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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. 

Heemhuis

Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

Bankrelatie

• NL 13 RABO 0103 8949 69

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

• Jeugdlidmaatschap: e 5,00 

Colofon

Secretariaat

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

secretaris@amaliavansolms.org

Voorzitter (Herman Janssen) 

voorzitter@amaliavansolms.org

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Ledenadministratie

ledenadministratie@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever

Herman Janssen, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website

• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org

Van Wirskaante

Overname teksten is toegestaan mits 

bronvermelding. Overname afbeeldingen 

alleen na schriftelijke toestemming.  

Losse nummers: e 5,-

 

Redactieadres

vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1.250
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4 Voorwoord

8 Aon de praot mee… (78)
 Jac Haagen

Geboren in 
1955 op de 
Reuth, op zijn 
zeventiende 
begonnen met 
werken als elek-
tricien. Op zijn 

vijfentwintigste benaderd door Stella 
Artois of hij interesse had om de 
Lindeboom over te nemen. In 1984 
bij de brandweer, in 1991 brand-
weercommandant. In 1986 zijn 
eerste rookgenerator verkocht. Intus-
sen interesse voor rook machines 
gekregen. Eind ’91 werd het bedrijf 
Haagen Fire Trainings Products on-
dergebracht in de garage achter het 
pompstation van Achille Verheijen. 

Vier jaar later vestigde hij zich aan 
de Industrieweg. Tien jaar geleden 
verkocht Jac Haagen zijn bedrijf 
Haagen FTP, met de afspraak om 
nog acht jaar als adviseur aan het 
bedrijf verbonden te zijn. Die jaren 
zijn voorbij. Wat doet hij dan nog 
wel? “Projectontwikkeling”. Tegen 
één verzoek om voorzitter te worden 
kon hij geen nee zeggen Stichting 
Ondernemend Baarle.

16 Gedenktekens
Als herinnering en dank voor het 
werk van religi-
euzen in Baarle 
zijn op 18 
september 2020 
twee gedenkte-
kens onthuld. 

21 Moord op Baarlenaar 
 Louis Simons
Tussen het station van Turnhout 
en het station van Weelde stonden 

negen ‘roethuisjes’. Dit kwam toeval-
lig aan het licht bij een onderzoek 
naar de moord op Louis Simons, een 
bareelwachter langs het Bels Lijntje.

28 Een Dominicaan tussen 
het bronsgroen eikenhout (1)
Autobiografische 
aantekeningen 
over de opleiding 
en het werkzame 
leven van pater 
Huub Gulickx. 
Hij is een lid van een heel bekende 
Baarlese familie. In zijn verhalen be-
schrijft hij wat hij meemaakt. Maar 
vooral geeft hij ons een heel goede 
inkijk in wat er speelde in de maat-
schappij, in de kloosters, de katho-
lieke kerk en het onderwijs tijdens de 
soms woelige jaren zestig, zeventig 
en tachtig van de vorige eeuw. Ook 
laat hij zien hoe hij met de verande-
ringen meegroeide en midden in de 
mensenwereld actief was.
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Antoon van Tuijl, Frans Van Gils, Leo 
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tenzij anders vermeld.

33 Kruidje-roer-me-wel (13)
Over de Rode zonnehoed, een kruid 
dat de weerstand verhoogd.

35 De Nieuwe Spetser 
 verdwijnt na 45 jaar

38 Zandwegen (2)

44 Hoe uniek is Baarle (15)
In de tweede 
aflevering over de 
Vennbahn staan de 
enclaves Roetgener 
Wald en Rückschlag 
op het programma. 

52 Mondmasker of mondkapje
Nu vanaf de zomer de corona-maat-

regelen weer zijn 
aangescherpt, valt 
op dat in België en 
Nederland op een 
heel andere manier 
is omgegaan met 
het mondmasker 

of mondkapje om het virus een halt 
toe te roepen. Dat heeft in Baarle 
opnieuw tot discussie geleid.

60 Grensafsluitingen
Alle 21 locaties waar tijdens de 
eerste lockdown de rijksgrens rond 
Baarle-Nassau is afgesloten, zijn in 
kaart gebracht. Laten we hopen dat 
het unieke foto’s zijn.

72 Het Baarle van toen (7)
Interviews uit de jaren tachtig met 

Frans Haneveer en August Rentiëns.

78 Arme Amalia (110)

80 In memoriam

81 Amalia aan het werk (24)

86 Merkwaardigheden (100)
 Wandelen in de natuur: 
 ergernis en weldaad

88 Activiteitenkalender
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Met naleving van de coronamaatre-
gelen slaagde onze vereniging erin 
om achter de schermen veel werk 
te verzetten. Zo kreeg het heem-
huis een grote poetsbeurt en werd 
de zolder ontlast door een deel van 
de heemkundige collectie naar een 
gehuurde garagebox te verhuizen. 
Het tentoonstellingsmateriaal dat in 
het kolenhok en het cachot staat, 
wordt ondergebracht in een ruimte 
die door ons lid Angèle Olieslagers 
is aangeboden. 

Bestuurslid Jan Vermeer, die het be-
heer van het heemhuis van Antoon 
van Tuijl heeft overgenomen, kan 
volop aan de slag. De technische 
dienst van de gemeente Baarle-
Hertog voerde schilderwerken uit 
en vernieuwt de noodverlichting. Er 
komen nieuwe ramen, volgend jaar 
gaat het Heemhuis in de steigers 
voor het uitvoeren van kleine her-
stelwerkzaamheden en in een nog 
later stadium worden de leien en de 
dakconstructie vernieuwd. Hiervoor 
is het wachten op de goedkeuring 
van het subsidiëringsdossier. Op ei-
gen kosten vervangt Amalia de trap 
naar de eerste verdieping. Veiligheid 
boven alles!

Asbest

De gemeente bezorgde Amalia 
de wettelijke asbestinventarisa-
tie van het Heemhuis. Daaruit 

Eenieders gezondheid, gezin en werk komen op de eerste plaats. Zo 

hoort het. Maar ook het verenigingsleven lijdt meer dan ooit onder 

Covid-19. Corona belemmert het normale verloop van onze vrijetijd-

bezigheden. Er is zoveel dat niet mag of wordt afgeraden. Ik merk bij 

leden van Amalia een grote nood aan ontspannende en verbindende 

contacten. En dat in tijden waarop de ene activiteit na de andere moet 

worden opgeschoven naar ‘volgend jaar’, niet goed wetend wanneer al-

les terug zal mogen en kunnen. Voor de organisatoren is het frustrerend 

dat het vele voorbereidende werk alvast op korte termijn geen voldoe-

ning brengt.

Voorwoord

Drie keer Herman Jans(s)en(s). foto Gerda Laurijssen
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blijkt dat eind september 2020 
bij een rondgang van Abesco op 
de eerste verdieping op visuele 
wijze asbesthoudende materialen 
zijn vastgesteld, met name de 
lambrisering van de inkomhal, de 
raadzaal en de Japanse kamer. 
Een paar reserve lambriserings-
platen op zolder worden door de 
gemeente verwijderd. Verder zijn 
asbestcementen schouwklepjes op 
de zolder aangetroffen en liggen 
asbestleien op het dak. Tijdens de 
rondgang werden tevens stalen van 
twee asbestverdachte materialen 
genomen. Het betreft de vinylvloer 
in de keuken en de mastiek van 
het raam in de raadzaal. Die stalen 
zijn door een erkend labo geana-
lyseerd en bleken negatief. Ze 
bevatten dus geen asbest. Tijdens 
de rondgang werden twee asbest-
verdachte materialen aangetroffen 
waarvan geen staal kon worden 
genomen: de bakelieten onderde-
len van de elektrische installatie en 
de roofing op het plat dak van de 

Benedenzaal. Deze stoffen dienen 
bij eventuele renovatie- of sloop-
werkzaamheden verder onderzocht 
te worden. 

Gezien de redelijke toestand van de 
asbesttoepassingen is verwijdering 
ervan niet dringend en kan deze 
worden ingepland bij toekomstige 
renovatiewerkzaamheden. Globaal 
stelt de inventarisatie dat er voor 
de bezoekers van het Heemhuis 
geen gevaar op blootstelling aan 
asbestvezels is.

Ommetjes

Het bestuur van Amalia zit niet 
stil, haar leden evenmin! Dat 
merken we bijvoorbeeld aan de 
vele Baarlese wandelaars die onze 
uitgestippelde ommetjes bezigen. 
Ideaal in tijden van corona! Ook 
toeristen maken er dankbaar 
gebruik van. Er is keuze genoeg: 
Goordonk, Noordermark, Tom-
mel, Vossenberg, Ouwe Strumpt 

en Postel, Boskobe, Ulicootsche 
heide, Lange gracht, Spoorverleden 
Baarle-Grens, Ponderosa, de Ge-
neraal, het Laarzenpad, Bedafsche 
Heide, Halsche Beemden, het 
lijstje van ommetjes wordt alsmaar 
langer!

Van Wirskaante

Sommige werkgroepen bleven ac-
tief. De redactieraad, bijvoorbeeld. 
Die vergaderde niet, maar slaagde 
er wél in om ons tijdschrift goed 
gevuld en op schema te laten ver-
schijnen. Dat is nochtans niet van-
zelfsprekend. Er zijn veel handen 
nodig alvorens dit tijdschrift in uw 
brievenbus valt. Onderzoekende 
handen, schrijvende, verbeterende, 
fotograferende en aanleverende 
handen. Drukkende, sorterende, 
opsturende of aan huis bezorgende 
handen. Telkens opnieuw blijft het 
een hele prestatie, zeker in tijden 
van corona. Een pluim voor ieder-
een die zich hiervoor inzet! 

Dankjewel-receptie. foto Gerda Laurijssen
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Resterende activiteiten

Voor de organisatie van het 
dankjewel-feest ter gelegenheid 
van vijfendertig jaar voorzitter-
schap van Ad Jacobs werd vorig 
jaar een werkgroep samengesteld. 
Door de eerste coronagolf was het 
eind maart 2020 niet mogelijk 
om de geplande receptie te laten 
doorgaan. Na het doorspoelen van 
de teleurstelling werd een tweede 
datum geprikt: 5 september 2020. 
Nieuwe uitnodigingen werden 
verstuurd en er ging veel aandacht 
naar de voortdurend wisselende 
coronamaatregelen. Er werd 
gekozen voor een buitenlocatie en 

drie opeenvolgende tijdsloten voor 
telkens veertig deelnemers en een 
tiental vaste helpers. De tafeltjes 
stonden ver uit elkaar en de aan-
wezigen mochten niet rondlopen, 
maar het deed iedereen zichtbaar 
deugd dat er nog eens een activiteit 
wél kon doorgaan. Ook werd Ad 
vanuit auto’s door deelnemers aan 
een ‘drive-thru’ gefeliciteerd. Voor 
wie er niet bij kon zijn, werden 
de toespraken via livestream de 
wereld ingestuurd. 

