouwd.” 
Frans, de oudste zoon van Jan van 
Gils, denkt dat het inderdaad hun 
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Pieter had het bij hen heel goed 
en wilde zich nuttig maken op 
de boerderij. Hij is er zes weken 
gebleven. Maar hij mocht niet 
meewerken, want hij moest aan-
sterken. Zijn zoon is nu op zoek 
naar ‘Louis en Marie’ of nazaten 
van hen. 
Heeft iemand een idee wie ‘Louis 
en Marie’ kunnen zijn? Reacties 
graag naar genealogie@amalia-
vansolms.org.  
Naschrift: Net voor deze Van 
Wirskaante naar de drukker ging, 
kregen we te horen dat het gaat 
om Louis en Marie Jansens-van 
Zon. Zij hebben aan de Oor-
deelsestraat in Baarle-Hertog 
gewoond.

Toegang grensperron

Reizigers konden alleen maar 
via de toegangshellingen aan de 
Nederlandse en Belgische kant 
het gigantische stationsgebouw 
bereiken. “Precies zoals je zelf al 
veronderstelde”, gaf Ben Wolters 
aan Harry Benschop mee. Die 
laatste vroeg het zich af bij het 
uitwerken van de het ‘Projectidee 
Emplacement Baarle-Grens (Van 
Wirskaante, maart 2015).

Aan de Belgische kant is die 
toegangshelling nog goed te zien, 
aan de Nederlandse kant niet 
meer. “De helling aan Nederlandse 
kant werd ook gebruikt door de 
bussen van de ATO. Daar maakten 
treinpassagiers van gebruik die 
naar Chaam, Ulvenhout en Breda 
wilden. Die hadden geen treinver-
binding vanuit het zuiden”, vult 
Ben Wolters nog aan. Goed om 
met die hellingbaan rekening te 
houden als het ervan komt om iets 
met het grensperron te doen!
Ben Wolters geeft in een mail nog 
aan dat het ‘kunstwerk’ (zo be-

schrijft hij het stationsgebouw) in 
die tijd tot de drie grootste stations 
van Nederland behoorde. Het was 
bijvoorbeeld groter dan Utrecht. 
“Mijn grootvader had al enkele 
standplaatsen gehad. Hij vierde in 
1915 zijn zilveren ambtsjubileum 
aan ‘De Grens’. Hij kon eerder 
kiezen tussen Utrecht en Baarle-
Nassau Grens. Hij koos voor het 
prachtige station aan de grens, 
vooral vanwege de gloednieuwe en 
de voor die tijd moderne ambts-
woning aan de Stationstraat.” Niet 
zonder enige ironie voegt Ben 
eraan toe: “Gebruikelijk was dat 
de chef op het station woonde. 
Hij kreeg er gratis de rook van de 
machines erbij.”

Het stationsgebouw was volgens 
hem niet alleen een gigantisch 
groot en prachtig gebouw. Het 
blonk ook uit door de degelijkheid 
en pracht van de gebruikte mate-
rialen. “Alle vloeren in alle locaties 
waren van de beste soort parket. Ik 
herinner me dat het was alsof je op 
tapijten liep! Alleen de kaartenhal 
met het ‘eiland’ in het midden had 
een tegelvloer. Natuurlijk de beste 
soort! Dwars door die kaartenhal Hellingbaan aan Nederlandse kant (collectie Ad Jacobs).

Het grensstation (collectie Ad Jacobs).
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liep de grens. Die was aangegeven 
door gekleurde tegels.”

Ben Wolters vertelt graag over het 
station Baarle-Grens. “Op oude 
foto’s zie je een stevig hekwerk 
langs het station. Er zat één 
poortje in, voor de stationschef. 
Om snel op het perron te komen. 
Tegen het perron een verticaal 
geplaatste biels zodat de chef met 
enige gymnastiek op het perron 
kon klimmen.” Hij besluit: “Daar 
hoort nog een leuk verhaaltje bij, 
maar dat vertel ik je nog wel eens.” 
Harry Benschop heeft dan ook met 
veel plezier een afspraak met hem 
gemaakt. Dat gaat ongetwijfeld 
een heleboel ideetjes opleveren 
die kunnen worden meegenomen 
bij het projectidee ‘Emplacement 
Baarle-Grens’. Of gebruikt voor 
een artikeltje in Van Wirskaante. 
Of voor ‘150 jaar Bels Lijntje’ in 
2017.

 

150 jaar Bels Lijntje

Overweldigend, groot, gigantisch. 
Woorden die Ben Wolters gebruikt 
als hij praat over het station Baar-
le-Grens. Woorden die je zelf ook 
snel geneigd bent in de mond te 
nemen als je foto’s van een eeuw 
geleden ziet van Baarle-Grens. Niet 
alleen van het stationsgebouw, 
maar ook van het emplacement: zo 
groot, zo immens? Alleen is er nu 
zo goed als niets meer dat aan ‘die 
grootte’ herinnert.
In 2017 is het 150 jaar gele-
den dat er voor het eerst treinen 
reden tussen Tilburg en Turnhout. 
Bij Amalia worden plannetjes 
gesmeed om die gebeurtenis niet 
zo maar voorbij te laten gaan. 
We zijn vooral aan het nadenken 
hoe je de enorme afmetingen van 

Baarle-Grens/Weelde-Statie op een 
eenvoudige manier beleefbaar kunt 
maken voor langs rijdende fietsers. 
Niet door het stationsgebouw 
opnieuw op te trekken. Of veertig, 
vijftig sporen naast elkaar aan te 
leggen. Maar hoe dan wel? Wie 
mee wil denken om Baarle-Grens 
weer tot de verbeelding te laten 
spreken in 2017, kan het best 
contact opnemen met het secre-
tariaat via info@amaliavansolms.
org of met Harry Benschop (013-
5902960).

Allerzielenprentjes

Op de website van Amalia staan 
zo’n 4.000 bidprentjes. De werk-
groep genealogie van de heemkun-
dekring is nu vooral op zoek naar 
allerzielenprentjes. Op dit moment 
staan er al 45 prentjes van de O.L. 
Vrouw van Bijstandkerk uit Baarle-
Nassau op onze website. 
Op twee manieren kun je op de 
website www.amaliavansolms.org 

naar allerzielenprentjes zoeken. 
Allereerst op de achternaam van 
de overledenen. Je krijgt dan alle 
namen te zien die voldoen aan 
de criteria die je hebt gesteld. 
Hierna kun je met behulp van het 
vergrootglas naar het desbetref-
fende prentje. Ook kun je bij de 
achternaam ‘allerzielen’ invullen. 
Je krijgt dan een overzicht van 
alle allerzielenprentjes. Maak ook 
hier weer een keuze door op het 
vergrootglas te klikken. 

Nieuwe prentjes gezocht

De werkgroep genealogie is altijd 
op zoek naar bid- en allerzielen-
prentjes. De prentjes zijn van 
belang om stambomen te kunnen 
maken en gezinsreconstructies. 
Om die reden zijn ook rouwbrieven 
welkom. De gegevens van de bur-
gerlijke stand zijn voor niet-familie-
leden gedurende vijftig jaar niet in 
te zien. De prentjes, en dan vooral 
de allerzielenprentjes, kunnen dan 
snel een goed overzicht geven.
Na een eerdere oproep van het 

Douaneloods in opbouw (collectie spoorwegmuseum).
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heem heeft onder andere Annie 
Vriens-Geerts uit Ulicoten een 
groot aantal allerzielenprentjes van 
de parochies van Baarle-Nassau, 
Baarle-Hertog, Ulicoten en Chaam 
aangeleverd. Van Baarle-Nassau 
missen we nog allerzielenprentjes 
van 2005 tot 2012 en van vóór 
1960. 
Heeft u nog allerzielenprentjes 

liggen van Baarle-Nassau, Baarle-
Hertog, Zondereigen of Ulicoten? 
Wij willen deze graag inscannen en 
vervolgens op de website plaatsen. 
Uiteraard blijven de prentjes uw 
eigendom en krijgt u ze terug. U 
kunt de werkgroep genealogie een 
email sturen op het adres 
genealogie@amaliavansolms.org.   

Op stap met 
de ANB-boswachter

Een nachtegaal in Het Moer, een 
blauwborst in een jonge wil-
genstruik op een pad langs Het 
Merkske, dotterbloemen langs een 
greppel in een vorig jaar verworven 
terrein. Nog veel meer aantekenin-
gen maakte Bart Hoeymans, bos-
wachter bij het Agentschap Natuur 
en Bos (ANB). Wij hadden een 
afspraak met hem gemaakt om in 
het veld te kijken of er doorsteekjes 
mogelijk waren door terreinen van 
ANB om het wandelnetwerk in de 
ruime omgeving rond Zonderei-
gen te kunnen verbeteren. En wat 
daarvoor moet gebeuren, bijvoor-
beeld de aanleg van overstapjes, 
bruggetjes of misschien wel een 
knuppelpad.

Halverwege de dag verontschul-
digde Bart zich bijna: “Ik doe 
misschien wel vreemd voor jullie”. Allerzielenprentje parochie O.L. Vrouw Bijstand Baarle-Nassau 1960-1961.

Bart Hoeymans (rechts) wil de wandelaar langs een 
nieuwe stroomkuil in Het Merkske laten lopen.
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Hij schepte met zijn handen in 
het water van een slootje dat in 
de Noordermark afwatert, op zoek 
naar een bepaald soort ‘rijder’. Het 
was de beekschaatsenrijder. “Als 
ik dan toch op stap ben in het be-
heersgebied dat aan mij is toever-
trouwd, neem ik de gelegenheid te 
baat om ook inventarisatiewerk te 
doen.” Alles werd gelijk ingeklopt 
in een GPS.

Rondje Zondereigen

Na een dag stappen werd duide-
lijk dat het goed mogelijk is een 
wandelroute rond Zondereigen te 
maken die bijna alleen over trage 
wegen voert: over in de ruilver-
kaveling Zondereigen aangelegde 
halfverharde landbouwwegen, over 

Een nieuw wandelpad in de ruilverkaveling Zondereigen.

ingetekend (zie Van Wirskaante 
maart 2015). 

Vertegenwoordigers van twee par-
tijen gingen een dagje op stap met 
Bart Hoeymans: van de werkgroep 
zandwegen van Amalia en van 
VVV Merksplas. Met een wel heel 
plezierig resultaat voor de wande-
laar rond Zondereigen. En als die 
goed rondkijkt, krijgt hij de flora en 
fauna die Bart heeft ingeklopt er 
gratis bij.
Alleen in de omgeving van de 
archeologische site van de Vos-
senberg (bij Ginhoven) is nog niet 
helemaal duidelijk hoe er het best 
doorgaande routes kunnen worden 
aangelegd. Daarvoor moet nog met 
andere partijen worden gesproken.

Laarzenpaden

De nieuwe doorsteekjes over het 
terrein van ANB maken het ook 
mogelijk de laarzenpaden van 
Castelré en De Broskens aan elkaar 
te koppelen. “De wandelaar kan 
daardoor bijna het hele dal van 
Het Merkske van Baarle-Grens tot 
aan Minderhout doorkruisen over 
laarzenpaden, andere ‘avontuur-
lijke’ paadjes en zandwegen.” Het 
lijkt Bart Hoeymans een leuk idee 

Vanaf de Kerkdijk moet een bruggetje naar Het Moer komen.

doodlopende zandpaden en dwars 
door de natuurterreinen van het 
Agentschap Natuur en Bos. Ideeën 
ervoor waren begin januari met 
een groot aantal partijen op kaart 
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om zo het dal van Het Merkske 
beter op de kaart te zetten. Samen 
met ANB en Staatsbosbeheer gaan 
we binnenkort rond tafel om te 
bekijken wat er daarvoor nog moet 
gebeuren. Het past prima in de 
recreatievisie die Staatsbosbeheer 
voor het dal van Het Merkske aan 
het ontwikkelen is. En ook niet 
onbelangrijk, de gemeente denkt in 
dezelfde richting.
Net buiten Baarle op grondgebied 
van Merksplas heeft Bart Hoey-
mans nog enkele nieuwe doorste-
ken door Het Moer voorgesteld. 
Daarmee wordt niet alleen dit 
prachtige natuurgebied voor de 
wandelaar opengelegd, maar kan 
diezelfde wandelaar vanuit het 
Gel of vanaf de Moermolen naar 

Geen doorgaand verkeer meer op nieuwe ruilverkavelingsweg naar ’t Kerkebos.

het Zwart Goor zonder dat hij een 
stuk de Steenweg op Merksplas 
moet volgen. Om deze verbinding 
mogelijk te maken moet er vanaf 
de Kerkdijk nog wel een bruggetje 
over de Noordermark komen en 
op verschillende plaatsen planken 
over greppels gelegd: het is een 
echt nat broekbos.

Werkgroep zandwegen

Binnen Amalia zet de werkgroep 
zandwegen zich in voor het 
behoud van zandwegen. Ook 
wordt gewerkt aan uitbreiding van 
paadjes en paden zodat het buiten-
gebied van Nassau en Hertog op 
een aantrekkelijke manier toegan-
kelijk is. Het opnieuw toegankelijk 

maken van de Tikkenhaenweg 
tegenover Café In Holland is er een 
voorbeeld van. Momenteel wordt 
gewerkt aan het Sjoke Tokepad.
De werkgroep is ook verantwoorde-
lijk voor het beheer en onderhoud 
van het wandelknooppunten-
netwerk in de gemeente Baarle-
Nassau. En we denken er binnen 
de werkgroep over om eenvoudig 
onderhoud van paden te gaan op-
pakken.