Mede door die positieve ervaring 
besliste het bestuur op 8 september 
om het heemhuis in oktober op-
nieuw voor bezoek open te stellen. 

Drie keer lukte dat. Maar toen was 
het door de tweede coronagolf niet 
meer verantwoord om open te hou-
den en ging de deur weer op slot.
Amalia geeft de moed niet op. 
Intussen is de activiteitenkalender 
voor 2021 samengesteld. Je vindt 
deze achterin Van Wirskaante. 
Jammer genoeg begint het nieuwe 
jaar zoals het oude is geëindigd: 
met een annulering. Onze heem-
kundekring organiseert in 2021 
geen nieuwjaarsreceptie. 

Hou het veilig, ook thuis en op het 
werk.

Herman Janssen
Uw voorzitter 

Drive-thru met Ad en José. foto Gerda Laurijssen
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Hij is net 65 geworden en schrok nogal toen hij gevraagd werd voor 

deze rubriek. “Ben ik al zo oud dat ze me daarvoor vragen?” was zijn 

eerste reactie. Waarop hij mij snel gastvrij uitnodigde, en ik al een paar 

dagen later terecht kon voor koffie en zijn levensverhaal, in het mooie 

grote huis met rieten dak aan de Kapelstraat op de plek waar eens het 

huisje van oma Biggelaar stond. Vooraf werd ik al gewaarschuwd dat 

het een bewogen, soms dramatisch en veelomvattend verhaal is…

“Vroeger wou ik pastoor worden…”

Aon de praot mee… Jac Haagen (78)
JEANNY WOUTERS

7 Juli 1955 werd Jac Haagen 
geboren aan de Reuth 4, de oude 
boerderij staat er nog steeds, nogal 
een eind van de weg af. Hij is de 
op een na oudste zoon van Adri-
anus (Janus) en Bertha Haagen, 
na hem werden nog drie zussen 
geboren. 
In 1963 verhuisde het gezin naar 
de Kapelstraat waar zijn vader een 
boerderij kocht. “Wij kinderen wis-
ten dat natuurlijk niet. Maar toen 

ik vrijdags op school kwam, riepen 
de jongens van Raeijmaekers van 
den Heikant ‘jullie pa is zot, 1 
miljoen franc is veuls te veul, die 
ga failliet!’ Omgerekend zou dat 
nu 25.000 zijn, maar voor die tijd 
was dat veel geld. Achteraf heb ik 
pas beseft hoe ze bij ons thuis alle 
centen moesten omdraaien, het 
was een hele arme tijd, hard wer-
ken, met de hand onkruid hakken 
op d’n akker.”

Net gered

Daar heeft hij nog een verhaal 
over, want hij was er bijna niet 
meer geweest. In die tijd was het 
gewoon om de kinderen mee te 
nemen als ze gingen werken op de 
akker, dus de kleine Jac lag in de 
kinderwagen en zijn iets oudere 

Reuth 4, deze boerderij was de plek waar Jac Haagen het levenslicht zag. coll. H. Evers

Pa en ma Haagen met op schoot de 
kleine Louis en Jac.

Op 8-jarige leeftijd verhuisde het 
gezin naar een boerderij aan de 
Kapelstraat in Baarle-Hertog.
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broer Louis speelde in het zand. 
“Terwijl ze aan het werken waren, 
had mijn broer de hele kinderwa-
gen met de hand vol zand getast, 
ons moeder kon mij nog net op tijd 

De derde klas van de jongensschool, met meester Verschueren.

Jac in zijn lagere schooltijd.

redden anders was ik gestikt.”
De lagere school en de kleuter-
school, daar moesten de kinderen 
zelfstandig naartoe, zelf lopen of 
fietsen. Moeder ging nooit mee. 
Jac herinnert zich ook dat Jos 
Camp op de Singel eierboer was, 
en wanneer die was overleden 
werden zijn kleren dan vermaakt 
door Anna de Laat tot kleren voor 
de kinderen Haagen. “Het waren 
hele andere tijden.”
Toen hij 8 jaar was verhuisde het 
gezin Haagen naar de Kapelstraat, 
en in het dorp, dat was een heel 
ander leven dan achteraf op de 
Reuth. “Vroeger, als iets op was, 
dan was het op, dan at je maar 
iets anders. Maar in het dorp kon 
je altijd snel iets halen…” Hij 
herinnert zich ook dat er soms 
toch vlees gegeten werd tijdens de 

vasten, en op een keer kwam in 
de verte oma Mieke Biggelaar aan-
fietsen: “oh, da’s oma, hup al het 
vlees van tafel” zei moeder Bertha 
want dat mocht oma niet zien!
Juist voor de verhuis kwamen de 
nieuwe mensen aan de voordeur 
aanbellen, maar die werd nooit 
gebruikt op de boerderij, die ging 
nooit open. “Ons moeder wilde 
toch opendoen, en toen ze hard 
genoeg trok, viel met het opengaan 
van de deur het hele raam erboven 
naar beneden.”

Pastoor

Tot 1980 woonde Jac bij zijn 
ouders aan de Kapelstraat. Na de 
Hollandse lagere school ging hij in 
Hoogstraten naar het seminarie. 
“Ik wou pastoor worden. In de 
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Kapelstraat had ik een kamertje 
ingericht met een altaartje en ban-
ken, we kochten hosties in Sint Mi-
chielsgestel, die waren niet gewijd. 
De kinderen uit de buurt kwamen 
daar naar de kerk, en anders gaf 
ik de koeien een hostie. Op het 
altaar stonden zes kaarsen, maar 
die waren altijd snel op en dan 
kreeg ik geen nieuwe. Ik zette er 
lampjes neer, en zo ontstond mijn 
liefde voor een ander vak, dat van 
elektricien. Die lampjes sloot ik zelf 
aan, en toen sprongen alle stoppen 
en moest Franske Smulders komen 
om in d’n elektriciteitspaal te klim-
men om alles weer te repareren.”
Na een jaar in Hoogstraten zag ie 
in dat pastoor worden het niet was 
voor hem, hij was toen veertien. 
Dus ging hij naar Herentals leren 
voor elektricien en dat werd zijn 
beroep. Op zijn zeventiende begon 
ie bij zijn eerste werkgever, Croon 
& Co in Breda, flats in Heusden-

Verkennershol op Boshoven.

Jac Haagen met lang haar, in die tijd was hij bestuurslid van het cultureel 
centrum.

hout langs de snelweg, van stroom 
voorzien.

Verkenners en BBE

Parallel aan zijn werkzame leven 
had hij in zijn vrije tijd de verken-
ners ontdekt, die hun ‘hoofd-
kwartier’ hadden op Boshoven. 

Vanaf zijn twaalfde was hij lid, op 
17/18-jarige leeftijd werd hij zelf 
leider. Ze organiseerden vooral 
feestjes met vrienden in het hoofd-
kwartier. Op zijn twintigste werd 
hij penningmeester van wat nu het 
cultuurcentrum is. 

Daarnaast werd ook de vrienden-
groep BBE opgericht, afkorting 
van Bijzondere Baarlese Eenheid. 
“Die naam is afkomstig uit de tijd 
van de treinkaping in Bijster, daar 
had je de Bijzondere Bijstands 
Eenheid en wij maakten daar 
Baarlese Eenheid van. De BBE is 
voortgekomen uit de verkenners, 
we waren met ongeveer 16 man, 
gingen veel stappen, hadden een 
slechte naam en hebben nogal 
wat cafés verbouwd, we waren 
niet zo’n lieverdjes. We deden ook 
mee met carnavalsoptochten, in 
’77 bouwden we een draak. We 
waren ervan overtuigd dat we 
de eerste prijs zouden winnen, 
iedereen zei dat het de mooiste 
wagen was. Maar bij de draai in 
de Stationsstraat konden we niet 
onder de telefoonkabel door dus 
knipten we die door. Een jurylid 
zag dat en zorgde ervoor dat wij 
niet wonnen!” Hij is er nog steeds 
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kwaad over. Het leidde tot ruzie, en 
het vastbesloten besluit: “volgend 
jaar winnen we zeker. We gingen 
naar Bergen op Zoom en kochten 
de eerste prijs daar, 7500 gulden 
kostte dat, en we hadden geen 
cent te makken. Het geld leenden 
we van May bij de Bonten Os, dat 
was toen onze stamkroeg.”

Zomerfeesten

Omdat dat geld moest worden 
terugbetaald, moest er geld in het 
laatje komen. “Dat dwong ons om 
iets te organiseren. We haalden 
eerst John Massis, de sterkste 

De BBE groep, Bijzondere Baarlese Eenheid.

man van België, de Hercules van 
Gent,  naar Baol, en dat bracht 
geld op.” Het smaakte naar meer 
en in 1978 begonnen ze met de 
Zomer feesten; een groot evenement 
dat ze vijf opeenvolgende jaren 
met veel succes organiseerden. 
“Het eerste jaar op de Loswal, we 
investeerden 100.000 gulden voor 
artiesten, tent, oude ambachten. Er 
kwamen grote namen als Normaal, 
Golden Earring, bands uit Enge-
land, Hazes, BZN noem maar op, 
we hebben alles gehad en Chiel 
Montagne presenteerde het. Op za-
terdagavond voor de ouderen, zo’n 
2000 man, zondagmiddag ouwe 

ambachten en zondagavond voor 
de jeugd, 4/5000 man. Het eerste 
jaar hebben we gruwelijk goed 
gedraaid en veel geld verdiend. We 
konden May meteen terugbetalen. 
Het ondernemen zat toen al in het 
bloed.”