Wie wil meedenken en helpen kan 
het best contact opnemen met de 
werkgroep via zandwegen@amali-
avansolms.org. Maandelijks houdt 
de werkgroep een wandeling, 
meestal op de eerste maandag van 
de maand in de middaguren.
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In de vorige Van Wirskaante stond 
een artikel over Zr. Anita Murmans 
van de hand van Jeanny Wouters. 
Jan Broos heeft een stamboom 
gemaakt.

Stamboom Zuster Anita
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ANTOON VAN TUIJL

Wij vermelden met genoegen weer 

een aanzienlijke lijst van schen-

kingen die sinds half januari bij 

Amalia binnen gebracht werden. 

Het is verwonderlijk, maar heel 

goed, dat er steeds leden zijn die 

aan Amalia denken wanneer voor 

hen iets overbodig geworden is. 

Wij ontvingen:
- Een kolfbokaaltje met een 

typische vorm.
- Een houder voor een 

luciferdoosje uit 1916, dus een 
souvenir uit WO I.

Arme Amalia (88)

- Twee oude Katholieke Illustraties.
- Een prent van Dik Bruynestein 

(sneltekenaar) die hij maakte 
b.g.v. het tv-programma ‘Het 
Geheim’ (19-01-1987). Staf van 
Aelst was gast in dit programma, 
want in die tijd sliep hij in 
Nederland en ging ‘s nachts 
naar het toilet in België. Er liep 
namelijk een enclavegrens door 
zijn huis. De prent draagt de 
handtekeningen van bekende 
personen zoals: Robert Long, 
Mieke Telkamp, Tetske van 
Ossewaarde, Maarten Spanjer, 
Margriet Hermans en Leo 
Janssen.

- Een mooie oude foto van de 
winkel van Louis van der Flaas 
in de Kapelstraat.

- Negen eretekens uit WO I.
- Een aardewerken kruik van Bols 

Genever.

- Een aardewerken geglazuurde 
rol met een doorsnede van ca. 
12 cm en zo’n dertig cm lang. 
Wij kunnen de functie ervan niet 
bedenken. U wel?

- Meerdere, soms grote partijen 
bidprentjes, zowel oude als 
nieuwere.

- Een grote partij boeken van 
velerlei aard.

- Een prachtige verzameling 
antieke vrouwenmutsen en 
muts-onderdelen met zeer 
verfijnde kant erin en eraan. 
Zoals altijd heeft Rian Hurks 
deze kwetsbare erfgoedstukken 
bekeken, schoongemaakt, 
gemodelleerd, gedocumenteerd, 
genummerd en duurzaam 
verpakt. Zo kunnen wij ze 
verantwoord opnemen in onze 
uitgebreide textielverzameling.
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- Een apparaat om kippensnavels 
af te branden. Kippen die heel 
dicht opeen leven en zich 
‘vervelen’, pikken en verwonden 
elkaar. Om dat te voorkomen, 
werd hun snavelpunt eraf 
gehaald met een gloeiend 
draadje.

- Een grote partij dia’s.
- Twee beschilderde borden en 

een aardenwerken pindastel. 
Deze voorwerpen zijn gemaakt 
door onze plaatselijke kunstenaar 
Tjeu Doesburg.

- Een oude doos met griffels, 
potloden en setjes met goud- en 
zilververf.

- Speelgoed om letterstempels te 
maken.

- Een badhanddoek met Baarlese 
afbeeldingen. Hij is afkomstig 
uit het winkeltje van Mevrouw 
Camp op de Singel. Zij deelde 
deze handdoek uit bij de sluiting 
van haar zaak. Was dat in 1981 
of in 1982?

- Enkele stickers van Baarlese 
bedrijven.

- Een Baarles kwartet, uitgegeven 
door Jumbo. Wanneer we het 
zouden spelen op een eerste 
zondag, dan komen we er niet 
uit, want het is helaas net niet 
volledig! Jammer.

- Een serie reclamebalpennen van 
Baarlese bedrijven.

- Een serie foto’s met verschillende 
onderwerpen.

- Een serie personalia, foto’s en 
knipsels.

- Een rijwielplaatje.
- Enkele nostalgische kerstkaarten.
- Een setje Allerzielenprentjes. 

Daar heeft onze werkgroep 
Genealogie nadrukkelijk om 

gevraagd. En hup, hier is al een 
positieve reactie.

- Een oud fotoalbum.
- Een groot pakket rouwbrieven en 

een map vol rouwadvertenties. 
Die vormen ook goed 
studiemateriaal voor onze 
stamboomwerkers.

- Twee oude schriften met liederen 
en gedichten in een heel fraai 
handschrift.

- Een oefenboek voor het aanleren 
van landbouwadministratie.

- Een boekje met de statuten van 
de Ulicotense Melkfabriek uit 
1909.

- Een voorlichtingsbrochure over 
tuberculose bij rundvee.

- Een praktisch keukenboek. Dat 
nemen we op in het boekenrekje 
van onze keuken.

Als schenkers vermelden we:  
Staf van Aelst – Dianne Adriaansen 
– Gust Haagen – Familie Hofkens-
Nuyts – Toon Jongenelis – Me-
vrouw Kin-Jespers – Piet Geerts –  
Jos Jansen – Jef van Dun – Jan de 
Swart – Bernard Antens – Femie 
Lückman – Elly Wouters-Janssen 
– Jeanne Hereijgers – Rina van 
Tilborg-Olislaegers – de heer Trip – 
Jos van Roozendaal en zijn broer.

Tot zover de lijst tot en met 1 april 
2015. Alle schenkers zeggen 
wij hartelijk dank. Graag tot een 
volgende keer.



van wirskaante 2015/2       67

BART BEAARD EN 
JAN DE HAAN

Er zijn regelmatig contacten tus-

sen heemkundekringen. Dat levert 

soms mooie uitwisselingen op. Zo 

kregen wij enige maanden geleden 

‘lucht’ van het gegeven dat Bart 

Beaard en Jan de Haan van heem-

kundekring Onsenoort onderzoek 

deden naar de ‘Broederschap 

van St. Bernardus’ in Drunen en 

de processies naar Ulicoten. Wij 

hebben van onze zijde een klein 

steentje kunnen bijdragen aan 

hun zoektocht.

Inleiding

Heemkundekring Onsenoort heeft 
een heel groot werkgebied. Het 
omvat de volgende plaatsen: 
Bokhoven, Drunen, Engelen, 
Elshout, Haarsteeg, Hedikhuizen, 
Herpt, Heusden, Nieuwkuijk en 
Vlijmen. Zij geeft een blad uit 
onder de titel ‘Met Gansen Trou’. 
Daarin verscheen het verhaal van 
bovengenoemde onderzoekers en 
schrijvers. Wij kregen toestemming 
om hun artikel over te nemen. 
Daarvoor dankt Amalia hen heel 
hartelijk. Hier volgt het.

Bidprentje

In de verzameling bidprentjes 
van Jan de Haan kwamen we het 

Bedevaart Drunen-Ulicoten

bidprentje tegen van Alphons Joan-
nes van den Ackerveken, geboren 
te Baarle-Hertog op 28 april 1895 
en overleden op 24 oktober 1921 
te Ulicoten. Wat ons opviel was de 
toevoeging ‘Lid van de Broeder-
schappen van Sint Bernardus te 
Drunen en Ulicoten’. Ulicoten is 
een dorp in de gemeente Baarle-
Nassau.
Wat is die connectie? Wat zit 
daar voor geschiedenis achter? 
Het inspireerde ons tot een nader 
onderzoek. Al snel kwamen we er 
achter dat het hier om Sint Bernar-
dus gaat, die vereerd en 
aangeroepen wordt als patroon 
tegen jicht, reumatiek en vee-
ziekten. In Ulicoten bestond die 
verering al in 1648, toen de Vrede 

van Munster gesloten werd. Door 
de protestantse overheersing in het 
noordelijk deel van de Nederlanden 
werd toen de kapel van Ulicoten 
gesloten. Het Bernardusbeeld werd 
in de kerk van Baarle in veiligheid 
gebracht. De mensen van Ulicoten 
gingen in Baarle en Meerle naar de 
kerk. In het gebied de Bollekens, 
op het grondgebied van Meerle – 
toen Spaans gebied – werd een 
veldkapel gebouwd.

Het bewuste bidprentje.

Bernardusbeeld van Ulicoten.

Broederschappen

De devotie schoot omhoog toen 
begin negentiende eeuw in een 
aantal Noord-Brabantse parochies 
broederschappen werden opge-
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richt, die processiebedevaarten 
naar de kerk van Ulicoten orga-
niseerden. De oudste processie 
was die van Drunen. Ze werd in 
1821 door deken W. Coppens en 
Bernardusbedevaartgangers uit 
de omgeving opgericht. Jaarlijks 
zouden voortaan inwoners van 
een aantal dorpen in de Langstraat 
processiegewijs te voet en met 
huifkarren naar Ulicoten gaan. Op 
20 augustus 1822, de feestdag 
van Sint Bernardus, gebeurde dit 
voor het eerst.

In elke plaats waar leden van de 
broederschap woonden, waren er 
broedermeesters die onder meer 
het ophalen van de contributie 
tot taak hadden. Deze contributie 
bedroeg bij het aangaan van het 
lidmaatschap drie stuivers en ver-
volgens jaarlijks twee stuivers. De 
broederschap liet missen opdragen 
voor overleden en levende leden, 
zowel in de bedevaartkerk als in de 
plaatsen waar een broedermeester 
woonde.

Het oorspronkelijk statutenboek 
met een veelkleurige tekening 
van Sint Bernardus als titelblad is 
tijdens de Tweede Wereldoorlog bij 
de verwoesting van de Drunense 
kerk verloren gegaan. In ‘Met 
Gansen Trou’ van augustus 1953 
staat de tekst uit dit statutenboek 
met de titel: ‘Inrichting van de 
Inschrijving in het Broederschap 
der Processie van Drunen en 
daarmede vereenigde Plaatsen’.

 Bedevaarten

Sinds 1822 kwam ieder jaar twee 
keer een processiebedevaart uit 
Drunen en omgeving naar Ulico-
ten. De eerste keer in het voorjaar, 
met Pasen. Vanwege het koude 
weer rond deze tijd van het jaar, 
ging men later met Pinksteren. De 
tweede keer trok men op de zater-
dag na het feest van Bernardus, 
tenzij dat feest op een zondag viel. 
Dan kwam men daags daarvoor.
De bedevaart begon met een 
plechtige heilige mis in de paro-
chiekerk. Dan trokken de bede-
vaartgangers te voet en met een 

huifkar via Riel en Alphen naar 
Ulicoten. Deze bedevaart leverde 
een volle aflaat op als men, na 
gebiecht te hebben, in Ulicoten 
communiceerde.

De voettocht van Drunen naar 
Ulicoten duurde acht uren. De be-
devaart nam dan ook twee dagen 
in beslag. Men bleef in Ulicoten 
overnachten en de ‘processieva-
ders’ (de broedermeesters) hielden 
toezicht over de slaapplaatsen.
Deze bedevaart gaf aanleiding tot 
de uitdrukking ‘t is lijk een proces-
sie van Drunen op Ulicoten, om 
aan te geven dat iets lang duurt.

 Stofwolk

Na de Belgische opstand in 1830 
konden tot 1838 de Drunense be-
devaarten niet normaal doorgaan. 
Het was verboden vanuit Neder-
land de Belgische grenzen te na-
deren. Een klein aantal individuele 
pelgrims kreeg echter van kroon-
prins Willem, de legerbevelhebber, 
paspoorten en politiebegeleiding 
om naar Ulicoten op bedevaart te 

Lidkaart van de Broederschap.

Kaart (ca. 1840) waarop het Bedevaartpad is aangegeven.



van wirskaante 2015/2       69

gaan. Vanaf de regularisatie van de 
verhoudingen met België in 1839 
verliep de Drunense processie 
steeds plechtiger en werd ze in de 
verschillende parochies onderweg 
door de geestelijkheid ingehaald 
en vergezeld van ‘maagdekens’ of 
‘bruidjes’ naar de kerk gebracht en 
daarna weer uitgeleide gedaan. De 
weg die de processie vanuit Alphen 
volgde kreeg de namen ‘Brokke-
padje’ en ‘Bedevaartpad’.
Onderweg ging de plaatselijke be-
volking vanuit hun dorp de ‘lelijke 
mensen’ (omdat ze zo bezweet 
en stoffig waren) tegemoet. Op de 
vroegere zandwegen zag men de 
grote stofwolk van de Drunense 
bedevaart al van ver aankomen. In 
het begin bestond die groep uit een 
pater Kapucijn die de processie 
leidde, veertig mannen en een kar 
met proviand.

Antipapistisch

Na de antikatholieke Aprilbeweging 
van 1853 kwam de Wet op de 
Kerkgenootschappen van A.F. Van 
Hall (Kabinet Van Hall – Donker – 
Curtius, 1853 – 1856) tot stand. 
Deze wet verbood processies in de 
parochies waar die niet conform 
de grondwet van 1848 waren 
toegelaten. Die grondwet had 
bepaald dat een processie voort-
aan alleen toegestaan zou worden 
‘waar zij thans naar de wetten en 
reglementen is toegelaten’. In uit-
voering van de Wet op de Kerkge-
nootschappen liet Van Halls sterk 
antipapistische opvolger J. van der 
Brugghen (Minister van Justitie, 
1856 – 1858) te Ulicoten, Os-
sendrecht en elders door officieren 
van politie de processies beletten. 
Onder meer het processieverbod 
in Ulicoten vormde de aanleiding 
tot een debat in de Tweede Kamer 
over de processies en andere 

vroomheidsuitingen. De minister 
slaagde er echter in zijn standpunt 
door te drukken. Sinds 1856 was 
alleen de plechtige inhaling van de 
bedevaartgroepen op het kerkhof 
toegestaan. Dit gebeurde dan 
onder het argwanende oog van de 
marechaussee.
In de ‘Handelingen van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal 1856 
– 1857, zitting van den 20sten 
November, openbare godsdienst-
oefeningen buiten gebouwen en 
besloten plaatsen’, lezen we het 
volgende.
‘ Te Ulicoten heeft een processie 
plaats, twee maal in het jaar, in 
Mei en Augustus. Ulicoten is een 
gehucht van de gemeente Baarle-
Nassau. Dit dorp is onmiddellijk 
tegen de Belgische grenzen aan  
gelegen en in een streek nage-
noeg geheel bewoond door Katho-
lijken. Daarheen trekken jaarlijks 
in processie de katholijken uit 
de gemeente Drunen en ook uit 
een aantal dorpen uit de Bossche 
Meierij en uit de Baronie van 
Breda verzamelen zich lieden, 
die ook daarheen gaan. Men trekt 

daarheen, zonder eenige plechtig-
heid hoegenaamd, totdat men is 
gekomen op 2 á 300 el afstand 
van het kerkgebouw: dan ontrolt 
men de banieren en worden de 
sieraden openlijk gedragen, die 
deze personen, welke in den 
reegel behooren tot den landbou-
wenden en arbeidersstand, met 
zich voeren. Die processie van 
Ulicoten bestaat sinds jaren. Zij 
kan wettig zijn, hetzij men haar 
toetst aan het Koninklijk Besluit 
van 23 April 1822, hetzij art. 45 
van de Wet Germinal Xde jaar, bij 
welk artikel het is verboden om 
openbare godsdienstoefeningen te 
houden in steden waar kerken zijn 
van verschillende gezindheden’.

De zaak werd besloten met een 
brief van F.G.R.H. Lilaar (Minister 
van Justitie: 1868 – 1871) aan 
bisschop Van Genk van Breda 
van 14 maart 1869 waarin werd 
vastgesteld dat alleen de processie 
van de Drunense broederschap 
wettig was. Dat gold voor zaterdag 
en zondag na 20 augustus. Verder 
waren alle publieke godsdien-

De processie trekt over het kerkhof rond de oude kerk.
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stige manifestaties buiten kerk 
en kerkhof onwettig. Niettemin 
bleef Ulicoten een druk bezochte 
bedevaartplaats. Waarschijnlijk 
trokken vanaf 1869 andere proces-
siebedevaarten dan de Drunense 
voortaan zonder uiterlijk vertoon 
naar Ulicoten.

Publiciteit

Inderdaad, de bedevaarten naar 
Ulicoten brengen veel mensen op 
de been die vaak heel trouw zijn. 
De ‘Tilburgsche Courant’ van 31 
mei 1912 schrijft erover.

‘BEDEVAARTE ULICOTEN, 28 MEI
Gedurende de Pinksterdagen was 
het bezoek van bedevaarders 
overgroot. De processiën van 
Drunen en Wagenberg waren 
oudergewoonte  met veel pelgrims 
opgetrokken en vele groepen uit 
verschillende plaatsen kwamen 
wederom kerkwaarts, om hier den 
H. Bernardus in zijn miraculeus 
beeld te vereren en door zijne 
voorspraak genezing in ziekten 
en hulp in nood te ontvangen. 

Dat voor velen het jaarlijksch 
volbrengen der bedevaart eene 
behoefte is geworden, blijkt wel 
uit het telkenjare uitreiken van 
medailles aan pelgrims, die 25 
maal en zelfs 50 maal de pel-
grimsreis naar Ulicoten hebben 
ondernomen. Onder een harte-
lijke toespraak reikte een Eerw. 
Pater uit Raamsdonk de zilveren 
medaille uit voor 25 en aan een 
persoon uit Chaam de gouden 
medaille voor 50 bedevaarten 
naar Ulicoten. Deze medailles 
worden beschikbaar gesteld door 
het bestuur der processie van 
Drunen’.

In de ‘Echo van het Zuiden’ van 27 
juli 1921 schrijft een verslaggever 
het volgende.

‘DRUNEN. Den 20sten augustus 
is het 100 jaar geleden, dat de 
Broederschap, Processie Drunen-
Ulicoten werd opgericht. Het 
Bestuur der Broederschap hoopt 
het 100-jarig bestaan eenigszins 
feestelijk te kunnen herdenken. 
Daarom zijn de heeren Broe-

dermeesters in verschillende 
gemeenten uitgenodigd, zoveel 
mogelijk propaganda te maken en 
met hunne leden op 20 Augustus 
a.s. ter bedevaart op te komen 
naar Ulicoten. Als men weet dat 
de Broederschap over 40 verschil-
lende gemeenten is verspreid 
en bijna 19.000 leden telt, mag 
men een drukke deelneming 
verwachten. Naar wij vernemen 
zal de harmonie der Congregatie 
van Drunen, ter opluistering de 
bedevaart medemaken’.

Terugloop

Geleidelijk liep de belangstelling 
voor de tweedaagse voettocht 
terug. In 1927 begon men vanuit 
Drunen met dagbedevaarten per 
autobus. De bussen vertrokken uit 
‘s-Hertogenbosch en haalden bede-
vaartgangers op in Vlijmen, Haar-
steeg, Herpt, Heusden, Elshout, 
Nieuwkuijk, Drunen, Baardwijk, 
Waalwijk en Loon op Zand. De 
bussen werden bij aankomst langs 
de toegangswegen naar Ulicoten 
geparkeerd. De pelgrims stelden 
zich in processie op en trokken 
onder het luiden van de grote klok 
achter het vaandel met de naam 
van de plaats van herkomst naar 
de kerk. De vaandels werden in 
de kerk opgesteld. Dan werd de 
H. Mis opgedragen door een pater 
Kapucijn van het Kapucijnerkloos-
ter in Meersel-Dreef. De pater hield 
dan ook een indrukwekkende 
predicatie.

De Broederschap van Drunen her-
zag in 1928 haar statuten. Pastoor 
Th. Goossens en de heren C. van 
Dal en C. Koks vormden toen het 
bestuur. Bij de Drunense processie 
sloten zich de pelgrims aan uit de 
plaatsen Elshout, Haarsteeg, Herpt, 
Heusden, Nieuwkuijk en Vlijmen. Medaille voor een trouw lid.
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Uit het Drunense reglement van 
1928 blijkt dat de bedevaart-
gangers Bernardus’ voorspraak 
kwamen afsmeken om verlossing 
of verlichting van jicht, reuma-
tiek en andere kwalen te krijgen. 
Ook gingen er veel boeren mee 
die Bernardus’ bescherming tegen 
veeziekten wilden afsmeken.

Jubileum

De krant ‘Echo van het Zuiden’ 
van 25 augustus 1937 besteedde 
aandacht aan een opmerkelijk 
jubileum.

‘Zondag jl. werd door de groote 
processie van Drunen de jaar-
lijksche bedevaart gemaakt naar 
Ulicoten per autobussen ter 
vereering van den H. Bernardus, 
patroon tegen jicht, rheumatiek 
en veeziekten, door de onderhoor-
ige afdeelingen. De opperbroe-
dermeester, de heer Cornelis Koks 
uit Drunen, maakte dit jaar zijn 
100ste bedevaart (Deze processie 
maakt twee bedevaarten per jaar 
naar Ulicoten).
Van alle huizen wapperden vlag-
gen. Vóór het uitrukken der pro-
cessie memoreerde de zeereer-

De pelgrims komen met bussen.

waarde Heer pastoor van Ulicoten 
de verdiensten van den jubilaris 
aan deze broederschap bewezen, 
wiens vader deze bedevaart 104 
malen had medegemaakt en 
wiens grootvader een der me-
deoprichters is geweest van de 
processie van Drunen in 1821 
die thans 30 afdelingen telt in de 
bisdommen Den Bosch en Breda’.

Openbaar

In de jaren dertig van de vorige 
eeuw kwamen er rond de driedui-
zend mensen naar Ulicoten op de 
bedevaartdagen. In 1938 kreeg 
de pastoor van Ulicoten het bij 
de autoriteiten voor elkaar dat de 
openbare processie weer in het 
dorp gehouden mocht worden. 
Men hield sindsdien de processie 
tussen twee rustaltaren die aan 
de uiteinden van het dorp werden 
geplaatst en ontbond die  uiteinde-
lijk in de kerk.

Op 20 augustus 1939 werden voor 
het eerst alternatieve Bernardusbe-
devaarten op Abdij Mariënkroon te 

De processie trekt door de Dorpsstraat.
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Nieuwkuijk georganiseerd en wel 
op de zondag voor 20 augustus en 
een op de zondag erna. Waar-
schijnlijk leidde dit tot afname van 
de aloude bedevaart van Drunen 
naar Ulicoten. De belangstelling 
voor Nieuwkuijk was enorm. Jaar-
lijks kwamen er meer dan 2000 
bedevaartgangers. In 1951 trok de 
laatste bedevaart naar de abdij.

Beeld uit een van de laatste processies.

de liturgische veranderingen na het 
Tweede Vaticaans Concilie verdwe-
nen de meeste processies en bede-
vaarten. Processiemeester C. van 
Dal uit Drunen bleef Ulicoten nog 
lang bezoeken. Soms gingen zijn 
kinderen mee. Zij kunnen zich nog 
herinneren dat ze dan op bezoek 
gingen bij J. Baijens, oud-hoofd 
van de jongensschool.
De Ulicotense processie vanuit 
Drunen is, in traditionele vorm, 
voor het laatst op Bernarduszondag 
1968 uitgetrokken. In 1969 werd 
alles in gereedheid gebracht om 
te vertrekken, maar het weer was 
zo slecht dat de bedevaart geen 
doorgang kon vinden. In 1971 
werd besloten om de processie op 
te heffen. Dit komt overeen met de 
informatie in het ledenboek van 
Drunen, want een jaar later werd 
voor de laatste keer contributie 
geïnd.    

In de oorlogsjaren werden er geen 
bedevaarten gehouden omdat er 
geen openbare processies door 
de straten mochten trekken. Wel 
gingen bedevaartgangers indivi-
dueel naar Ulicoten. Na de oorlog 
begonnen de bedevaarten weer 
per autobus en kwamen er jaarlijks 
ongeveer 2500 mensen mee met 
wel 70 bussen. Maar in de tijd van 

Bladzijde uit het ledenboek.
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 Mijn Taunusgeval

Chauffeur van een Smokkelbak (5)

DE WITTE VAN 
DE ZWARTE

De Witte van de Zwarte – dat ben 

ik dus – en nog twee grensman-

nen, mijn maten, hebben ene keer 

een in beslag genomen smokkel-

bak teruggekocht van de douane 

in Antwerpen. Het was ene wagen 

met twee volle banden, maar die 

hadden ze doorgezaagd! De twee 

andere banden waren nog goed. 

Wij hebben er twee andere onder 

laten steken en zo konden we 

weer vertrekken om boter de grens 

over te brengen.

Voorop rijden

Wij hadden een nieuwe chauffeur 
uit het buitengebied van Baol. Die 
zou zijnen eerste rit doen met acht-
honderd kilo boter van de fabriek 
in Ulicoten. Dat was toen de beste! 
Er reed ene bekende uit Baol mee 
als bijrijder om hem de weg te wij-
zen. Dat was de Frans en dat was 
genen bange! Als hij er deze rit niet 
bij geweest was, dan hadden we 
de smokkelbak met alle boter zeker 
af moeten geven.