Lindeboom

“In 1979 werd ik benaderd door 
Stella Artois of ik interesse had 
om de Lindeboom over te nemen.” 
Jac was toen 25 jaar, en was chef 
TD bij De Ster in Hoogstraten. Hij 
zag dat wel zitten, maar moest wel 
getrouwd zijn. “Ik had al twee jaar 
verkering met Gertie, zij was pas 
19, maar die zag het wel zitten en 
zou alles regelen voor de bruiloft. 
Door het hek bij de Zomerfeesten 
moest ik effe tekenen, twee maan-
den van tevoren zijn we met spoed 
getrouwd 22 augustus 1980. Zo 
ging dat in die tijd.”
Het was een heel druk leven 
voor het jonge paar. Jac vond de 
Lindeboom veel te klein en wilde 
er een feestzaal aan bouwen. Hij 
had al een carnaval gedraaid en  
daarvoor samengewerkt met de 
Bowling tegenover die veel meer 
ruimte had. Het was 1983, maar 
de vergunning bleef maar uit, net 
als de lening van de bank. “Zonder 
vergunning en geld heb ik toen net 
voor carnaval die zaal uit de grond 
gestampt. De zaal werd verzegeld 
door de gemeente, de bank trok 
mijn krediet in. Ik heb net voor 
carnaval de zegels doorgeknipt 
en toch goed gedraaid. Je had 
geen keus, we hebben ooit zwarte 
sneeuw gezien. Er is heel wat 
gebeurd…” Uiteindelijk kreeg hij 
steun van bankdirecteur Van Beur-
den, en de gemeente draaide ook 
bij, want de Lindeboom huisvestte 
heel veel verenigingen uit Baarle, 
en de raadsleden zaten er ook De Lindeboom waar Jac Haagen lange tijd kastelein was.
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geregeld aan de bar. “Het waren 
ook hele gezellig jaren, de bar zat 
altijd vol en als kastelein was je 
het middelpunt, samen met Gertie. 
Je animeerde, draaide muziek. 
‘Doet er nog eentje’ riep altijd wel 
iemand, het was één grote gezel-
lige groep.” Later veranderde dat, 
ontstonden meer kleine groepjes, 
zaten mensen met de rug naar de 
bar, in hun eigen kringetje.
Ook privé was het niet altijd 
gemakkelijk. Jac en Gertie kregen 
een zoon, kleine Roel (genoemd 
naar het ‘vèrreken’ dat vaak met 
zijn moeder in de Lindeboom 
kwam aldus Jac). “Toen kleine 
Roel geboren werd, ik weet het nog 
precies, we hadden tot ’s nachts 
twee uur gewerkt achter de bar, 
tot drie uur gepoetst, en om half 
zes brak het water. Om half 9 is ie 
geboren, met de keizersnee. Om 
12 uur stond ik al weer achter de 
bar! Het was allemaal heel anders 
dan nu, dan besef je hoe oud je 
wordt.”

Brandweer

Ze zaten dus in de Lindeboom, 
maar Jac bleef techneut zoals ie 

Trouwfoto van het jonge paar Jac en 
Gertie.

het zelf noemt. Hij had op zon-
dagavond discotheek in de grote 
zaal. Inmiddels was hij in 1984 bij 
de brandweer gegaan, dat had hij 
altijd al gewild, was altijd een am-
bitie. “Toen ik zestien was volgden 
we de brandweer met de fiets er 
achteraan. Op mijn twaalfde reed 
ik al met een carnavalswagentje 
mee in de optocht. Wij hadden met 
een groepje een Gogomobiel ge-
bouwd. Voorop stak Jan Severijns 
wat hooi aan, en Ad Severijns en ik 
blusten dat dan. In dat jaar moest 
de brandweer in gele wagens gaan 
rijden, alle wagens waren toen geel 
gespoten.” 
Jac herinnert zich ook dat ze met 
de vriendengroep op Loveren zaten 
bij Ad Remeijsen waar ze meestal 
bij elkaar kwamen. Ze volgden 
van daar de brandweer en die reed 
naar de Kapelstraat. “Bleek ons 
huis in de fik te staan!”
“Burgemeester Kortmann wilde te-
genhouden dat ik bij de brandweer 
kwam, dat had nog te maken met 
de illegale zaal. 

Het was water en vuur in die tijd 
tussen ons. Harrie van de Brandt 
was brandweercommandant. 
Er moest een oefening uitgezet 
worden, en daarvoor hadden ze 
materiaal nodig: rook! Ik had in 
de discotheek een rookmachien-
tje, de bridgeclub zat beneden in 
de Lindeboom, en de brandweer 
boven in het zaaltje. Daar zat een 
luik in de vloer waar ooit Prins 
Carnaval door naar beneden was 
gegaan, om hem spectaculair voor 
te stellen. We hadden een circuit 
gemaakt door het zaaltje, weer 
naar boven, op zolder stond een 
pan met lampolie te branden. Jef 
Kin loopt door het zaaltje, zoals 
geleerd was (hij demonstreert, met 
de voeten wijd uiteen, veilig aftas-
tend), maar wat te denken valt, hij 
valt door het gat naar beneden en 
blijft met zijn persluchtapparaat 
aan de rand hangen. Beneden het 
gat zit de bridgeclub te kaarten. 
Het was nogal paniek en conster-
natie, en ondertussen was die pan 
op zolder zo heet geworden dat ie 
echt was gaan branden en moet er 
echt geblust worden…”

Rookmachines

De interesse in rookmachines was 
er en werd verder gezet. Jac had 
contact met iemand in Turnhout 
die deze apparaten importeerde 
uit Engeland. Iemand aan de bar 
wilde ze wel freelance verkopen, 
en zo ontstond de handel in 
rookgeneratoren. Reparaties deed 
ie zelf, achter in de keuken op een 
werkbank, “de keuken was het 
handelscentrum van de rookge-
neratoren.” Zus Marlies werkte al 
vanaf haar vijftiende mee in die 
handel, deed ook reparaties, “zij 
vond dat ook geweldig, is haar hele 
leven voor mij blijven werken.”
“De business ging steeds beter 

Tijdens de carnavalsoptocht bouwden 
ze al een brandweerwagen en 
voorafgaand aan de komst van 
die wagen werd steeds wat hooi 
aangestoken…
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lopen, mijn interesse lag meer bij 
de techniek dan bij de horeca. In 
de Lindeboom is alles nog steeds 
hetzelfde, de lampjes, de vatjes 
met carnaval.” In 1988 gebeurden 
er heel veel dingen tegelijk. “Een 
dieptepunt privé” noemt Jac het 
zelf. Zijn schoonmoeder overleed 
op 58-jarige leeftijd. Hij kreeg zelf 
een ski-ongeval waardoor hij bijna 
6 maanden in en uit het ziekenhuis 
sukkelde. De Lindeboom draaide 
ondertussen door, dat deed Gertie. 
Zij kreeg een relatie met een andere 
man, het was een woelige periode 
en in 1989 volgde een scheiding. 
Gertie is later vermoord, 17 oktober 
1991, die datum vergeet hij niet. 
Ondertussen had hij met Maaike 
Mathijssen een relatie gekregen. Ze 
kenden elkaar al van vroeger toen 
Jac nog werkte bij Den Bonten Os, 
en zij zat geregeld bij hem aan de 
hoek van de bar. Maar Maaike zag 
werken in de horeca niet zitten. 

Blokker

Maaike had zelf een winkel in 
kinderkleding gehad waar ze 
inmiddels mee gestopt was. Samen 
besloten ze dat een Blokker-winkel 
misschien een mooie aanvulling 

Opening van Blokker in Baarle, door Corry Konings en burgemeester Hendrikx.

was voor Baarle, en Jac bena-
derde dit bedrijf met een voorstel 
en omzetprognose. Op 1 oktober 
1991 werd de winkel geopend door  
burgemeester Hendrikx en Corrie 
Konings, die een goede vriendin is 
van Maaike.
Het eerste jaar draaiden ze al 
dubbel zoveel omzet als geprog-
nosticeerd. De afspraak was dat 
Maaike de winkel zou doen, en Jac 
de rookgeneratoren, maar Maaike 
had inmiddels de zorg over drie 
kinderen waar ze haar handen aan 

Maaike had haar handen vol met de opvoeding van deze drie: Roel, Ankie en Roel.

vol had. Dus kwam het veel op Jac 
neer, “en ik heb niks met detailhan-
del, ik werd er gek van. Het was 
de wereld op zijn kop, ook doordat 
we een samengesteld gezin werden 
met de kleine Roel erbij en alles 
wat er gebeurd was. Dat heeft me 
voor een groot stuk gevormd.” 
Dus besloten ze de winkel terug te 
verkopen aan Blokker, krap ander-
half jaar later. 

Fire Training Products

“Ondertussen had ik mijn bedrijf in 
rookgeneratoren dat steeds beter 
draaide en harder groeide. In 1986 
verkocht ik mijn eerste rookgenera-
tor, de BV werd in 1992 opgericht. 
O, en ik heb ook nog een jaar lang 
tussendoor een artiestenbureautje 
gehad”, merkt hij tussen neus en 
lippen door op.
“Met Haagen Fire Training Products 
maakten we de stap naar Ame-
rika, we huurden er een stand op 
een beurs, een kist met spullen 
werd vooraf per boot verzonden, 
die bleek verloren gegaan te zijn, 
stonden we daar met een lege 
stand! In 1988 hadden we wel al 
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op de RAI op de Brandweerbeurs 
gestaan, maar toen lag ik zelf in het 
ziekenhuis. Eind 1991 heb ik de 
Shell gekocht, het pand van Achille 
Verheijen. Ik wilde de pomp weg-
doen en daar mijn bedrijf vestigen.” 
Maar toen Shell kwam praten liet 
Jac zich overtuigen om het ben-
zinestation te saneren en open te 
houden, en dat bleef hij erbij doen. 
De omzet verviervoudigde en achter 
het pompstation in de garage werd 
het bedrijf Haagen Fire Trainings 
Products ondergebracht. 
“In 1996 was het al veels te klein, 
niet meer te behappen. Ik heb het 
Shell station verhuurd aan Shell en 
een pand dat leegstond gekocht aan 
de Industrieweg. Naderhand heb 
ik een grote hal er achter aange-
bouwd, het hoekpand ernaast en de 
grond er achter gekocht.”

Brandweercommandant

Toen Jac in 1984 bij de brandweer 
kwam, wilde hij graag onderbrand-
meester worden, cursussen volgen. 
Dat mocht niet van de gemeente, 
maar deze ondernemende man 
besloot het dan maar gewoon 
zelf op eigen kosten te doen. Na 
die eerste opleiding ging hij ook 
voor de officiersopleiding op eigen 
initiatief, heel ongebruikelijk; op de 

Brandweeracademie zaten nooit 
particuliere kandidaten, want het 
is een overheidsinstelling. Maar hij 
voltooide de opleiding en in 1991 
werd  hij alsnog voor de functie van 
Brandweercommandant gevraagd 
in de gemeente Baarle-Nassau. 
“In 1989 was Van den Brandt 
gestopt en zijn opvolger stopte 
twee jaar later geheel onverwacht. 
Omdat professionalisering binnen 
de brandweer nodig was, en ik de 
papieren had, ben ik toen gevraagd. 
Ik heb tijdens mijn jaren als com-
mandant onder andere een nieuwe 
brandweerkazerne laten bouwen 
die in 1998 geopend werd. Totdat 
in 2010 de regionalisering een 
feit werd, waarbij de brandweer is 
opgegaan in de regio en geen eigen 
commandant meer had, ben ik 

voor je neus met de hele familie 
erbij, ik had het willen weigeren, 
maar wat doe je dan? Bij mijn 
afscheid kreeg ik de legpenning van 
de gemeente Baarle-Nassau, die 
heeft voor mij veel meer waarde.”