Wij hadden geladen en gingen 
rond het middaguur op weg. Ik zou 
voorop rijden met mijnen eigen 
mooie nieuwe Taunus. De rit ging 

van Ulicoten naar Loveren en dan 
via de Rooie Weg, Castelre, 
Minderhout en Hoogstraten naar 
Brecht. In den eersten bocht 
richting Brecht zag ik de vliegers 
(vliegende brigade) in hunnen 
snelle Citroën al staan. 
Die mannen hadden direct gezien 
dat wij er met enen zwaar geladen 
smokkelbak aan kwamen. Zijn ve-
ring was niet versterkt en daarom 
hing hij met zijnen koffer bijna 
tegen de grond! Die vliegers zetten 
onmiddellijk de achtervolging in 
en reden al gauw vlak achter de 
smokkelbak. Ik deed teken naar de 
nieuwe chauffeur achter mij, dat 
hij mij voorbij moest steken, maar 
die nieuweling wilde den boterwa-
gen al aan de kant zetten om te 
gaan lopen. Den Baolse bijrijder 
dwong hem mij te passeren en 
daarvoor maakte ik ruim plaats. 
Toen kon ik dus tussen de vliegers 
en onzen smokkelbak gaan rijden. 
Ik vloog direct naar het midden van 
de weg en die vliegers probeerden 
nu eens links en dan weer rechts 
voorbij te komen. Dat liet ik ze 
niet doen door heen en weer te 
zwalken en steeds langzamer te 
gaan rijden. 
Ik zag die mannen briesen en 
tieren. Ik deed teken dat ik er niks 
aan kon doen, maar lachte stil-
lekens in mijn eigen. Ik reed zeker 
niet meer als dertig tot veertig 
kilometer. Mijnen schonen nieuwe wagen.
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Briesende leeuwen

De smokkelbak was al lang uit het 
zicht en daar ging het mij natuur-
lijk om. Maar die vliegers waren 
daar nie mee geamuseerd en bij 
elken bocht schoten ze op mijn 
banden. Amai, mijnen nieuwen 
Taunus toch, waar ik zo zuinig 

op wilde zijn. In het centrum van 
Brecht had ik twee lekke banden. 
Verder rijden was geen goei ge-
dacht en daarom stopte ik midden 
op een kruispunt. Ik sprong uit mij-
nen wagen en liep naar die vliegers 
die vlak achter mij gestopt waren. 
Als briesende leeuwen kwamen ze 
op mij af met hun pistolen op mij 

gericht. Daar was ik niet zo bang 
van. Volgens mij zaten daar geen 
kogels meer in. Onderweg hadden 
ze al zo veel geschoten.
Ik was hen te snel af en riep: “Kijk 
nou eens wat jullie gedaan heb-
ben. Ge hebt twee banden van mij-
nen nieuwen wagen zomaar kapot 
geschoten! Ik heb niks verkeerd 
gedaan, alleen maar een beetje 
langzaam gereden.” Ik strooide 
daar wat vloekwerk doorheen, 
maar dat schrijf ik nie op!

Toen kwamen er nog een paar gen-
darmes bij ook, samen met heel 
wat volk, want er waren aan dat 
kruispunt wel drie goed beklante 
café’s. Die douanemannen wilden 
mijnen Taunus zo maar wegslepen 
met zijn kapotte banden. Daar ging 
ik nie mee akkoord. Toen hebben 
ze dan toch maar een garagist ge-
beld. Die heeft twee nieuwe wielen 
gestoken. 

Enen vollen band.

Een douanier bekijkt de kogelgaten.
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Fel kwaad

Ik moest met vier van die ‘lieve’ 
mannen in hunnen Citroën mee 
naar het douanekantoor in Brecht. 
Daar vroegen ze mijn pas. “Aha,” 
zeiden ze, “gij bent er ene van de 
Zwarte van Rooy uit Baarle-Hertog. 
Nu weten wij genoeg. Wij nemen 
uwen wagen in beslag. Die gaat 
naar ons depot in Antwerpen.” 
Ik heb nog wel flink van mijnen 
tak gemaakt, maar dat hielp niks. 
Mijn autopapieren heb ik moeten 
afgeven en ze schreven van alles 
op. Ze hebben verschillende keren 
aan het bellen geweest, ook naar 
Antwerpen. Die zure mannen ston-
den met z’n zessen om mij heen. 
Ik had die mannen fel kwaad ge-
maakt maar toch zei ik dat iemand 
van hullie mij wel naar huis zou 
moeten brengen, want anders zou 
ik daar blijven zitten. Ook dat was 
niks gekort. Toen zei den beller: 
“Maak dat ge buiten bent of ik 
bel de gendarmerie en die brengt 
u dan nie naar huis, maar naar 
’t cachot in Antwerpen!” Ik zag 
dat hij het meende en ik ben het 
dan toch maar afgestapt. Ik wist 
niks beter te doen dan naar een 
van die café’s te gaan daar op dat 
kruispunt. Daar heb ik gebeld naar 
mijn maten. Die zijn onmiddellijk 
gekomen en we hebben een paar 
goei pinten gepakt. Ik was mijnen 
nieuwen Taunus wel kwijt, maar 
we hadden toch iets te vieren, 
want de smokkelbak met zijn acht-
honderd kilo boter was goed op 

zijn plaats gekomen. Die nieuwe 
chauffeur hebben we niet meer 
gezien. Hij wilde met de smokkel 
niks meer te maken hebben, had 
hij laten weten. Smokkelen was 
alleen voor geboren grensmannen! 
Die kennen gene schrik. 

Niks gekort

Deze keer waren de gevolgen toch 
niet zo min. Mijnen Taunus, amai, 
had twee lekke banden en wel vier 
kogelgaten in zijn mooi glimmende 
koetswerk. Ik moest enen advocaat 
nemen. Dat was nie zo duur. Ook 
moest ik 25.000,- Franken storten 
en dan kon ik mijnen wagen in 
Antwerpen op gaan halen.

Het proces had plaats in het 
gerechtsgebouw van Antwerpen. 
Er waren drie vliegers aanwezig 
als getuigen. Ze vertelden aan de 
rechter dat ik hen meer als twaalf 
kilometer gehinderd had en zeer 
brutaal tegen hen tekeer was ge-
gaan. In mijn ogen waren die dolle 
schutters toch meer tekeer gegaan! 
Ze hadden ook wel in mijn benen 
kunnen schieten, zei ik tegen de 
rechter. Mijnen advocaat zei ook 
nog dat het evengoed schietende 
gangsters hadden kunnen zijn die 
het op mijnen mooien nieuwen 
wagen gemunt hadden. Ik had 
toch niet kunnen zien wie er in die 
wagen achter mij gezeten hadden. 
Dat was niks gekort bij de rechter. 
Alleen wat de douanen vertelden, 
werd geloofd. Ik heb nog gerecla-

meerd bij de rechter wie mijn ka-
potte banden zou moeten betalen. 
En de reparatie van die kogelgaten. 
Ik had toch alleen maar zachtjes 
gereden… Die douaniers en de 
rechter moesten daarmee lachen. 
De uitspraak: 25.000,- Franken 
boete, drie maanden voorwaarde-
lijk en de kapotte banden en de 
kogelgaten kreeg ik er gratis bij! De 
rechter stond op, draaide zich om 
en zei goed hard: “U kunt buiten 
van Rooy.” Daar zat ik met mijn 
dure kogelgaten. Eenmaal buiten 
kon ik er toch ook mee lachen. 
Ik had het er toch redelijk goed 
afgebracht.

Van mijn smokkelbazen mocht 
ik enen nieuwe snelle wagen 
uitkiezen om er bij achtervolgingen 
tussen te gaan rijden, zoals ik dat 
deed op de weg naar Brecht. Dat 
heb ik echter maar vier keer ge-
daan, want toen ik daar eens mee 
bezig was bij een achtervolging in 
Tilburg vlogen de kogels mij om de 
oren en had ik alweer kogelgaten 
in mijnen auto. Ik denk dat die 
mannen hun kogels gratis kregen, 
want ze patsten er maar op los. 
Maar ook toen was de smokkelbak 
op tijd weg en kwam de lading 
boter ook goed aan. Dat tussenrij-
den om te hinderen was levensge-
vaarlijk. De auto’s waarmee ik dat 
deed, hadden geen pantserplaten 
in de rugleuning. Daar ben ik dus 
mee gestopt. Den botersmokkel 
was toch al spannend genoeg.
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Een interessante herfstwandeling

Oude Leij

ANTOON VAN TUIJL

Op zaterdag 22 november van 

het voorbije jaar maakte een 

groep leden van Amalia een zeer 

gevarieerde herfstwandeling door 

Landgoed het Ooijevaarsnest, het 

Riels Laag, de Regte Heide, de 

Nieuwkerkse Bossen en de Halve 

Maan. Mooi, mooi!

Oude Leij, nieuwe loop

U hebt gelijk; wij begaven ons bij 
deze tocht wel buiten ons eigen 
heem. Is dat erg? De natuurge-
bieden die wij doorkruisten zijn 
mooi en interessant genoeg om er 
de grenzen van ons heem voor te 
overschrijden. Bovendien liepen 
we in het heem van onze naaste 
buren.

De herinrichting van van de Oude 
Leij – bovenloop van de Donge – 
trok ons om daar op verkenning te 
gaan.
Het hele grensgebied van Alphen 
en Goirle heeft bovendien een 
oude en interessante geschiedenis. 
Al vanuit de vroege Middeleeuwen 
hebben mensen hier sporen nage-
laten die nu nog bepalend zijn voor 
deze omgeving.

Oude tijden

De landschappen in onze grens-
streek worden heel sterk beïnvloed 
door de vele beken welke dalen 
gevormd hebben tussen de hogere 
gronden. Die glooiingen met hun 
verschillen in nat en droog, met 
hun verscheidenheid in bodemsa-
menstelling, bieden kansen aan de 
natuur en aan de bewoners.
Baarle watert af via liefst drie be-

kenstelsels: Merkske en Mark (1), 
de Donge (2) en de Dommel (3) 
via de Poppelse Leij. Dit verhaal 
gaat vooral over het landschap 
nabij de bovenloop van de Donge.
 
De juiste historie van dit grensge-
bied is niet gemakkelijk te achter-
halen. Leg je de literatuur hiervan 
naast elkaar dan duizelt het je 
van jaartallen en namen die vaak 
niet met elkaar overeenkomen. Ik 
probeer er toch een beetje lijn in te 
brengen.

We gaan terug naar heel oude 
tijden; de vroege achtste eeuw, 
wanneer Sint Willibrord hier al 
kerstenend rondtrekt. We weten 
weinig over die tijd. Professor 
Arnoud-Jan Bijsterveld zegt over 
deze periode: “Veronderstel dat er 
in die tijd 1000 stukjes geschiede-
nis zouden zijn, dan kennen we 
er daarvan 25!” We weten wel dat 
Sint Willibrord gronden krijgt in 
oostelijk Brabant en in de Kempen. 
De Frankische leiders Aengibert, 
Berthilinde en Engelbert geven 
hem enkele hoeven onder Alphen 
in eigendom met daarbij grote 
stukken woeste grond, bossen en 
heidevelden. Dit gebeurt al vroeg in 
de achtste eeuw. In 726 schenkt 
Willibrord zijn gronden en hoeven 
aan de Abdij van Echternach. 
Dit klooster zet zich in voor het 
pastoraat van de dorpen door er 
pastoors te plaatsen. De landbouw Stroomgebieden in het Nederlandse deel van ons heem.
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wordt niet zo goed ter hand geno-
men waardoor de hoeven verwaar-
loosd raken.
In 1175 worden de goederen over-
gedragen aan de Abdij van Ton-
gerlo. Deze abdij en de kloosters 
van Postel, Averbode, Corsendonck 
en Sint Michiel in Antwerpen zijn 
zeer machtig. Ze beheren heel 
veel landerijen, heiden, bossen en 
veengebieden en hebben daar-
mee een belangrijk deel van de 
economische activiteit in handen. 
Zij innen de tienden!

Vijf hoeven

Door schenkingen groeit het grond-
bezit van de abdij van Tongerlo nog 
in onze grensstreek. Vanaf 1230 
hebben de monniken het beheer 
van de hoeven en de organisatie 
van de ontginningen goed gere-
geld. Onder Alphen baten ze vijf 
grote boerderijen uit: de Groote of 
Middelste Hoef, de Nieuweland-
sche Hoef (de huidige eigenaar 
schrijft ‘Nuweleynsche’), de Oude-
landsche Hoef, de Leeuwerkeneik 
en de Pastoriehoef. De eerste twee 
bestaan nog. De andere zijn in 
de oorlogsjaren verwoest en nooit 
meer opgebouwd.
De kloosterlingen verbeteren de 
landbouw aanzienlijk. Adrianus 
Heylen, archivaris in de abdij, be-
schrijft de verdiensten van de mon-
niken met veel lovende woorden.

Opgeheven

De late achttiende eeuw geeft veel 
problemen voor de kloosters. Frans 
Jozef  II sluit in 1789 alle con-
templatieve gemeenschappen. Wij 
kennen deze rigoureuze ingreep 
uit het verdwijnen van het klooster 
Sint Catharinaberg op de Hoog-
braak. In de Franse tijd (1796) 
worden veel kerkelijke goederen 

genaast. Vanaf 1804 gaat het 
beheer van de abdijgronden naar 
de ‘Commissie van Administratie’ 
te Breda. In 1809 worden ze kei-
zerlijk eigendom, maar na de val 
van Napoleon komen ze in handen 
van de Rijksdomeinen van het 
Koninkrijk der Nederlanden.