Prins

Toen Herman van Brakel, zijn 
voorganger bij de Lindeboom, daar 
stopte werd hij overal voorzitter. 
“Ik heb altijd gezegd, ik zal ervoor 
waken dat niet te doen. Het is een 
grotere kunst nergens voorzitter 
van te zijn dan van twintig vereni-
gingen.” Waar ze hem wel voor 
strikten was Prins Carnaval; dat 
was hij in het seizoen 95/96/97, 
drie jaar op rij en het laatste jaar 
was zijn zoon Roel Jeugdprins, 
een bijzonder mooie combinatie 
waar Maaike zich voor ingespan-
nen had! “Heel apart,” zegt Jac, “ik 
wist daar vooraf niks van.”

Foto van Prins en Jeugdprins
Er moet natuurlijk een foto zijn 
van Jac als Prins Carnaval en 
zijn zoon Roel als Jeugdprins. 
We hebben hem nog niet 
gevonden. Wie kan Jac helpen 
aan deze foto? Stuur hem aan 
het redactieadres vanwirs-
kaante@amaliavansolms.org 
en je ziet hem in het volgende 
nummer terug. 

Shell pompstation aan de Alphenseweg.

Brandweercommandant Haagen.

“De legpenning van de  
gemeente Baarle-Nassau 
heeft voor mij veel meer 
waarde dan een lintje…”

commandant gebleven, en daarna 
ben ik nog zes jaar officier gebleven, 
waarbij je elke vijf weken dienst 
draait als Officier Van Dienst.” In 
2016 nam hij officieel afscheid. Een 
lintje voor zijn verdiensten kreeg 
hij eerder al, in 2008. “Binnen de 
brandweer is daarover altijd discus-
sie, als het aan mij lag zouden we 
ze afschaffen. Maar dan staan ze 
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Maaike komt er gezellig even bijzit-
ten en samen worden de foto’s die 
klaargelegd waren doorgenomen. 
“We hebben altijd een goeie relatie 
gehad met de exen“, benadrukken 
ze beiden. Vijfentwintig jaar woon-
den ze samen, toen ze uiteindelijk 
toch samen getrouwd zijn. Het 
was een hele puzzel hoe dat te 
regelen, maar in 2014 waagden 
ze samen die stap en gingen ze 
wonen in een mooi nieuw huis aan 
de Kapelstraat, gebouwd op de 
plek waar voorheen het huis van 
oma Biggelaar stond. Dat was al 
eigendom van pa en ma Haagen. 
Maaike is de dochter van Tilly 
Poels en Rik Mathijssen, geboren 
in Turnhout, kort aan de Molen-
straat gewoond en opgegroeid in 
de Katerstraat. 

Nadat ze samen gingen wonen 
zorgde ze vooral voor de kinderen; 
Jac was altijd op reis! Hij is daarin 
ouderwets: “ge kunt niet alle twee 
carrière maken…”

Ambitie

Maaike had die ambitie ook niet, 
en gunde hem zijn succes. Haagen 
Fire Training Products groeide en 
groeide, ze deden projecten in 
heel Europa, Amerika, bouwden 
trainingscentra zelfs in Zuid-Korea, 
Shanghai, Melbourne, Dubai, New 
York, “overal” vat Jac kort samen. 
“Het bedrijf was mijn ambitie, een 
combinatie van techniek en brand-
weer. Veel goeie mensen uit de 
omgeving die voor mij werkten. Ik 
zei altijd: ‘ik ben de lompste, maar 
ik heb het vermogen goeie mensen 
om me heen te verzamelen.’ Ad 
Severijns was mijn eerste werkne-
mer. Hij is net als ik pas gestopt.”

En nu?

De ouwe vriendengroep van de 
BBE bestaat nog steeds, er zijn 
ongeveer acht man over en die 
lappen elk jaar een pot en daarvan 
gaan ze een keer per jaar op 
stap en ’s avonds uit eten met de 
vrouwen erbij. Na het einde van de 

Zomerfeesten zijn ze daarmee be-
gonnen. Dit jaar is het er vanwege 
corona niet van gekomen.
Tien jaar geleden verkocht Jac 
Haagen zijn bedrijf Haagen FTP 
aan Lion, met de afspraak om 
nog acht jaar als adviseur aan het 
bedrijf verbonden te zijn. Die jaren 
zijn voorbij: “ik doe niks meer voor 
Lion.” Wat doet ie dan nog wel? 
“Projectontwikkeling, ik heb het 
nog steeds heel druk met van alles 
en nog wat, sloop en bouw van 
een deel van de Molenstraat begint 
binnenkort.”

Toch voorzitter

Tegen één verzoek om voorzitter te 
worden kon hij geen nee zeggen. 
Stichting Ondernemend Baarle. 
Zestien jaar geleden begonnen, 
opgericht door beide burgemees-
ters en een restje van de BOV. Met 
hart en ziel zette hij zich ervoor in 
om de Baarlese enclavesituatie te 
promoten, ‘op de kaart te zetten’ 
zoals hij het meestal verwoordt. 
Het is een grote teleurstelling dat 
dat niet helemaal gelukt is. De 
ontwikkeling van het toerisme, de 
economische bloei van Baarle. Hij 
wijt het aan de culturele verschillen 
tussen de beide gemeenten: “wat 
onze kracht is, is tegelijkertijd ook 

Trouwfoto Jac en Maaike.

Voormalig huisje oma Biggelaar aan de Kapelstraat. Pand Haagen FTP aan de Industrieweg. 
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onze zwakte. De neuzen staan niet 
dezelfde kant op. Het is niet gelukt 
om van Baarle de meest succes-
volle gemeente in de omgeving 
te maken. Dat is heel jammer als 
je ziet wat Baol te bieden heeft.” 
Hij noemt plaatsen waar het altijd 
druk is met toeristen, plaatsen als 
Oisterwijk, Knokke, Sluis, “overal 
bomvol. En wij zijn het meest 
unieke dorp ter wereld, we hebben 
kansen gemist, mogelijkheden 
laten liggen. Het winkelbestand is 
nog hetzelfde als twintig jaar gele-
den. Veel energie gaat hier verloren 
omdat de culturen te veel verschil-
len, gemeente en ondernemers het 
niet eens kunnen worden.” Door 
de globalisering zie je dat mensen 
overal in de wereld dichter naar 
elkaar toe komen; ”hier gaan we 

steeds verder van elkaar af. Onbe-
grijpelijk.” 

Reizen 

Afscheid nemen, afstand doen, 
het heeft hem nooit moeite gekost, 
bedrijven hebben geen emotionele 
waarde. 
Zijn opvolgers doen het anders 
dan hij het zou doen, dat deert 
hem niet. “Als het voorbij is, is het 
voorbij.” Als geboren en getogen 
Baarlenaar vindt hij de enclaves 
in het buitengebied, midden in de 
natuur, het mooiste. 
De dertien waar nog geen enclave-
bord bij staat!
Plannen heeft hij ook nog volop: 
reizen vooral. “Dat heb ik me 
voorgenomen toen ik stopte met 

werken. Mijn ultieme droom is om 
van Noord- naar Zuid-India te rei-
zen, met trein en te voet, backpac-
ken. India is een fantastisch land, 
dat staat nog op mijn bucketlist. 
Back to basic.” Maaike ziet dat niet 
zo zitten, “dat is een groot verschil 
tussen ons. Ze wil wel reizen, maar 
ze houdt meer van luxe” lacht hij. 
“Ik geniet ook van luxe vakanties, 
hotels maar wel bezig kunnen zijn. 
Ik had voor dit jaar een reis naar 
India gepland maar door de corona 
perikelen moet ik dit nog even 
uitstellen.” Om te besluiten met de 
conclusie: “Rusten moet je als je 
achter de kerk ligt.” 

Foto’s uit privé collectie Jac Haagen 
en Heemkundekring.

Jac en Maaike met ouders Janus en Bertha Haagen en broer Louis en zussen Marlies, Phillie en Marian. 
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Het heeft enkele jaren geduurd voordat men officieel aandacht kon 

besteden aan het feit dat twee kunstwerken als gedenktekens met 

herinneringen aan verdwenen gebouwen een nieuwe plaats hadden 

gekregen. Die herinnerden aan waardering voor het werk van de onder-

wijsorganisaties van de Zusters Dominicanessen uit Voorschoten en van 

de Broeders van de La Salle voor het onderwijs in Baarle en voor het 

vele goede werk voor de gemeenschap van Baarle. 

Als herinnering en dank voor het werk van religieuzen in Baarle 

Gedenktekens 
ALBERT JANSEN (NAMENS DE WERKGROEP)

Waarom verdienden zij een blij-
vende plaats op de zijmuur van de 
sportzaal in de Schoolstraat en op 
een muur op de speelplaats van 
de Uilenpoort. De lijfspreuk van 
heemkundekring Amalia ‘Volhou-
dend vorder ik’ werd door voorzitter 
Herman Janssen in zijn welkomst-
woord aangehaald. Hierna infor-
meerde Albert Jansen het vanwege 
corona selecte groepje aanwezigen 
over het behoud van de gedenkte-
kens en met welk doel.

Behoud kunstwerken

Toen de Akkerwinde en de Regen-
boog in oktober 2009 hun intrek 
namen in de Uilenpoort, was de 
vraag wat gaat er gebeuren met 
de kunstwerken op beide scholen? 
Na het publiceren van een paar 
artikelen in Ons Weekblad, vonden 
meer mensen dat de kunstwerken 
behouden moesten blijven. 
Leden van heemkundekring Amalia 
namen het initiatief over, maar zij 

kregen een duidelijk ‘nee’ te horen 
van het gemeentebestuur. Wie 
draagt de kosten? Uiteindelijk heeft 
de gemeente alles betaald. 
Er kwam een akkoord op het be-
houd, maar met de nodige scepsis. 
“Het gaat je nooit lukken om de 
beeltenis in zijn geheel onge-

Albert Jansen tijdens zijn toespraak.