Particulier grootgrondbezit

Er zijn geschiedschrijvers die ver-
tellen dat Jacob Gijsbaert Steenber-
gensis, Graaf van Hogendorp vanaf 
1754 aanzienlijke bezittingen heeft 
in de omgeving van Tilburg. Zijn 
kleinzoon Gijsbert Jacob, mijnheer 
Jacques genoemd, is rond 1800 
eigenaar van het hele grensgebied 
van Alphen en Goirle, dus de hoe-
ven en woeste gronden waar wij 
het hier over hebben.
Mijnheer Jacques is een heel soci-
ale man. Hij doet veel goeds voor 
de mensen die zijn grondgebied 
bewonen en bewerken. In de ge-
nen van de familie zit ook de drang 
tot ontginnen en verfraaien van de 
omgeving. Gijsbert steekt daar veel 
energie in. Woeste gronden worden 
onder zijn bezielende leiding 
omgevormd tot gevarieerde bossen. 
Hij laat fraaie eiken- en beuken-

lanen aanleggen. Via zijn uitge-
breide netwerk weet hij bijzondere 
boomsoorten naar zijn landgoed te 
halen. Hij moet een van de eersten 
geweest zijn die experimenteerde 
met Amerikaanse eiken en het 
aanplanten van lariksplantages. De 
beroemde moerascypressen (Taxo-
dium distichum) in het Papenmoer 
zijn beslist door hem geplant in de 
eerste jaren van de negentiende 
eeuw.

Gijsbaert, Graaf van Hogendorp.

Grafkelder in Nieuwkerk.

In 1845 verongelukt Gijsbert bij 
een val van zijn paard. Hij wordt 
bijgezet in de grafkelder van de 
familie op Nieuwkerk. Domi-
nee Schotel herdenkt hem in de 
‘Bredasche Courant’ van vier maart 
1845. Wij lezen: ‘De gemeen-
ten van Goirle, Poppel, Alphen 
en Nieuwkerk, in diepen rouw 
gedompeld, sedert het ongeluk 
den edelen nederigen en bemin-
nelijken Gijsbert Jacob, Grave van 
Hogendorp overkomen, ontvingen 
met droefheid de tijding van zijn 
overlijden, na een allersmartelijkst 
lijden van meer dan 38 uren. Geen 
wonder: van den ogenblik dat de 
Graaf zich in Nieuwkerk vestigde, 
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om uitgestrekte heidevelden, door 
hem aangekocht, tot bosschen en 
bouwland aan te leggen, was hij 
een zegen voor deze omstreken.’

Na het overlijden van Gijsbert 
vervallen we in een wirwar van 
namen. Allerlei kopers verwerven 
delen van het grote gebied. Het 
grensoverschrijdende Landgoed 
Nieuwkerk komt in handen van de 
familie De Meester van Betzen-
broeck. Zij realiseert er hotel ‘Du 
Golf ‘ met een soort pretpark erbij. 
In 1913 sticht Albert de Meester 
de Betzenbroeck het klooster met 
kerkje voor de Missionarissen van 
de H. Familie. Deze gebouwen 
bestaan nog altijd en kenden een 
reeks van bewoners en gebruikers.
Zijn dochter trouwt met Baron 
André Jamblinne de Meux. Die laat 
het goed na aan zijn twee zonen. 
De ene erft het Belgische deel en 
de andere het Nederlandse. Dit 
laatste werd enige jaren geleden 
aangekocht door de Stichting Bra-
bants Landschap.

Voor landgoed De Hoevens valt de 
naam Van Oldenzeel tot Oldenzeel. 
Ook het bestuur van een wees-
huis uit Breda wordt als eigenaar 
genoemd. In 1919 komt het oude 
goed in handen van de familie 

Blomjous. Die ontwikkelt er een 
groot landbouwbedrijf. De hui-
dige eigenaren, de familie Van de 
Lande-Blomjous buigt het beheer 
om naar veel natuur en de teelt 
van oude gewassen. Inkomsten 
voor dit beheer vindt zij in het 
uitbaten van een congrescentrum, 
groene verblijfsrecreatie en een 
natuurbegraafplaats.

Meer taken

Landgoed het Ooijvaarsnest wordt 
uiteindelijk verworven door het 
Brabants landschap. Rentmeester 
Noest weet deze aankoop kort voor 
zijn overlijden bekwaam te realise-
ren. “Wij moeten hem hier bijzon-
der dankbaar voor zijn, want het is 

een in landschappelijk opzicht zeer 
aantrekkelijk landgoed, bestaande 
uit jonge en oude naaldbossen, 
eiken- en beukenlanen, akkers en 
graslanden aan de bovenloop van 
het riviertje de Donge, dat hier nog 
Leij heet en dat ter plaatse gelukkig 
nog niet zo vervuild is als verderop 
het geval is”. Dit lezen we in het 
Mededelingenblad van de Stich-
ting het Brabants Landschap van 
najaar 1976.
Op dit moment beheert deze 
natuurorganisatie naast het 
Ooijvaarsnest ook de voormalige 
gemeentebossen van Goirle, de 
Halve Maan, het Nederlandse 
deel van Landgoed Nieuwkerk, 
de Regte Heide, het Riels Laag en 
het Riels Hoefke. Samen vormen 
deze natuurterreinen één geheel 
met een oppervlakte van ongeveer 
850 ha.

Het Brabants Landschap heeft tot 
taak de kenmerken van typisch 
Brabantse landschappen te herstel-
len, te behouden en te versterken. 
Het bevorderen van de biodiver-
siteit sluit daar logisch bij aan. 
Natuurgebieden zijn ook van groot 
belang voor de waterhuishouding. 
Op dit vlak zijn er twee taken. 
Verdroging van de bodem tegen-
gaan is er een van. Houd het water 

Hotel ‘Du Golf’.

Boerderij het Ooijevaarsnest.



van wirskaante 2015/2       79

zo lang mogelijk vast in het gebied, 
zodat het in de bodem kan zijgen. 
De klimaatverandering met steeds 
feller wordende regenbuien zorgt 
voor een tweede taak. Voorkom dat 
het snel vallende water hals over 
kop wegstroomt. Hou het tegen 
door rechtgetrokken beken weer 
te laten meanderen en zorg voor 
overloopgebieden. Dit is nodig om 
laaggelegen plaatsen te vrijwaren 
van wateroverlast.
De vrij recente werkzaamheden om 
deze doelen in het Ooijevaarsnest 
te bewerkstelligen, lokten ons die 
kant op. Vandaar dat we op 22 
november vorig jaar een zwerftocht 
maakten door dit gebied.

De wandeling

Wij rijden carpoolend naar Alphen, 
nemen voorbij het dorp de Schel-
lestraat en duiken de zandweg in 
die door Landgoed de Hoevens 
loopt. Dan passeren we de boer-
derij van het Ooijevaarsnest om 
even verder te parkeren. Hier start 
onze wandeling. Wij blijven om te 
beginnen in het zuidelijke deel van 
het landgoed. Ons valt op dat de 
bosbodem onder een lariksbos vol 
staat met verdorde adelaarsvaren. 
Onze gids vertelt dat dit wijst op 
de allerlaatste plaatsen waar in de 

Middeleeuwen nog oerbos aanwe-
zig was.

Na een paar bochten in de 
bospaden lopen we ineens in een 
prachtig beukenlaantje. Gijsbert, 
dat heb je mooi gedaan, man! In 
een hoek van het landgoed zien 
we dat de Oude Leij als een recht 
gegraven waterloop door het land-
bouwgebied vanuit de omgeving 
van de Salvatorkapel in Baarle 
deze kant op komt. Een waterloop 
dient alleen maar voor de afvoer 
van water. Een stukje verder heeft 
Brabants landschap ingegrepen. 
We zien een ruime meander met 

daarnaast een stuk afgegraven land 
dat als waterberging kan dienen. 
Vanaf dat punt gaat de beek, 
zijn weg zelf zoekend, door het 
beekdal. Een drietal reeën maakt 
zich los uit de pitrusbegroeiing en 
zoekt de beschutting van het bos. 
We maken een lus en komen nu 
weer op de Goorstraat vlak bij de 
boerderij van het Ooijevaarsnest. 
Die werd in 1830 gebouwd. In 
1935 brak de toenmalige eige-
naar de oude hoeve af en bouwde 
de huidige boerderij. De oude 
schaapskooi bleef in originele staat 
behouden. 

Sinds mensenheugenis staat er op 
het dak een metalen korf met een 
namaak ooievaarsnest, ‘bewoond’ 
door een betonnen ooievaar, nu in 
kennelijke staat van ‘ontbinding’. 
Die stond lange tijd met zijn snavel 
gericht op de boerderij. Bewoners 
van lang geleden kregen volgens 
de overlevering elk jaar een nieuwe 
nakomeling. Na de tiende vonden 
de echtelieden het zoetjesaan  
genoeg. De pachtboer klom op het 
dak van de schaapskooi en draaide 
de ooievaar een halve slag, zodat 
die van de woning wegkeek. Het Fraai beukenlaantje.

Een grote meander in een overloopgebied.
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verhaal gaat dat er nadien geen 
kinderen meer kwamen in het 
gezin.
Wij hebben vanaf de Goorstraat 
een heel mooi zicht op het Papen-
moer. Het woord ‘papen’ duidt op 
de activiteiten van de monniken 
van Tongerlo. Tot voor kort liep de 
waterloop Leij in een kaarsrechte 
diepe sloot strak langs de grens 
van de Hoevens. Dat is veranderd. 
In sierlijke bochten gaat de Oude 
Leij nu door het midden van het 
moerasgebied, zoals dat eeuwen 
geleden ook geweest moet zijn. In 
het verleden is die oorspronkelijke 
bedding verlegd en verdiept om 

de beemd bruikbaar te maken als 
hooiland.

Vanaf hier hebben we ook een 
mooi zicht op de oude moerascy-
pressen die bronskleurig in dit fan-
tastische najaarslandschap staan. 
De trots van mijnheer Jacques!
Naarmate we de beek stroomaf-
waarts volgen zien we het terrein 
steeds drassiger worden. Water 
vasthouden in het gebied lukt hier 
heel goed. Wij verlaten het beekdal 
en gaan door mooi herfstig bos 
naar de vogelkijkhut. ‘Tapsmoer’ 
staat er boven de deur. Eigenlijk 
moeten we lezen ‘t abts moer. Dat 

is de plaats waar de abt het recht 
had om turf te winnen. We blijven 
de monniken tegenkomen.

Onze tocht gaat via een paar links-
rechts-paden naar de voormalige 
gemeentebossen van Goirle. In een 
lariksbos (waar mijnheer Jacques 
zo blij mee was) zijn grote hoeken 
bos gekapt. Die kale plekken zijn 
gunstig voor bepaalde vlindersoor-
ten en ze vormen goede broed-
plaatsen voor nachtzwaluwen. Die 
geheimzinnige vogel doet het hier 
goed.
Onze gids leidt ons naar de rand 
van de Regte Heide, zodat we de 
weidsheid daarvan ook kunnen 
beleven. We bereiken de Nieuw-
kerkse Dijk, waar Ria aanwezig 
is met koffie en thee en waar we 
onze middagboterham kunnen 
nuttigen.
We gaan er niet naar toe, maar we 
zien wel dat aan de overkant van 
de harde weg ook aan natuur-
ontwikkeling gewerkt wordt. Hier 
moet een inzijggebied komen dat 
afwatert op de Poppelsche Leij.
Wanneer we onze tocht vervolgen, 

De schaapskooi met namaak ooievaarsnest.

De beroemde moerascypressen.

Vogelkijkhut Tapsmoer.
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hebben we zicht op de golfbaan 
van Nieuwkerk. In het kader van 
een verantwoorde waterhuis-
houding zal die echter verplaatst 
worden. Brabants Landschap heeft 
al een goed beeld van de herin-
richting die hier op stapel staat en 
die aansluit op het al gerealiseerde 
deel, dat we eerder zagen.
Wij passeren een grote fauna-
akker. De beheerder kiest een 
stuk grond en zaait dat in met 
een uitgebreid mengsel van wilde 
planten en granen. Die akker wordt 
niet geoogst. De zaden vormen een 
rijke voedselbron voor (trek)vogels. 
Ook muizen vinden hier hun 
gading. Hun veelvuldig voorkomen 
valt weer zeer in de smaak bij 
torenvalken en uilen. Biodiversiteit 
hoorde toch ook tot de taken van 
de terreinbeheerder?
Onze gids weet een lang smal 
loopspoor door de bossen te 
vinden om daarlangs bij de Halve 
Maan uit te komen. Hier is recent 
een bijna dichtgegroeid ven mooi 
opengelegd. Door het oprukkende 
bos weg te nemen ligt het weer vrij 
te blinken onder de licht bewolkte 
lucht. Er resten ons nog een paar 
rechte bospaden, enkele houten 

bruggetjes en een paadje langs een 
houtwal en een weitje. Daar staan 
de auto’s. We hebben het terrein 
en de herfst ten volle beleefd. Ja, 
hier hebben mensen van lang 
geleden en van nu hun sporen 
nagelaten!

Bronnen:
-  Poppel toen en nu, deel 1; Marc 

Vermeeren, 1997
-  De Drie van het Noorden; jaarboek 

Twee beekdalen in het oude landschap.

De Halve Maan.

1987, Heemkundekring Nicolaus 
Poppelius

-  Groeidynamiek en stagnatie in een 
agrarisch grensgebied; P. Klep, 1973

-  Tijdschriften Stichting Brabants 
Landschap

-  Tijdschrift De Runstoof; 
heemkundekring Carel de Roy, 
Alphen

-  Tijdschrift Brabants Heem
-  Landgoederen in Noord-Brabant; 

Thijs Caspers, 2014
-  Historische verhandeling over de 

Kempen; Adrianus Heylen, 1837
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ANTOON VAN TUIJL

In veel culturen komt de levens-

boom voor. Bomen nemen over 

het algemeen een bijzondere 

plaats in bij oude godsdiensten. 