Het kunstwerk van Mathieu Doesborg in de gevel van de 
vroegere Maria Reginaschool, later Zevensprong en daarna 
Akkerwinde.

Het reliëf van de broeder met de leerlingen wordt 
aangebracht in de gevel van de vroegere Aloysiusschool.
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schonden uit de muur te zagen”, 
hoorden we.

Toen kwam Jan van Strijp met 
aannemer Marc Van de Ackerve-
ken, die het wel aandurfde om het 
project op zich te nemen. En met 
succes. Nu kwam nog het vervoer 
over de oneffenheden in de weg 
naar de tijdelijke opslag op de 
gemeentewerf. Die tijdelijke opslag 
werd bijna tien jaar! Het gedenkte-
ken was goed verankerd. Het was 
zoeken naar een geschikte plaats 
en dat heeft heel wat voeten in de 
aarde gehad en heeft doorzettings-
vermogen gekost. Daarna bleef het 
lange tijd stil.

Toen heeft de nieuwe werkgroep, 
bestaande uit Jan van Strijp, An-
toon van Tuijl en Albert Jansen in 
2017 het initiatief weer opgepakt. 
Er werden plaatsen genoemd, die 
we als werkgroep niet wilden, want 
we wilden het persé in de omge-
ving van de scholen hebben.
Antoon van Tuijl heeft nog het 
voorstel gedaan om twee panelen 
met de afbeeldingen in de Maria 
Reginastraat te plaatsen (tegen-

over het vroegere Vershoekske), 
maar dat werd door de gemeente 
afgewezen wegens retentiebekkens 
in de grond waarop niet gebouwd 
mocht worden.

Herplaatsing

Uiteindelijk kwam een eerder geop-
perd idee ‘plaatsing tegen de muur 

van de sportzaal bij de  Uilenpoort’ 
weer ter sprake als een toepasse-
lijke plaats (namelijk de schoolse 
omgeving) en de gemeente ging 
akkoord. Op 21 juni 2018 is een 
brief naar beide schoolbesturen 
gestuurd om toestemming te 
vragen. De beide directeuren, de 
beide schoolbesturen en ook de 
gemeente gingen akkoord met de 
plaatsing. Zo kwam er een einde 
aan de lange zoektocht.

De buurt maakte gelukkig geen 
bezwaar tegen de omgevingsver-
gunning. In 2018 ben ik op zoek 
gegaan naar de gedenksteen die 
in 1988 was aangebracht bij de 
hoofdingang van de toenmalige 
Aloysiusschool. Die was bedoeld 
als een blijvend aandenken aan 
het werk van de Broeders van de 
Christelijke Scholen. Volgens de 
werklui lag deze klaar om in de 
container te verdwijnen. Ik heb de 
gedenksteen naar het heemhuis 
gebracht.
Dit gedenkteken en een gedenk-
teken dat ik in Oudenbosch zag 

De kunstwerken worden toch nog verwijderd voordat de hamer het 
schoolgebouw sloopt.

De gedenksteen ter herinnering aan 77 jaar onderwijs in Baarle door de 
Broeders van de la Salle.
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als dank en herinnering aan de 
religieuzen daar, brachten mij op 
het idee om zoiets ook in Baarle te 
realiseren. 

Waarom hechtte de werkgroep zo 
aan het behoud van deze gedenk-
tekens? We wilden niet dat er weer 
een kunstwerk van de kunstenaar 
Mathieu Doesborg verloren zou 
gaan en ze zouden tevens een her-
innering en dank voor het werk van 
de religieuzen in Baarle vormen.

Met de sloop van gebouwen is 
veel van zijn kunstwerk verloren 
gegaan. 
Het ging om het kunstwerk de 
Maria Regina en de symbolen van 
de onderwijsvakken van kunste-
naar Mathieu Doesborg die in het 
kader van de 1% regeling in 1962 
op de nieuwe Maria Reginaschool 
in de Cor van de Bokstraat waren 
aangebracht. In die tijd mocht men 
1% van de bouwsom besteden  
aan kunst. 
Op 6 november 2019 is de Maria 
Regina aangebracht op de gevel 
van de sportzaal. De symbolen 
van de schoolvakken zijn tevens 
aangebracht op de muur van de 
sportzaal.
Antoon van Tuijl gaf nadere uitleg 
over het silhouet van de Broeders 
van de Christelijke Scholen. Het 
idee is destijds geopperd door 
Hein van de Boogaart. Die was 
leraar handenarbeid op de mavo in 
Baarle-Nassau. Het silhouet geeft 
het idee van ‘daar gaan ze’. Wie het 
goed bekijkt, ziet de silhouetten van 
een jongen en een meisje. Char-
lotte van de Bogaart en Roel van 
Lanen hadden destijds daarvoor 
geposeerd. De heemkundekring 
heeft bij de sloop van de gebouwen 
uit kostenoverweging voorgesteld 
dit silhouet niet te behouden, maar 

dit later op een geschikte plaats 
opnieuw aan te brengen. Dat is 
door Antoon gebeurd. 
Op een muur van een gebouwtje op 
de speelplaats werd het opnieuw 
aangebracht. Jammer dat het aan 
de straatzijde niet te zien is. 

Zusters Dominicanessen

Ik heb me verdiept in het werk 
van de religieuzen en navraag 
gedaan. In de vorige eeuw legden 
zij de grondslag voor het katholiek 
onderwijs in Brabant. In Baarle 
hebben zich in de vorige eeuw ook 
verschillende congregaties voor 
langere of kortere tijd gevestigd. Zij 
stichtten scholen, vormden het be-
stuur, stonden voor de klas. Vanaf 
halverwege de negentiende eeuw 
leverden zij een wezenlijk aandeel 
aan de opbouw en de groei van het 
katholiek onderwijs. Maar als we 
het hebben over de onthulling van 
gedenktekens als dank en herin-
nering aan het werk van religieuzen 
in Baarle, hebben we ons vooral 
gericht op het werk van de Zusters 
Dominicanessen uit Voorschoten 
en de Broeders van de Christelijke 
Scholen.
Wegens het coronavirus is de ont-
hulling enkele maanden uitgesteld 
en is het aantal genodigden beperkt 
gehouden en met een bescheiden 
feestelijk tintje.

Vertegenwoordigers van de beide 
congregaties hebben zich laten ver-
ontschuldigen wegens het corona-
virus. Op hun vele activiteiten gaan 
we nu verder in. Toen de parochie 
Baarle-Nassau loskwam van de 
Belgische Remigiusparochie, 
werd er begonnen met een eigen 
parochie-inrichting. Na de bouw 
en inrichting van het kerkgebouw, 
kwam er ook het streven naar een 
eigen katholieke meisjesschool. De 

meisjes gingen tot dan toe naar de 
Belgische school. Pastoor Peeters 
deed een verzoek aan de congrega-
tie van de Zusters Dominicanessen 
van Voorschoten om de zorg voor 
het onderwijs op zich te nemen. 
Op 23 april 1917 had de eerste 
steenlegging plaats van het Gerar-
dusgesticht in de Nieuwstraat. Dat 
behalve het klooster ook de lagere 
school, bewaarschool (kleuter-
school) en een naaischool (latere 
huishoudschool) omvatte. Op 22 
oktober 1917 werd de school in 
gebruik genomen.

De Gerardus-Majellaschool uit 
1917 aan de Nieuwstraat was 
intussen verouderd en op 1 mei 
1962 werd de nieuwe Maria 
Reginaschool aan de Cor van de 
Bokstraat in gebruik genomen. 
Daarnaast hebben die zusters 
het initiatief en de financiering 
voor het eerste bejaardenhuis St. 
Janshove op zich genomen. Naast 
lekenverplegers zijn verschillende 
jaren zeven zusters als verpleegster 
werkzaam geweest. De directrice 
is vele jaren een zuster gebleven. 
Daarnaast was er in de wijk een 
zuster voor de ziekenzorg, Zuster 
Agnes was alom bekend vanuit de 
ziekenverpleging.

Behalve voor het onderwijs hebben 
de zusters zich de laatste jaren 
ingezet voor de rouwbegeleiding, 
kerk, toerisme en voor de ouderen. 
De zusters zijn nog geruime tijd in 
het onderwijs werkzaam geweest. 
Zuster Anita is als laatste zuster 
tot in 1999 actief gebleven in het 
onderwijs.

Broeders van de
Christelijke Scholen

De Broeders van de Christelijke 
Scholen zijn in 1908 in Baarle 
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gekomen. Ze kochten in de Pastoor 
de Katerstraat een particulier kost-
schooltje. Dit gebouw is in de loop 
van de tijd door allerlei aan- en 
verbouwingen uitgegroeid tot het 
huidige cultureel centrum.

Op 1 juni 1920 werd door de 
parochie de openbare school 
aangekocht en in gebruik genomen 
als katholieke jongensschool. In 
1930 namen de Broeders van de 
La Salle de school over om zo hun 
kweekschool te behouden, want 
zonder eigen lagere school mocht 
er geen kweekschool (opleidings-
school voor onderwijzers) meer 
blijven. Ikzelf heb ook aan die 
school mijn opleiding tot onderwij-
zer gekregen. Vanaf 1930 gaven 

enkele broeders les aan de Sint 
Aloysiusschool, want zo heette de 
jongensschool. Andere broeders 
gaven les aan de mulo (mavo).

Het gedenkteken op de toenmalige 
Aloysiusschool is gerealiseerd naar 
aanleiding van het vertrek van de 
laatste Broeders van de La Salle uit 
Baarle. In 1985 werd een comité 
opgericht dat geld inzamelde voor 
een cadeau dat een blijvende her-
innering en waardering voor hun 
werk moest zijn. Op 26 november 
1988 werd deze herinnering met 
gedenksteen officieel onthuld en 
was er een tentoonstelling in de 
aula van de school. Een tekening 
van dat silhouet is in 1988 aan de 
aanwezige broeders overhandigd.

Onthuld

Het is goed om even stil te staan 
bij dit bijzondere project. Wet-
houder Sommen beaamde dat 
mooie dingen soms wat meer tijd 
kosten. Hij memoreerde dat het 
tableau van ‘Maria Regina’ op het 
allerlaatste moment werd veilig 
gesteld. Volhardende mensen 
hebben gepleit voor herplaatsing 
en uiteindelijk is de heilige maagd 
weer een beetje thuisgekomen. Hij 
omschreef de bijeenkomst als de 
wedergeboorte van Maria Regina 
aan de zijgevel van de Uilenpoort.
Hij wees de aanwezigen op het 
feit dat het precies tien dagen na 
de geboortedag van Maria op 8 
september gebeurde. Het oude is 

Het nieuw gecreëerde reliëf op een wand op de speelplaats van de Uilenpoort.
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hier op een prachtige manier aan 
het nieuwe verbonden, aldus de 
wethouder.