Babyloniërs, Grieken, Hebreeu-

wen, Chinezen, Kelten, Germa-

nen, Indianen, Pygmeeën en vele 

andere volkeren vertellen mythen 

over de wereldboom en de levens-

boom. 

De boom verenigt hemel en 

aarde en wordt gerespecteerd 

als symbool van groei, genezing, 

hoge leeftijd en onsterfelijkheid. 

Bomen stralen kracht uit, ze 

bevatten magische eigenschappen 

van de natuur en in verschillende 

culturen herbergen ze geesten.

Religieuze betekenis

De boom overtreft de mens ver 
in leeftijd, hoogte en omvang. Bij 
een oude boom voelt de mens 
zich nietig. Bomen vormen vaak 
herkenningspunten in het land-
schap. Bomen bieden beschutting 
tegen de eerste regen en tegen de 
verzengende zon. Talloze dieren 
vinden voedsel en schuilplaats in 

 Op zoek naar symboliek en vorm

Levensboom

de boom. In onze dorpen werden 
verhalen verteld onder een oude 

boom en er werd recht gesproken 
onder de zware takken van de 
gerechtslinde op de plaetse. 
De veranderingen die de boom 
ondergaat met de wisseling van 
de seizoenen, verwijzen naar het 
leven dat doorgaat, naar de over-
winning op de dood, het eeuwige 
leven. 

Is het, gezien het bovenstaande, 
verwonderlijk dat bomen een 
steeds terugkerende rol spelen in 
verhalen, sprookjes, sagen en le-
genden. Bomen hebben daarin niet 
zelden heilzame en zelfs magische 
krachten. Geen wonder ook dat bo-
men in veel culturen een religieuze 
betekenis kregen. 

Boomsymbool: de wortels in de aarde 
en de takken in de hemel.

De boom door de seizoenen en vol symbolen.
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Vaak hebben de oudste verhalen 
het over de ‘Levensboom’ of de 
‘Wereldboom’, die de mens onster-
felijk kan maken. Vanaf het vroeg-
ste menselijke bewustzijn leefden 
blijkbaar vragen als: waarom leef 
ik, waarom ga ik dood en wat komt 
er na de dood? Dit zijn vragen waar 
de mens geen rationeel antwoord 
op kon geven. Alleen in verhalen  
en religieuze rituelen wist hij er 
enigszins raad mee. In veel cultu-
ren bestaan oeroude sagen over 
menselijke zoektochten naar on-
sterfelijkheid. Hierin spelen heilige 
bomen, wereldbomen en levensbo-
men steeds een wezenlijk rol.

Het christendom had niet veel op 
met heilige bomen. Karel de Grote 
liet in 772 de Germaanse heilige 
boom Irminsul rooien. De eik van 
Donar werd door St. Bonifatius in 
723 geveld bij Dokkum. Religie 
rond bomen werd als heidens 
gezien. Rome propageerde het 
kruis van Jezus als de enige echte 
levensboom.

Hoe dan ook: de levensboom staat 
symbool voor de onuitputtelijke 
levenskracht en de overwinning op 
de dood.

De Germaanse Yggdrasill

De oud-Noorse cultuur kent 
verhalen rond de ‘Wereldboom 
Yggdrasill’. Letterlijk betekent deze 
naam ‘Paard van Odin’. Dit verwijst 

naar levenskracht. Yggdrasill is een 
levensboom en een kennisboom. 
Hij staat met zijn wortels in de on-
derwereld, gaat met zijn stam door 
de mensenwereld en steekt zijn 
takken in de wereld van de goden.

Er zijn afbeeldingen bekend die 
hem voorstellen als een oeroude 
monumentale es. Dat blijkt onjuist 
te zijn. Verbeterde vertalingen 
van de oude teksten laten zien 
dat het om de venijnboom (Taxus 
baccata) gaat. Deze altijd groene 
boom voldoet beter als symbool 
van de levensboom. De taxus is 
sterk giftig. Bij gebruik van heel 
kleine beetjes van de naalden of 
de vruchten, raakte de gebruiker 
in een hallucinerende sfeer of in 
trance. Waren deze gebruikers op 
zoek naar bovenmenselijke, god-
delijke kennis?
 

Thúja’s 

Thúja’s zijn in hun natuurlijke 
vorm hoge, piramidevormige bo-
men met rechte stammen. De 
naam komt van het Griekse woord 
‘Thujo’, dat offer betekent. Uit het 
hout worden aromatische stoffen 
gewonnen. Die werden vroeger 
gebruikt bij geuroffers. 
De naam ‘levensboom’ heeft de Bij een oude boom voelt de mens zich nietig.

Verbeelding van de boom Yggdrasill.

Was het een oeroude monumentale 
es?
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Thúja te danken aan het feit dat de 
soort zomer en winter groen blijft. 
Er zijn echter meer bomen en strui-
ken met dit kenmerk. Voor Thúja’s 
geldt echter ook nog dat – volgens 
oude legenden – een exemplaar in 
de Hof van Eden of het Aards Para-
dijs, de ‘boom van kennis van goed 
en kwaad’ geweest zou zijn. In 
het Genesisverhaal lezen we: ‘En 
de Heere God had alle geboomte 
uit het aardrijk doen ontspruiten, 
begeerlijk voor het gezicht en goed 
tot spijze; en den boom des levens 
in het midden van den hof, en den 
boom der kennis des goeds en des 
kwaads (gen. 2.9 Statenbijbel). 
Van de laatste mocht de mens niet 
eten. Hij zou gelijk worden aan 
God. Wilde hij later ook nog eten 
van de ‘Levensboom’, dan zou hij 
zelfs onsterfelijk worden. Dat zag 
God niet zitten!
De Thúja heeft geen vruchten 
die gegeten kunnen worden. Hij 
kan dus moeilijk de paradijsboom 
geweest zijn.

Wij kennen drie soorten Thúja’s 
die levensboom genoemd worden. 
De eerste is de Reuzenlevens-
boom (Thuja plicata). Van nature 
komt deze tot zestig meter hoge 
boom voor in het noordwestelijke 
deel van Amerika. De tweede is 
de Westerse levensboom (Thuja 
occidentalis). Ook die hoort van 
oorsprong in Noord-Amerika thuis. 
Als derde kennen we de Oosterse 
levensboom (Thuja oriëntalis). 
Deze hoort thuis in Korea, China 
en Japan.
Al rond 1540 werden de eerste 
Thúja’s vanuit Amerika ingevoerd. 
De boom is geliefd als altijd groen 
element in parken en tuinen en op 
begraafplaatsen. Hij is ook geliefd 
bij boomkwekers. Het bleek en 
blijkt heel eenvoudig om er varië-
teiten in grootte en vorm en kleur 

uit te kweken. Thúja’s kunnen 
stevige snoei heel goed verdragen. 
Daardoor worden ze veelvuldig 
gebruikt om er geschoren hagen 
van te maken. 

In de landen van herkomst is het 
hout erg geliefd. Het valt gemak-
kelijk te bewerken en is buitenge-
woon lang houdbaar, ook zonder 
bewerking met verf, beits of andere 
conserveringsmiddelen.

De Levensboom van Hiroshima 

Sinds 1946 kent Japan een 
nieuwe boomsoort als levensboom. 
Hoe komt dat zo? 
Het is bekend dat de Verenigde 
Staten in 1945 de Tweede Wereld-
oorlog wilden beëindigen. Daartoe 
werden voor het eerst atoombom-
men toegepast. Die moesten Japan 
op de knieën krijgen. Op 6 au-
gustus werd een bom afgeworpen 
boven Hiroshima en op 9 augustus 
op Nagasaki. Totale verwoesting 
was het gevolg en dood en bederf 
heerste alom. Beide steden lagen 

zowat volledig in puin en van 
leven was geen sprake meer. Maar 
wat bleek? In de lente van 1946 
ontsproten uit een geblakerde 
stronk van een oude parkboom – 
een Ginkgo biloba of Japanse noot 
– toch weer frisgroene blaadjes. 
Hij had de hoge dosis nucleaire 
straling overleefd. Waarachtig een 
levensboom!

De Thúja in onderdelen.

De ginkgo is een merkwaardige 
boom. Hij vormt de enig overgeble-
ven soort die in een zeer ver ver-
leden – we hebben het over 200 
miljoen jaar terug – zijn hoogtepunt 
beleefde. We beschouwen hem als 
de overgang tussen naaldbomen 
en loofbomen. Ginkgo’s overleef-
den de tijden en handhaafden 
zich als zeldzame exemplaren in 
de zuidelijke delen van China. Hij 
werd ontdekt en gebruikt als sier-
boom in parken en tuinen. Kort na 
1750 werd hij ingevoerd in onze 
streken als een merkwaardigheid. 
Geleidelijk werd hij toegepast als 

De Ginkgo in beeld.
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parkboom en verscheen hij meer 
en meer in het straatbeeld.

Baarle heeft in haar woonstraten 
een aantal jaren geleden een 
mooie variatie aan laanbomen 
opgeruimd. Teveel overlast was de 
klacht van een aantal bewoners. 
Om de gerooide linden, boomha-
zelaars en andere gerooide soorten 
te vervangen, werden er in veel 
straten Ginkgo’s aangeplant. Ik heb 
niet het idee dat bij die keuze de 
wonderlijke levenskracht van de 
soort een rol gespeeld heeft. Ook 
de biodiversiteit in onze gemeente 
is er niet mee gediend. Nee, deze 
bomen hebben naast mooie herfst-
kleuren – dat moet gezegd! - vooral 
het voordeel dat ze heel weinig 
afval leveren.

Levensbomen in ons Heem

Uit een aantal gegevens in 
bovenstaande tekst mag blijken 
dat het begrip ‘wereldboom’ en 
‘levensboom’ over de hele wereld 
verspreide symbolen zijn. De illus-
traties geven verschillende voorstel-
lingen daarvan. Elke voorstelling 
laat zien dat de makers ervan 
bijzondere waarden en betekenis 
hechtten aan bomen.

Ook ons heem kent levensbomen 
in gestileerde vorm. We treffen ze 
meestal aan in de bovenlichten 
van voordeuren. We onderscheiden 
twee soorten bovenlichten. Er zijn 
snijramen. De versiering in het 
bovenlicht bestaat daarbij uit een 
indeling in hout of metaal. In de 
vakken van het ornament worden 
op maat gesneden stukken glas 
geplaatst. Een tweede type is het 
gewone bovenlicht. Dat bestaat uit 
één stuk glas waar een ornament 
voor geplaatst is. Levensboom-
bovenlichten in onze omgeving 

horen bij dit tweede type. Ze zijn 
gemaakt van gietijzer.
Wat zien we? Centraal in de 
decoratie staat een stam die 
oprijst uit een breed symmetrisch 
wortelstelsel. Aan de bovenkant 
zit een kleine, eveneens symmetri-
sche kruin. Daarin herkennen we 
heel vaak twee kleine belletjes of 
klokjes.
Deze bovenlichtversieringen komen 
in Nederland veelvuldig voor. In 
België zie je ze nauwelijks. Ze zijn 
in de mode gekomen in de tweede 

Een levensboom aan het Spoorpad.

Een levensboom aan de Burgemeester Van Gilsestraat.

helft van de negentiende eeuw. 
Vanaf toen kon men gietijzeren 
ornamenten maken.

De plaats boven de voordeur van 
de woning is niet toevallig. Men-
sen, ook in onze streken, hebben 
door alle tijden heen gezocht naar 
manieren om de openingen in hun 
huizen af te schermen voor boze 
geesten, weerwolven en duivels. 
De krachtige goede geest van de 
levensboom kon ze buiten houden, 
zo geloofden zij. 
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LEO VOETEN

Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde over de peri-

ode 1943 tot 1985.

Het is interessant om kennis te 

nemen van de ervaringen over 

Baarle en sommige gebeurtenis-

sen in Baarle uit die periode, 

zoals die door Jo zijn beschreven.

Ook in deze ‘Van Wirskaante’ zal 

ik aan de hand van zijn dagboe-

ken daarvan een selectie weer-

geven. Het geeft een kijkje op 

het leven in Baarle van toen. In 

dit artikel geven zijn dagboeken 

een blik op het leven weer in de 

periode 1967 en 1968.

1 september 1967: 
Lugano Schoenfabriek

Lugano Schoenfabriek werkt op 
den ogenblik met ongeveer 200 
man, waaronder vele jeugdige 
krachten behoren. Niet minder dan 

“Toen de Benelux op papier 10 jaar bestond heb ik voorgesteld 
dat Den Haag en Brussel in mijn gemeente en in Baarle-Hertog 
eens zouden komen kijken hoe wij praktisch samenwerken. 
Wij hebben nooit moeilijkheden…”

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (7)

2300 laarzen worden hier dage-
lijks gemaakt. Daarbij nog enkele 
honderden pantoffels. Lugano heeft 
zich in enkele jaren tot een van 
de grootste schoenfabrieken van 
Nederland verworven.