Ook de term ‘doorgaande leer-
lijn’ is in wezen mooi gevat in de 
plaatsing van beide herinneringen 
uit het verleden op deze plaats. 
Van 1908 tot 1985 spelen de 
broeders een belangrijke rol in 
het basisonderwijs, het voortge-
zet onderwijs en de toenmalige 
kweekschool in Baarle. Ze hebben 
veel goed werk voor de gehele 
bevolking van Baarle verricht, maar 
vooral voor de jeugd. Ze hadden 
de verkennerij, de muziekschool, 
de zonnebloem en de bibliotheek 
opgericht en een aanzet gegeven 
tot de oprichting van het jeugd-
werk, de judoclub en de Stichting 
Samenlevingsopbouw(CCB). Via 
verenigingen hebben ze zich nog 
meer ingezet voor de jeugd (o.a. 
via de sportvereniging Gloria). Er 
werd toneel gespeeld met en voor 
de jeugd. Een paar broeders heb-
ben land- en tuinbouwcursussen 
gegeven aan toekomstige agrariërs, 
want toen ging men na de lagere 
school vaak niet meer naar een 
landbouw- of tuinbouwschool, 
maar meteen thuis werken of bij 
een andere boer. Broeder Wille-
brord gaf bijencursussen. Tijdens 
de oorlog van 1940-1945 en bij 
de bevrijding van Baarle in oktober 
1944 hebben ze vele mensen op 
allerlei manieren geholpen. In hun 
schuilkelder hebben verschillende 
mensen overnacht. De naam de 
La Salle vind je op verschillende 
plaatsen in Baarle. 

Beide religieuze congregaties heb-
ben een grote bijdrage geleverd 
aan het kerkelijke, maatschappe-
lijke en culturele leven van Baarle. 
Daarom is het terecht, dat de ge-
denktekens worden gezien als een 

blijk van waardering en herinnering 
aan het werk van alle religieuzen 
in beide Baarles. Wij zijn bijzonder 
blij dat de gedenktekens vandaag 
zijn onthuld, want het heeft veel 
tijd en energie gekost. 

Tot slot wil ik mijn grote waarde-
ring uitspreken aan het gemeen-
tebestuur voor hun medewerking 
en financiële steun, zodat aan de 
lange zoektocht een einde is ge-
komen en zodat de gedenktekens 
weer in volle glorie te zien zijn, 
maar vooral ook dank aan mijn 
mede-werkgroep-leden. Jan van 
Strijp voor zijn praktisch bouwkun-
dig inzicht en onderhandelingen 

met de gemeente. Tevens bijzon-
dere waardering voor het werk van 
aannemer Marc Van de Ackerve-
ken, die dit werk aandurfde en tot 
een goed einde heeft gebracht. 
Aan Antoon van Tuijl voor zijn 
creatieve inbreng en tevens aan de 
heemkundekring. Het heeft veel 
tijd gekost,  bijzondere dank, want 
zonder jullie was dit niet gelukt. 

Hiermee verklaar ik de beeltenis 
van de Maria Regina en de vak-
symbolen symbolisch als onthuld. 
Mogen ze nog vele jaren als een 
herinnering en een gedenkteken 
blijven voor het werk van de 
 religieuzen in Baarle.

Het Maria Reginamonument siert na zoveel jaren de gevel van de sportzaal van 
de Uilenpoort.
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Op zoek naar Belgische routehuisjes langs het Bels Lijntje

Moord op Baarlenaar Louis Simons
HERMAN JANSSEN

Snuffelend in het archief van de Gazet van Antwerpen ontdekte ik ne-

gen artikelen over de moord op Louis Simons in Turnhout, een gruwelijk 

verhaal. Interessant waren tal van details over zijn job als bareelwachter 

langs het Bels Lijntje. Louis woonde namelijk in een routehuisje aan de 

Steenweg op Baarle-Hertog (N119). 

Tot hiertoe vonden wij nergens 
een document dat het bestaan van 
dergelijke Belgische routehuisjes 
langs deze spoorlijn bewijst. De 
toevallige vondst bevestigt eerdere 
vermoedens! Bijkomend onderzoek 
van het Turnhoutse bevolkingsre-
gister 1881-1890 maakt boven-
dien duidelijk dat er tussen het 
station van Turnhout en het station 
in Weelde negen ‘roethuisjes’ 
stonden, allemaal bewoond door 
bareelwachters met hun gezin. 

Eén van hen was Baarlenaar Louis 
Simons.

Wie was Louis Simons?

‘Ludovicus’ (Louis) Simons werd op 
12 november 1861 in Baarle-Nas-
sau geboren als zesde zoon van 
Johannes Simons en Anna Maria 
van Dun. Zijn vader was geboren 
in Baarle-Nassau, zijn moeder in 
Goirle. Het gezin woonde aan de 
Keizershoek in Baarle-Nassau in 

het huis met het toenmalige num-
mer B9. Later verhuisden ze naar 
het dorp, waar ze aan de ‘Steen-
weg’ in de woning A120 verbleven. 
Johannes en Anna hadden zeven 
zonen en vier dochters. De twee 
oudste kinderen waren in Baarle-
Hertog geboren, de negen anderen 
in Baarle-Nassau. 

Op 12 juni 1886 verliet Louis 
Simons het ouderlijk huis en werd 
hij in Baarle-Hertog als knecht in 
dienst genomen. Op 24 febru-
ari 1887 trouwde hij in Baarle-
Nassau met Maria Johanna Peter. 
De bruid was op 11 mei 1864 in 
Breda geboren. Officieel woonde 
zij als dienstmeid in Amsterdam, 
maar zij verbleef op dat moment 
in Baarle-Hertog. Het jonge koppel 
woonde eerst in Baarle-Hertog, 
waar op 5 februari 1888 dochter 
Joanna Maria werd geboren. Op 
22 augustus 1889 verhuisde het 
gezinnetje naar Baarle-Nassau, 
waar het tweede kind Joannes 
Franciscus nauwelijks twee weken 
later (op 4 september) het levens-
licht zag. Louis was toen ‘spoor-
wegwacht’. Op 8 januari 1891 
werd een laatste keer verhuisd. 
Toen betrok het viertal een ‘baan-
huisje’ langs het Bels Lijntje op het 
grondgebied van Turnhout.

In totaal werden tien kinderen 
geboren, waarvan acht in Turn-
hout. Bij de geboorte van Alfons op 
1 april 1900 werd Maria Johanna 

Oud-stationsgebouw aan de weg van Merksplas naar Weelde. 
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be, foto Sibylle de Sadeleer
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Peter (de vrouw van Louis) ‘met 
lamheid geslagen’. De oudste 
dochter Joanna Maria bracht haar 
broers en zussen groot. Op 3 april 
1918 stierf zijn ‘gebrekkelijke’ 
vrouw, wat Louis veel verdriet 
bezorgde. Sindsdien bewaarde hij 
zijn 8.000 frank spaargeld altijd 
bij zich. Hij vreesde namelijk voor 
diefstal in zijn eenzame huisje op 
de heide. Toen Louis minder dan 
twee jaar later om het leven ge-
bracht werd, was zijn jongste zoon 
negen jaar oud. Zelf was hij 58 
jaar. Vijf van zijn kinderen woon-
den nog thuis. Drie kinderen waren 
gehuwd en twee zonen (Jaak en 
Fons) verbleven als hoeveknecht in 

Turnhout. Jaak had in juni 1919 
het ouderlijk huis verlaten om bij 
pachter Peer Sels te werken en te 
wonen. Later was hij tewerkgesteld 
bij hovenier Piet Dierckx, die ook 
zijn broer Fons in dienst nam. 
Jaak en Fons Simons verdienden 
37,50 frank per week, naast kost 
en inwoon.

Waar stond het baanhuisje 
van Simons?

Volgens de krant was Louis Simons 
een brave en oppassende werk-
man. Misschien was hij een beetje 
gierig. Van 1891 tot 1919 was hij 
bareelwachter ‘aan den twee-
den overweg van de ijzerenweg 
Turnhout – Weelde’. Die overweg 
bevindt zich ter hoogte van het 
huidige fietsknooppunt 5 aan de 
Steenweg op Baarle-Hertog, vanuit 
Baarle gezien ruim vijfhonderd 
meter voorbij het vliegveld. Het 
routehuisje van Simons stond vol-
gens de Gazet van Antwerpen nabij 
kilometerpaal 5, op exact zeven 
kilometer van de stad Turnhout. 
Dat klopt als je meet vanop de 
Grote Markt. Topografische kaart van 1881 met de negen routehuisjes. foto Jef Van Doninck

Overlijdensakte van Ludovicus Simons. www.genealogieturnhout.be
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De afstand tot het grensstation 
van Weelde bedraagt volgens het 
krantenartikel twee kilometer, wat 
eveneens correct is. Het baan-
huisje droeg waarschijnlijk het 
nummer acht. De overweg aan de 
baan van Merksplas naar Weelde 
had volgens een tekening uit 1898 
namelijk het nummer negen. Die 
nummering is ook in overeenstem-
ming met gegevens uit het bevol-
kingsregister van Turnhout.

Als Simons de bareel van de 
tweede overweg bediende, kan 
men zich ook afvragen waar ‘de 
eerste overweg’ zich bevond. Dat 
was niet aan de weg van Merks-
plas naar Weelde (N132). Bedoeld 
werden  de twee overwegen aan 
de doorgaande weg Turnhout-
Baarle-Tilburg (N119). De eerste 
overweg bevindt zich aan de 
Zwaantjes, waar Klein Engeland 
en de Kastelein elkaar raken. 
Een bareelwachtster die bij het 
grensstation van Weelde woonde, 
deed er dienst. In tegenstelling tot 
Louis Simons woonde zij dus niet 
in een routehuisje bij de overweg 
die zij bediende. Dat geeft kracht 
aan de hypothese dat sommige 
routehuisjes sinds het einde van 
de negentiende eeuw stilletjes 
aan voor permanente bewoning in 

onbruik geraakten en mogelijk ook 
al verdwenen waren. 