6 oktober 1967: 
Bekerverschieting Handboog

De laatste schieting van de onder-
linge bond van handboog tussen 
de ‘Romeinen’ uit Gilze, ‘Landbou-
wers Eendracht’ uit Alphen, ‘Sint 

Personeel aan het werk bij Lugano. Links vooraan is 
Jeanne Willems aan het stikken. Rechtsachter zijn 
May Gijssen en Julia Pijnenborg. Lugano was een 
gerenommeerd merk schoenen.
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Jozef’ uit Rijsbergen en ‘Recht door 
Zee’ uit Baarle, voor de wisselbeker 
had plaats op de doelen te Alphen. 
Deze laatste verschieting werd 
gewonnen door Gilze met 1171 
punten. Baarle had 1074, Alphen 
904 en Rijsbergen 829 punten.
In de eindrangschikking staat dan 
Baarle aan de leiding met 4258 
punten op de voet gevolgd door 
Gilze met 4248 punten.
De beker is dus gewonnen door de 
Baarlese bond ‘Recht door Zee’.

1 september 1967: 
Schutterskoning 1967

Op de doelen van ‘Recht door Zee’ 
werd zondag het Koningsschieten 
betwist. Bij prachtig schutters-
weer wilde de 80-jarige veteraan 
Cor Valgaeren in de Marathon, 
zogenoemd door de schutters om 
de lange strijd de 50 pijlen die 
gelost moeten worden, een gooi 
doen naar het koningschap. Na 
20 schoten stond hij bij de hoogst 
geklasseerden, maar de weg was 
nog lang en de spanning zou na 
40 schoten die schutters aan de 
leiding brengen, die elkaar geen 
punt toegaven.
In de laatste pijlen kreeg de aan 
de leiding staande Oomen een 
geweldige inzinking, hetgeen hem 
de titel kostte. Het was tenslotte 
Cor Valgaeren die de koningstitel 
in ontvangst kon nemen met een 
totaal van 409 punten. 

4 maart 1967: Opening winkel

Zaterdag 4 maart aanstaande 
openen wij onze geheel nieuwe en 
gemoderniseerde winkel en toonza-
len (500 m²).
Overgordijnen, vloerbedekking, 
bankstellen, eethoeken, bergmeu-
bels, slaapkamers, stalen ledikan-
ten en keukenmeubelen.
Gebroeders Moeskops, 
St.Annaplein 18, Baarle-Nassau. 

25 juni 1967: Windhoos

Zondagavond Chaam landelijk 
in het nieuws. Deze keer op een 
minder prettige wijze. Chaam (en 
ook Ulicoten) is zwaar getroffen 
door een van Nederlands zeldzame 
windhozen. De niets ontziende 
oerkracht zocht zijn weg door het 
Chaamse land van ‘Klein Amerika’ 
tot en met ‘Putven’, een spoor van 
vernieling en ontreddering achter-
latend.
Het meest schokkende van dit alles 
is dat er slachtoffers te betreuren 
vielen. Twee bezoekers van Cam-
ping ‘Klein Paradijs’ verloren hun 
leven toen hun caravan weggeslin-
gerd werd.
De toegesnelde ziekenwagens 
uit Tilburg en Breda hadden vele 
gekwetsten te vervoeren. ‘Klein 
Amerika’ had als eerste onder het 

Logo van Lugano.

Traject van de windhoos. Dit kaartje toont het spoor 
van de windhoos over Ulicoten, Chaam en zo naar het 
noordoosten.
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bruut geweld te lijden. In één klap 
werd verwoest wat Bart de Jong 
met taaie volharding en de nodige 
fantasie in de loop der jaren had 
opgebouwd. We mogen blij zijn dat 
dank zij koelbloedig optreden per-
soonlijke ongelukken zijn uitgeble-
ven. Verder zijn er 10-tallen bomen 
uitgerukt, vele vernielde auto’s 
omgevormd en vervormd, diverse 
schuren zeer zwaar beschadigd. 
De heren Ansems en van der Aa 
kunnen er van mee praten. Dat 
was het werk van de ‘Zwarte Zon-
dag’ in juni 1967.

Het lijkt alsof de windhoos bij het 
Putven extra diep omlaag is geko-
men om zijn verschrikkelijke slurf 
te wassen in het koele meertje, om 
daarna, verfrist als een wild beest, 
nog eens extra rond te maaien 
om de allerlaatste bomen te doen 
knappen.
Wat eens op mooie zomerse dagen 
een toevluchtsoord was voor vele 

duizenden, is met een klap weg-
gevaagd. Als stomme getuigen 
van dit bruut geweld staan daar 
roerloos nu vele honderden kale 
stammen, als gigantische stekels 
rondom het ven. Niemand kent de 
mooie omgeving terug want die 
thans met moeite een weg naar het 
Putven zoeken, worden ook hier 
geconfronteerd met een kracht die 
niemand voor mogelijk had gehou-
den. Was het zondag een uur voor 
de windhoos niet gaan regenen 
dan had zich hier een nationale 
ramp voltrokken. 

Wie zou een gissing hebben dur-
ven maken naar het aantal doden 
en gewonden, om nog maar niet te 
spreken over de honderden auto’s 
die er onherroepelijk zouden zijn 
vernield. Maar dankzij de regen die 
vroeger kwam en niet tegelijk met 
de windhoos waren op het moment 
van de ramp, op enkele uitzon-
deringen na, de bossen verlaten. 

Terwijl een uur voor de vernieling 
de parkeerhavens rondom het ven 

Oostmalle werd rond 16.15 uur getroffen. Er vielen geen doden, maar het grootste deel van het dorp 
werd beschadigd. Honderdzeventien woningen werden helemaal verwoest.

Tricht (Gelderland) werd ongeveer 
om 17.10 uur getroffen. Hier vielen 
vijf doden en tientallen gewonden. 
Bijna honderd huizen werden zwaar 
beschadigd en vijfenvijftig compleet 
verwoest.
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bezet waren en er zich een kleine 
tweeduizend mensen uitgesproken 
precies op die plaatsen bevonden 
waar de vernieling het grootst was. 
Bij alle ellende door de windhoos 
in onze kontreien veroorzaakt, 
mag men den hemel dankbaar zijn 
want het leed in de Putvenbossen 
had onnoemelijk kunnen zijn.

Ook Ulicoten was zwaar getrof-
fen door de windhoos, het hels 
natuurgeweld. De getroffenen uit 
Ulicoten waren geen van allen 
figuren die lust getoond hebben 
bij de pakken neer te zitten. Allen 
hielden zich bijzonder sterk. Op de 
puinhopen van haar in `39 en `40 
gebouwde boerderij deed Wed. 
Meeuwesen voor de zoveelste keer 
haar droevige relaas. Ze was blij 
dat ze haar zoon en zichzelf nog 
had. Verder deed zij niet veel uitla-
tingen, hetgeen begrijpelijk is. Jac 
Meeuwesen had de wervelstorm 
zien aankomen, maar wist niet 
zeker of die toen Adams al gehad 
had of niet. Hij ging moeder roe-
pen en toen was alles donker. Toen 
de wind de deuren waar zij achter 
stonden open rukte was alles weer 
licht en was ook de boerderij van 
Jespers al weg. Op de vraag of hij 
niet geschrokken was antwoordde 

Jac dat hij doodsbang was toen 
het natuurgeweld in de lucht hing 
maar niet toen het zijn bedrijf 
raakte, om de eenvoudige reden 
dat daar geen tijd voor was. Toen 
hij de pannen hoorde vallen lag de 
zaak al in puin.

26 oktober 1967: Treinreis 
langs 100-jarig Bels Lijntje

Met een snelheid van 30 km per 
uur, die een eeuw geleden beslist 
als sneltreinvaart zal zijn betiteld 
is woensdagavond een extra trein 

via het Bels Lijntje van Tilburg naar 
Baarle-Nassau en terug gereden. 
Dit gebeurde omdat het Dispuut 
Pallieter in hetzelfde jaar waarin 
het Bels Lijntje honderd jaar be-
staat het vijfde lustrum viert. 

Een en ander vond plaats onder 
een steeds toenemende uitgelaten-
heid, die werd gevoed door de vele 
glazen bier die op twee punten in 
de trein werden getapt. Men zag 
het enthousiasme van de honder-
den studenten steeds groeien. Toen 
de trein rond 10 uur aankwam bij 
het Landgoed Schaluinen, waar de 
Tijlvereniging uit Turnhout stond 
te wachten, bereikte de vrolijkheid 
een toppunt. 

11 maart 1968: 
Ponymarkt 

De traditionele ponyvoorjaarsmarkt 
te Baarle-Nassau werd niet zo 
druk bezocht als voorgaande jaren. 
Volgens de handelaren kwam dit 
door het slechte weer. Het aantal 
particulieren dat belangstelling 
voor een pony had was gering. Het 
publiek bestond voornamelijk uit 

De streek Ulicoten en Chaam werd tussen 16.27 en 16.40 
uur twee keer door een windhoos getroffen. Hier een 
schuur aan de Maaijkant in Ulicoten.

Een plaatje van de voorjaarsponymarkt bij café Rustoord op de Bredaseweg.
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de boeren uit de omgeving. Orga-
nisator de heer Slockers was toch 
niet ontevreden. De voorjaarsker-
mis zal nooit imponerend worden. 
Op verzoek van enkele handelaren 
ben ik er enkele jaren geleden mee 
begonnen. De najaarsmarkt in 
oktober is veel drukker. Die wordt 
met de kermisdagen gehouden. Per 
traditie nemen de boeren dan een 
vrije dag en bezoeken ’s morgens 
de markt. In dit jaargetijde hebben 
ze het veel te druk. Vandaag wordt 
ook de Utrechtse paardenmarkt 
gehouden, Daar zijn de meeste 
handelaren van enige importantie 
heen. Er verwisselen ook heel 
wat ponyveulens van eigenaar. 
De prijzen schommelen tussen de 
tweehonderd en ruim twaalfhon-
derd gulden. Tegenover een geringe 
aanvoer, aldus de heer Slockers, 
valt dit jaar een hogere kwaliteit te 
constateren waar met name enkele 
Belgische handelaren veel oog voor 
hadden. Tot ongeveer 2 uur in de 
namiddag werd in Café Rustoord 
onverminderd zaken gedaan. Bij 
een borreltje ging er af en toe nog 
een paar tientjes af.

Maart 1968: 
Oprichting Judoclub

Hoe enthousiast Baarle is over 
de pas opgerichte Judoclub blijkt 
wel uit het feit dat nog iedere 
dag nieuwe leden zich opgeven. 
Het aantal leden is nu al de 100 
gepasseerd, en vooral de groep 
van 16 jaar en ouder bereidt zich 
voor. Onder deze laatste categorie 
zijn er zelfs bij van boven de 30 
jaar. Zondag kwamen we tot de 
definitieve samenstelling van het 
bestuur. De club werd gedoopt 
met de naam Judo-Baarle. Binnen 
niet al te langen tijd zullen we aan 
de leden een lidmaatschapskaart 
overhandigen, waarop de inning 

van de contributie vermeld zal kun-
nen worden, en tevens de graden 
die ze zeker zullen behalen. Tot 
voorzitter wordt benoemd Dhr. J. 
Wouters, Gorpeind 7. Dhr. Stabel, 
Baarleseweg 47 Alphen, secretaris.

9 februari 1968: Rijwiel- en 
voertuigplaten 1968

Zitdag van den heer Ontvanger der 
Belastingen op vrijdag 9 februari 
1968, ten gemeentehuis (gelijk-
vloers) van 14 tot 16 uur voor het 
afleveren van rijwiel- en voertui-
genplaten. Aangifteformulieren 
te bekomen via de kinderen der 
scholen.
Prijzen der platen:
 Rijwielplaat 100 fr.
 Bromfietsplaat 135 fr.
 Moto tot 150 cc 135 fr.
 Moto tot 250 cc 270 fr.
Voertuigplaten:
 Zwarte 60 fr.
 Blauw 240 fr.

ca. 50 parkeerplaatsen rond de 
Belgische kerk. In het centrum 
van de beide Baarles, waarvan 
de kerk deel uitmaakt, heeft men 
vooral tijdens de weekends met 
een groeiend parkeerprobleem te 
kampen. Thans wordt het grootste 
gedeelte van het historische bouw-
werk door een metersbreed gazon 
van de straat gescheiden. Elders in 
het centrum wordt niet de nodige 
ruimte gevonden om een op de 
behoefte afgestemde parkeergele-
genheid te realiseren. Het is echter 
de vraag of van rijkswege goed-
keuring voor dit plan verkregen 
wordt. De kerk staat n.l. op de lijst 
van geklasseerde monumenten. 
Als bezwaar kan wellicht ook nog 
gelden dat afbreuk wordt gedaan 
aan de schoonheid en intimiteit die 
dit gedeelte van Hertog kenmer-
ken. Concrete plannen heeft de 
gemeente nog niet maar zij worden 
in ieder geval dit jaar aan de raad 
voorgelegd.

Mei 1968: Afscheidnemend 
burgemeester F. de Grauw: “In 
Baarle beleven we de Benelux 
al jaren.”