In 1885 voerde de Grand Central 
Belge, die het Bels Lijntje exploi-
teerde, een aantal richtlijnen uit 
die door de Belgische Staat waren 
opgelegd. Zo moesten voor de 
algemene veiligheid veel spoor-
wegovergangen permanent worden 
afgesloten. Gebruikers zoals boeren 
die in de buurt een veld hadden, 
kregen een sleutel en moesten zelf 
de bareel openen en sluiten. Zij 
waren zelf verantwoordelijk voor 
eventuele nalatigheid en ongeval-
len. Zo werd er op bareelwachters 
bespaard en waren de routehuisjes 
niet meer nodig. Als we kijken door 
welk gebied het Bels Lijntje van 

Turnhout naar Weelde trok, dan 
is het logisch dat daar een groot 
deel van de routehuisjes met hun 
overweg werden afgeschaft en 
afgesloten. Nederland echter had 
andere wetten. Daar werden de 
routehuisjes rond 1914 geschikt 
gemaakt voor permanent gebruik 
door een gezin.

Vermoord

Naast zijn job als bareelwachter 
verrichte Louis Simons ook enige 
arbeid aan het grensstation van 
Weelde, waar hij wisselwachter 
was. Hij moest als bareelwachter 
dus niet permanent bij zijn huis 
op post zijn. Vermoedelijk was het 
aantal treinen dat er dagelijks pas-

Tweede overweg (bij fietsknooppunt 5). foto Herman Janssen Wachthuis 9 aan de steenweg van Weelde naar Merksplas 
(1898). HK Amalia van Solms

Wachthuis 34 (lijn Turnhout-Herentals). 
Stadsarchief Turnhout, fotocollectie, nr. glas 13_08
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seerde ook eerder beperkt, zo kort 
na de Eerste Wereldoorlog. 

Elke dag vertrok Louis ’s morgens 
om 06.00u te voet langs het spoor 
naar het grensstation. Op 26 
december 1919 stond hij op het 
punt om te vertrekken toen Louis 
Lausats – een Turnhoutenaar die in 
Nederland werkte – bij hem aan-
klopte. Lausats was te voet op weg 
naar huis. Omdat hij om 05.30u 
in het grensstation geen trein kon 
nemen, stapte hij met zijn valiesje 
in de hand naar Turnhout. Bij het 
baanhuisje van Simons vroeg hij 
om een kopje koffie. Hij kreeg er 
geen, waarschijnlijk omdat Louis 
Simons net op dat moment naar 
het grensstation vertrok. Lausats 
stapte verder. Nauwelijks later 
hoorde hij een geweerschot. Hij 
dacht dat het stropers waren. Twee 
kilometer verder liepen twee man-
nen hem voorbij richting Turnhout. 
Hijzelf dronk vervolgens in de 
herberg ‘Engeland’ een kop koffie.

Wat was er intussen gebeurd? 
Louis Simons stapte langs de 
spoorbaan naar het station van 
Weelde. Na driehonderd meter liep 
hij in een hinderlaag. Een lange 
man met een geweer sprong plots 
uit het struikgewas en vuurde 
zonder een woord te spreken naar 
hem. Simons werd in de linkerzijde 
geraakt en stortte neer. De overval-
ler zag dat zijn slachtoffer niet dood 
was, nam het geweer bij de loop 
en hamerde met de kolf op het 
hoofd tot het geweer in twee brak. 
Dit veroorzaakte vreselijke wonden. 
Een knie op zijn mond stopte de 
angstkreten van Louis en intussen 
werd zonder aarzelen de brieventas 
met achtduizend frank spaargeld 
uit zijn binnenzak gehaald. De 
andere zakken met onder andere 
wat kleingeld in een geldbeugel 

werden niet eens doorzocht. Louis 
werd voor dood achtergelaten. Ook 
de kolf van het geweer bleef ter 
plaatse, maar de geweerloop werd 
meegenomen. Die zou later door 
jager ‘M.D.’ in de nabije omgeving 
worden teruggevonden. 

Halfdood slaagde Louis erin om 
naar huis terug te keren. Zijn kin-
deren openden de deur, zetten hem 
in een zetel en onderzochten de 
wonden. Hij bloedde erg aan het 
hoofd maar jammerde vooral over 
pijn in zijn zijde. De kogelwonde 
was vreselijk, de ingewanden puil-
den eruit. Na de eerste verzorging 
werd Louis te bed gelegd. Pastoor 
Steynen van Weelde-Statie werd 
erbij gehaald en diende de laatste 
sacramenten toe. 

Eerste onderzoek

De gendarmen van Turnhout waren 
bij de grensstatie op post en spoed-

den zich ter plaatse. Op de plaats 
van de misdaad vonden zij de ge-
weerkolf. Daarna haastten zij zich 
naar het routehuisje van Simons, 
waar het slachtoffer ondervraagd 
werd. Louis had de dader niet her-
kend. Daarvoor was het te donker. 
Kort daarna verklaarde hij dat het 
misschien zijn zoon was geweest. 
Terug in het station brachten 
de gendarmen telefonisch het 
parket van Turnhout op de hoogte. 
Ondertussen had een dochter van 
Simons dokter Sommers uit Turn-
hout erbij gehaald. Die arriveerde 
omstreeks 08.00u, maar hij kon 
slechts de dood vaststellen. Het 
parket van Turnhout vertrok om 
11.00u richting Weelde-Statie. 
Wetsdokter Goffin verrichte de 
lijkschouwing en intussen werden 
de huisgenoten en verscheidene 
andere personen ondervraagd. 

Een onmiddellijk spoor leverde dit 
niet op, maar er waren verschei-
dene bruikbare aanwijzingen. Het 
was duidelijk dat de moordenaar 
goed op de hoogte was van het feit 
dat het slachtoffer zijn spaargeld bij 
zich droeg. En de bareelwachtster 
van de eerste overweg verklaarde 
dat zij kort na 05.00u aan de 
grensstatie was vertrokken. Op weg 

Mauser geweer. www.wikiwand.com

Klein Engelandhoeve, een voormalige tijk weverij uit ca. 1850. 
https://beeldbank.onroerenderfgoed.be, foto Vlaamse Gemeenschap
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naar haar post ontmoette zij twee 
personen ‘op de groote baan tus-
schen Engeland en het baanhuisje 
van Simons’. Zij ging tussen beide 
mannen door, die richting Weelde-
Statie stapten. Haar begroeting 
‘nen goeden morgen’ bleef onbe-
antwoord. 

Verhoor van verdachten

’s Avonds werden in Turnhout twee 
zonen van het slachtoffer onder-
vraagd: Jaak (24 jaar) en Fons 
(19 jaar). Zij woonden en werkten 
daar als hoeveknecht bij hovenier 
Piet Dierckx, niet ver van de Oude 
Vaart en de Oosthovensche akkers. 
Beide zonen werden langdurig on-
dervraagd, maar gaven mekaar een 
alibi. Ze zouden die morgen om 
05.00u te voet naar de Gelsche 
Bergen in Nederland vertrokken 
zijn om een stoopje jenever te 
smokkelen. Nauwelijks over de 
grens hoorden zij een gerucht en 
werd er ‘Halt!’ geroepen, waarna 
ze in versnelde pas huiswaarts 
keerden. Om 07.00u waren ze 
terug thuis. Zowel het vertrek- als 
het aankomstuur werd door hun 
werkgever bevestigd. Maar het alibi 
leek niet aanneembaar omdat de 
afstand heen en weer ongetwijfeld 
meer dan twee uren bedroeg.  
Toch werden beiden bij gebrek aan 
bewijs vrijdagnacht vrijgelaten. 

Zaterdagmorgen begon het onder-
zoek opnieuw. Jaak Simons werd 
heel de voormiddag ondervraagd. 
Het was een bezwarende omstan-
digheid dat hij zich op het uur 
van de misdaad in de omgeving 
bevond. Dat was een ‘ongelukkig 
toeval’, volgens Jaak. Op de vraag 
waarom hij zelfs zonder smok-
kelwaar overhaast naar huis was 
gelopen, volgde een plausibele 
uitleg: “Ik ben voornemens in ’t 

huwelijk te treden en ik had aan 
mijn verloofde beloofd om 07.00u 
thuis te zijn om dan gezamenlijk 
de toestemming van mijn vader te 
gaan vragen.” Zijn kledij werd on-
derzocht, wat nog meer bezwarend 
materiaal opleverde. Op zijn broek 
zaten vochtplekken en op zijn 
hemd hing ‘een sprenkel bloed’. 
Jaak beweerde nochtans niet ge-
bloed te hebben. De vochtplekken 
op de knie werden na de middag 
microscopisch onderzocht en ble-
ken van menselijk bloed afkomstig 
te zijn. Om 16.30u werd ook 
Fons Simons in het justitiepaleis 
ontboden. Hij onderging eveneens 
een langdurig verhoor. ’s Avonds 
werden beide broers uit voorzorg 
aangehouden en in het arresthuis 
opgesloten. 

Begrafenis

Louis Simons werd op donderdag 
1 januari (nieuwjaarsdag!) begra-
ven. Hij was 58 jaar oud. De uit-
vaartdienst vond om 09.00u plaats 
in de St.-Pieterskerk op de Grote 
Markt in Turnhout. De eerste wijk-
kapel van Weelde-Statie was welis-
waar ingezegend op 6 juni 1912, 
maar zij ressorteerde van bij het 
begin onder de Sint-Pietersparochie 

van Turnhout. Pas in maart 1979 
had Weelde-Statie een zelfstandige 
parochiekerk. Volgens de Gazet 
van Antwerpen werd de droevige 
begrafenisplechtigheid van Louis 
Simons door een talrijke menigte 
bijgewoond. De laffe en gruwelijk 
moord had de bevolking geschokt. 
Volgens geruchten was er mogelijk 
zelfs sprake van vadermoord…

Reconstructie 
van de smokkeltocht

Omdat de verdachten hun on-
schuld staande hielden, werd Jaak 
Simons daags na de begrafenis van 
zijn vader de kans geboden om te 
bewijzen dat hij zijn smokkeltocht 
in twee uur kon afleggen. Hij werd 
bewaakt door vier rijkswach-
ters te paard, vergezeld van een 
politiehond. Jaak vertrok aan de 
hovenierderij van zijn baas, liep 
via de Kastelein naar Boones Blijk 
en volgde daar de Langvenstraat/
Geheulsedijk (een kaarsrecht, 
slijkerig karrenpad richting Zonder-
eigen). Van daar ging het via de 
steenweg Merksplas-Weelde naar 
de Gelsche Bergen. Hij ploeterde 
door een groot ven tot hij bij de 
grens kwam en arriveerde na twee 

St.-Pieterskerk in Turnhout. 
https://commons.wikimedia.org, 
foto Ad Meskens

Geheulsedijk, zicht richting 
Zondereigen. foto Herman Janssen
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uur en zesendertig minuten terug 
in Turnhout. Hij had het traject 
van twintig kilometer in looppas 
afgelegd, wat amper mogelijk was 
geweest tijdens de overtocht van 
26 december 1919. Toen was 
het namelijk donker, wat de reis 
aanzienlijk zou vertragen. Zijn alibi 
hield dan ook geen steek.  