“Toen de Benelux op papier 10 
jaar bestond heb ik voorgesteld 
dat Den Haag en Brussel in mijn 
gemeente en in Baarle-Hertog 
eens zouden komen kijken hoe 
wij praktisch samenwerken. Wij 
hebben nooit moeilijkheden. Maar 
we zijn dan ook niet formalistisch. 
Wij werken nuchter met twee 
wetssystemen.” Burgemeester F. de 
Grauw van Baarle-Nassau zegt het 
met overtuiging. Hij weet waarover 
hij het heeft. Bijna een kwart eeuw 
heeft hij ervaring met de Neder-
lands-Belgische samenwerking op 
gecompliceerd niveau.
“Kijk, 28 oktober 1944 zijn we 
bevrijd. Vlak daarop werd ik burge-

Het ‘fietsplaatje’ was een provinciale 
belasting op fietsen.

April 1968: 
Parkeerplein rond de kerk

 
Het gemeentebestuur van Baarle-
Hertog overweegt goedkeuring 
aan te vragen voor de aanleg van 
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meester. Toen ik in Baarle arriveer-
de ontdekte ik dat er veel vernield 
was. Maar een ding was er nog: 
ons oud archief en één gammele 
schrijfmachine. Geen stadhuis. 
Dat was ook weg. Dat archief van 
de duizendjarige gemeente was 
belangrijk. Er konden over dertig 
Belgische enclaves geen verschil-
len ontstaan. We konden het na-
kijken. Ze dateerden uit 1190. De 
laatste, de eenendertigste, kwam 
er in 1959 bij. Dat was tot dan 
niemandsland met speelzalen.” 
Wat spottend zegt burgemeester 
de Grauw: “Er is daarover een 
onverkwikkelijke juridische strijd 
geweest tussen de regeringen. 
Tenslotte besliste het Internatio-
nale Hof van Justitie in Den Haag. 
Ja, over zeventien hectare. Van 
Benelux geest was daarbij geen 
sprake. Een rel om niets. Ik was 
het van begin af eens met m’n 
Belgische collega. Het contact 
met de aangrenzende Belgische 
gemeenten Weelde, Hoogstraten, 
Minderhout en Turnhout is goed. 
Maar we staan eigenlijk nog maar 
aan het begin.”

Burgemeester de Grauw vindt dat 
de uitbreiding van de samenwer-
king het best van de gemeente-
besturen uit kan gaan. “Als het 
formeel via Buitenlandse Zaken 
gaat zijn we over tien jaar nog niet 
verder. Hoewel de Nederlandse 
regering op sommige punten wel 
begrip toont,” voegt hij er wel 
kritisch aan toe.
“De grens is voor de mensen in dat 
gebied geen realiteit; wel de nati-
onaliteit. Een zeer unieke situatie. 
De conventie van Maastricht geeft 
voor ons gebied ook een grens. Ze 
beroept zich op de status-quo. De 

twee Baarles – Nassau met onge-
veer 5.000 inwoners en Hertog 
met 2.000 – hebben vrijwel alles 
dubbel: politie, douane, scholen, 
postkantoren, en lichtnetten. Wa-
terleiding hebben ze gemeenschap-
pelijk. Die is Nederlands.” 

Burgemeester de Grauw is er 
vast van overtuigd dat België en 
Nederland op den duur naar elkaar 
toe zullen groeien. “Het grensver-
keer is niet moeilijk meer. Hoewel 
de Belgische douane moeilijker is 
dan de Nederlandse. Dit gebied 
heeft 25 uitvalswegen naar België 
en er is alleen een vaste Belgi-
sche grenspost aan de weg naar 
Turnhout. Nou, je gaat geen tien of 
meer kilometers omrijden om die 
post even te passeren. Maar voor 
toeristen is dat alles wel moeilijk. 
Ze zien amper dat ze België bin-
nenkomen vanuit Baarle.”

De heer de Grauw geeft grif toe dat 
zijn gemeente sterke economische 
banden heeft met Vlaanderen. “Ik 
heb veel contact met het Econo-
misch Comité voor de Kempen. 
Anderzijds voelen de Nederlandse 
Nassau-ers en de Belgische Her-
togers hun nationaliteit heel sterk. 
Daar niet van. Ze ademen dezelfde 
lucht in. Als er feest is vinden 
ze elkaar. Maar Nederlanders en 

Sooi Van den Eynde, spilfiguur in de juridische strijd voor 
het Internationale Hof van Justitie in Den Haag.

Burgemeester Fr. de Grauw, gezellig keuvelend met Pastoor 
Koenraadt.



92       van wirskaante 2015/2

Belgen. Er zijn economische ver-
schillen, vooral in de winkels. De 
Nederlandse winkels, in Nassau 
dus, mogen geen Belgische ac-
cijnsartikelen verkopen die niet zijn 
ingevoerd. De Belgische in Hertog 
wel. Weet u wat heel merkwaardig 
is? De Nederlandse katholieke 
kerk hier is veel radicaler dan de 
Belgische!”

“Natuurlijk zijn er wel veel proble-
men die een gevolg zijn van twee 
juridische systemen. Moeilijkheden 
bij ’t heffen van bepaalde gemeen-
tebelastingen en in de verkeers-
voorschriften. Ach ja, je moet veel 
improviseren en niet zien, over en 
weer. Als je formeel blijft leef je 
hier steeds in overtreding. Maar we 
zijn als het ware een proeftuin voor 
Belgisch-Nederlandse samenwer-
king. Door begrip voor elkaar.”

Burgemeester de Grauw streeft 
naar een recreatieschap voor Bel-
gische en Nederlandse gemeenten. 

Hij zegt dat via Brabantia Nostra 
en het Economisch Comité voor de 
Kempen van de grond te krijgen. 
“Ik wil beginnen de verboden 
wegen van België naar Nederland 
voor het toeristische verkeer open 
te krijgen.” Voor allerlei zaken van 
gemeenschappelijk belang denkt 
hij aan het sluiten van privaatrech-
telijke overeenkomsten. “Ook kan 
men overwegen een recreatieschap 
bevoegdheden te geven.” Zorgen 
maakt hij zich over het gebrek 
aan ruimtelijke ordening aan de 
Belgische kant van de grens. Daar 
dreigt veel natuurschoon verloren 
te gaan doordat er steeds meer 
industrieën verrijzen. “Want bevor-
dering van het toerisme is voor de 
grensstreek de grote toekomst,” zo 
meent hij. Men zou het onge-
bruikte NAVO-vliegveld in Weelde 
misschien voor vrachtvliegtuigen 
kunnen gebruiken. Het ligt vlak bij 
de spoorlijn Tilburg-Turnhout en bij 
de Schaluinen. Ook het Turnhoutse 
kanaal ligt vlakbij de grens, wat 

een kansen voor de bevordering 
van het toerisme!

Plannen en ideeën heeft de 64 
jarige burgemeester van Baarle-
Nassau genoeg. Hij verwacht veel 
van de toekomst voor zijn gebied. 
Daarom ook blijft hij er wonen 
als hij in november met pensioen 
gaat. Vierentwintig jaar werken in 
Baarle-Nassau heeft hem er van 
overtuigd dat de Benelux-gedachte 
geen utopie behoeft te zijn. Als 
men er tenminste praktisch iets 
goed van wil maken.

Tot zover weer wat ervaringen en 
belevenissen in Baarle in de ogen 
van Jo, bijna vijftig jaar geleden. 
Tot de volgende keer. Dan is er 
weer tijd en ruimte om in zijn 
schrijfsels te duiken.

B&W van Baarle-Nassau. V.l.n.r.: secretaris H. van Gompel, wethouder E. de Jong, burgemeester Fr. 
de Grauw en wethouder Adr. Verheijen.
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Activiteitenkalender

JUNI

Maandag 1 t/m vrijdag 5 juni
 Vredesdagen voor 243 leer-

lingen van de klassen 5 en 
6 (groepen 7 en 8) van alle 
Baarlese basisscholen.

Zaterdag 6 juni
 Bezoek aan landgoed De 

Hoevens met de natuurbegraaf-
plaats. Vertrek vanaf het Heem-
huis om 13.30 uur, carpoolen.

Zondag 7 juni
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.
Vrijdag 18 juni
 Lokale Heemdag. Aanvang om 

12.00 uur in de aula van het 
Cultureel Centrum. Inschrijven 
verplicht.

Zaterdag 27 juni
 Lange wandeling, vertrek vanaf 

het Heemhuis om 9.00 uur.

JULI

Donderdag 2 t/m zondag 5 juli
 Heemreis naar Verdun. Deze 

Heemreis zit vol.
Zondag 5 juli
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.
Zaterdag 18 juli
 Wandeling rond Zondereigen, 

waarin we vooral de nieuwe 
doorsteekjes die in het kader 
van de ruilverkaveling mogelijk 
zullen worden, voor het voetlicht 
zullen brengen. Vertrek 9.30 
uur bij café Schuttershof in 
Zondereigen.

Zaterdag 6 juni brengen we een bezoek aan De Hoevens en de 
natuurbegraafplaats.

AUGUSTUS

Zondag 2 augustus
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.
Donderdag 13 augustus
 WO-I wandeling in Essen. 

Vertrek om 18.00 uur vanaf het 
Heemhuis, carpoolen.

Donderdag 20 augustus
 Bernardusbedevaart. Vanaf het 

Heemhuis lopen we naar de ka-
pel van Bernardus in Ulicoten. 
Onderweg sluiten bedevaart-
groepen uit Alphen en Chaam 
aan. Vertrek om 17.30 uur bij 
het Heemhuis. Na afloop lopen 
we langs een andere route 
terug.

SEPTEMBER

Zondag 6 september
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.
Zaterdag en zondag 
12 en 13 september
 Open Monumentendagen 

2015. Op zondag 13 september 
wordt ook de Open Dag ‘Archeo-
logisch onderzoek Omleiding 
Baarle’ gehouden.

Donderdag 17 september
 Aanbieding Roggerentjes aan 

B&W van Baarle-Nassau
Zaterdag 26 september
 Lange wandeling, vertrek om 

9.00 uur vanaf het Heemhuis.
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Baarleseweg 14a | 5113 TA Ulicoten 
T +31 (0)13 519 96 61
www.vankaam-peeters.nl
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Ramen en deuren alu-pvc-hout
Zonwering-rolluiken-garagedeuren

Aannemingswerken - schrijnwerkerij
Haneveer b.v.b.a.

Wiekenweg 15 Baarle Hertog T: 0032-014-690000
-------------------------------------------------------------------------------

MUSEUM VERGANEGLORIE
Turnhoutseweg 10A •2387 • Baarle-Hertog •T: 014-699832

Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren

Aannemingswerken -  schrijnwerkerij

Haneveer b.v.b.a.
Wiekenweg 15 Baarle Hertog T: 0032-014-690000

-------------------------------------------------------------------------------
MUSEUM VERGANEGLORIE

Turnhoutseweg 10A • 2387 • Baarle-Hertog • T: 014-699832

Aanleg en onderhoud van tuinen

Binnen- en buitenhuis 
schilderwerk

Professioneel verfspuit werk
voor wanden en plafonds

Klussen in en om het huis

+31 (0)6 11 287 280

www.robvis.nl

Logo op graslijn uitvullen op volledige breedte -1mm

Lettertype Arial of gelijkwaardig
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Mr. J.F.M. Bolscher
Netwerk Notarissen

www.notarisbolscher.nl

Generaal Maczeklaan 40
5111 XC  Baarle Nassau
T (013) 507 87 45
E notaris@bolscher.knb.nl
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Mr. J.F.M. Bolscher
Netwerk Notarissen

www.notarisbolscher.nl

Generaal Maczeklaan 40
5111 XC  Baarle Nassau
T (013) 507 87 45
E notaris@bolscher.knb.nl
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Wonen in het hart van Baarle-Nassau

De Ambachten 31
Zundert

Bouw:

Vastgoedbeleggingen
Hinke Fongers Beheer bvF

Van de Water Makelaardij
Tel. 076 - 5242400
nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Verkoop en informatie:

Broeders Makelaardij
Tel. 0161 - 492371
info@broedersmakelaardij.nl

Visweg 8
Baarle-Nassau
Tel. 013 507 55 55

Luxe villa-appartementen
Rector van de Broekstraat (met zorgmogelijkheden)

Koop of huur:
• Koopsommen vanaf e 360.000,- v.o.n.
• Mogelijkheid koop op basis van erfpacht
• Huurprijzen vanaf e 1.100,- p/m.
• Huren met recht van koop
• Nog 4 appartementen beschikbaar

Kenmerken:
•  Fraai ontwerp in stijl van ‘Amsterdamse 

School’ van Architectenbureau  
Peter Michielsen BNA

•  8 Luxe appartementen van 150 m2 en  
2 penthouses van 200 m2

•  Ondergrondse afgesloten parkeer-
garage met parkeerplaats en berging

•  Appartementen met riante living 
van 59m2 en standaard drie ruime 
slaapkamers

•  Heerlijk balkon van 12m2 met middag- 
en avondzon, op de begane grond 
beschikken de appartementen over een 
eigen tuin, de penthouses hebben een 
riant dakterras.

•  Gebouwd met hoogwaardige 
materialen en voorzien van complete 
en luxe afwerking

Neem contact op met de 

makelaar voor een vrijblijvende 

bezichtiging. U bent welkom!