Op maandag 5 januari 1920, tien 
dagen na de feiten, kreeg ook Fons 
Simons kort na de middag de kans 
om de zogezegde smokkeltocht 
over te doen. Hij mocht gewoon 
stappen, nadat hij verklaard had 
niet zo snel te kunnen lopen als 
zijn broer. Hij werd vergezeld door 
drie gendarmen, twee politiehon-
den, de leden van het parket en 
een paar journalisten. Ook Fons 
ging via de Langvenstraat en de 
Geheulsedijk richting Zondereigen. 
Maar aan de Gelsche Bergen volg-
de hij een geheel andere weg dan 
Jaak. Blijkbaar hadden de broers 
het laatste deel van hun zogezegde 
smokkelroute onvoldoende over-
legd, wat het alibi volledig onderuit 
haalde. Jaak werd diezelfde dag 

met de bewijslast geconfronteerd, 
maar plooide niet. 

Bekentenis

De volgende morgen werd Fons 
verhoord. Daarna werden de broers 
opnieuw met elkaar geconfron-
teerd. Beiden hadden een andere 
weg genomen, maar hielden voet 
bij stuk dat de door hen getoonde 
weg de juiste was. Fons en Jaak 
werden ’s middags terug naar de 
gevangenis geleid. In de loop van 
de namiddag riep Fons de bewaker 
en vroeg hem om de onderzoeks-
rechter te mogen spreken. De 
verdachte werd ernaartoe geleid 
en begon onmiddellijk bij zijn 
aankomst te wenen. Hij zei: “Ja, 
wij hebben het gedaan. Jaak heeft 
de moord bedreven en wij hebben 
het geld weggenomen.” Daarop 
werd Jaak erbij gehaald en meteen 
vroeg de onderzoeksrechter: “Fons, 
ja of neen. Heeft Jaak de moord 
bedreven?” Fons gaf toe, waarop 
Jaak in woede uitbarstte en riep: 
“Wat? IK heb het gedaan? Neen, 
mijnheer de juge. WIJ hebben het 

samen gedaan!” De zo noodzake-
lijke bekentenis was er. Vervolgens 
kwam een groot deel van de waar-
heid naar boven.  

Hoe gingen de moordenaars 
te werk?

Op 26 december 1919 was het 
blijkbaar al de vierde keer dat Jaak 
en Fons Simons hun vader pro-
beerden te vermoorden. De vorige 
poging vond acht dagen eerder 
plaats. Zij arriveerden toen echter 
te laat. Hun vader was al gepas-
seerd. Bij de twee andere pogingen 
had de aanwezigheid van andere 
personen de moord belet. 

De zonen haalden eerst een ge-
weer op dat zij op de heide hadden 
verstopt. Het was een Duits geweer 
uit WO1, dat Fons Simons van 
Christiaan in ’t Ven had gekocht. 
De munitie werd bij de veertienjari-
ge Hendrik Nuyts gekocht. Fons en 
Jaak legden zich in een hinderlaag. 
Jaak beschoot hun vader toen deze 
hem drie à vier stappen voorbij 
gegaan was, al zou hij zijn aandeel 

Gevangenis in Turnhout. https://nl.geneanet.org
Gerechtshof aan de Britselei in Antwerpen. 
https://nl.wikipedia.org
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altijd blijven ontkennen. Volgens 
de broers hadden zij hun vader 
niet met het geweer op het hoofd 
geslagen, maar de kwetsuren en 
het gebroken geweer vertelden 
een ander verhaal. Fons sprong op 
vader om hem zijn spaargeld af te 
nemen. Volgens de broers bedroeg 
de buit slechts vierduizend frank 
en werd dat geld onder elkaar ver-
deeld. Jaak verstopte zijn deel in 
een mesthoop op de Oosthovense 
Akkers. Fons verborg zijn deel in 
het struikgewas langs de Oude 
Vaart. 

Het gestolen geld dat was toege-
geven, werd in beslag genomen. 
Maar waar was de rest van het 
spaargeld? Fons Simons vermoed-
de dat zijn broer hem bedrogen 
had en vierduizend frank elders 
had verstopt. Dit veroorzaakte he-
vige confrontaties tussen hen bei-
den. Beschuldigingen vlogen over 
en weer en zo vernam het parket 
dat de broers al meer op hun kerf-
stok hadden. Zo was in november 
1919 door beiden in Oud-Turnhout 
een tot dan onopgeloste misdaad 
gepleegd waarbij sprake was van 
inbraak met diefstal. De bena-
deelde werd vastgebonden en stierf 
later van de schrik. En in Oevel 
maakten zij zich aan een gewa-
pende aanranding op een Antwer-
penaar schuldig. 

Proces

Vanaf 22 oktober 1920 stonden de 
gebroeders Simons voor het assi-
senhof aan de Britselei in Antwer-
pen terecht. Om 09.00u werd de 
jury vastgesteld. Zes leden legden 
een geneeskundig getuigschrift 
voor dat hen van hun plicht ont-
sloeg. Pas om 15.00u was de jury 
compleet en ging het proces van 
start. Eerst werd Jaak ondervraagd. 

Volgens hem kwam zijn broer Fons 
op 10 augustus 1919 met het 
moordplan op de proppen en kocht 
deze daarom een geweer. Jaak 
verklaarde dat hijzelf dat geweer 
nooit had vastgenomen en dat hij 
op het moment van de moord een 
stoopje jenever smokkelde en dus 
onschuldig aan vadermoord was. 

Fons beweerde tijdens zijn verhoor 
dat Jaak wou trouwen met Louisa 
Schoofs en hiervoor geld nodig 
had. Zij wisten dat hun vader zijn 
spaargeld bij zich droeg. Jaak 
maakte de moordplannen, heeft 
geschoten en geslagen. Fons 
werd voortdurend door zijn broer 
onderbroken, die hem van moord 
beschuldigde. Fons bekende alleen 
dat hij het spaargeld van zijn vader 
had weggenomen.

Vervolgens werden achttien getui-
gen ten laste opgeroepen en geen 
enkele ten ontlaste. Karel Nuyts, 
een gebuur van de vermoorde 
Louis Simons, sprak over kwaad-
willige streken van diens zoon 
Jaak. Zo gooide deze een stok 
tussen de benen van een paard 
om het te doen vallen en sneed hij 
bij een koe de staart af. De overste 
van het station in Weelde wist dan 

weer dat vader Simons van plan 
was om te hertrouwen. 

Vonnis

Tijdens de tweede procesdag acht-
te de openbare aanklager het in 
zijn requisitoir bewezen dat beide 
broers gezamenlijk hun vader 
hadden vermoord. Wie geschoten 
en geslagen had, was van minder 
belang. Hij eiste voor beiden de 
doodstraf. De beraadslaging van 
de jury nam slechts een half uur 
in beslag. Op alle schuldvragen 
werd positief geantwoord. Over 
de toe te passen straf werd langer 
gediscuteerd. Uiteindelijk werden 
zowel Jaak als Fons tot levenslange 
dwangarbeid en beroving van hun 
burgerrechten veroordeeld.

Bronnen:
-  Archief Gazet van Antwerpen, 1919-

1920
-  Burgerlijke stand Baarle-Hertog en 

Baarle-Nassau, 1861-1891
-  Bevolkingsregister Turnhout 1866-

1879, boek 9, wijk 6, folio 3261-
3659

-  Bevolkingsregister Turnhout 1881-
1890, boek 11, wijk 5, folio 3981-
4382

-  E-mailverkeer met Jef Van Doninck 
(Erfgoed Noorderkempen) en Harry 
Benschop

Assisenzaal in het gerechtshof in Antwerpen. www.borgerhout.tv
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Een Dominicaan tussen  
het bronsgroen eikenhout (1)

ANTOON VAN TUIJL  

Woord vooraf
In mijn dikke map met ‘Onderwerpen voor Van Wirskaante’ heb ik 
een bundel papier tevoorschijn gehaald. ‘Een Dominicaan tussen het 
bronsgroen eikenhout’, staat op de eerste pagina. Het zijn autobio-
grafische aantekeningen over de opleiding en het werkzame leven 
van pater Huub Gulickx. Hij is een lid van een heel bekende Baarlese 
familie. In zijn verhalen beschrijft hij wat hij meemaakt. Maar vooral 
geeft hij ons een heel goede inkijk in wat er speelde in de maatschap-
pij, in de kloosters, de katholieke kerk en het onderwijs tijdens de 
soms woelige jaren zestig, zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Ook 
laat hij zien hoe hij met de veranderingen meegroeide en midden in de 
mensenwereld actief was. Wij laten pater Gulickx vertellen.

Aangenaam kennis te maken; ik 
ben Huub Gulickx. Ik ben geboren 
op 22 april 1926 in Baarle-Hertog, 
maar wel uit Nederlandse ouders. 
Dat zijn Alphonsus Cornelis Gulickx 
en Johanna Segers. Mijn vader 
overleed in 1957 en mijn moeder 
in 1970. Mijn ouders hadden een 
bakkerij met een kruidenierswin-
kel. Wij woonden in de Kerkstraat 

naast de pastoor, schuin tegenover 
het gemeentehuis van Baarle-
Hertog en recht tegenover gemeen-
tesecretaris Schurmans. Ons gezin 
telde elf personen. Tussen mijn 
broers en zussen ben ik de achtste 
van de negen kinderen. 

Als kind voel ik mij Belg. Wat 
wil je? Ik ga naar de Belgische 
bewaarschool van de zusters Fran-
ciscanessen van Herentals. Dan 
kom ik op de jongensschool van de 
gemeente Baarle-Hertog. Meester 
Slockers, de hoofdonderwijzer, is 
aan de IJzer geweest tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.

Als er verkiezingen zijn in Bel-
gië, mag mijn vader niet naar de 
stembus, ook al staat die in het 
gemeentehuis, recht tegenover ons 
huis. Op de dag van de stemming 
– in België is dat altijd op zondag – 
mag ik wel koffie en worstenbrood-
jes naar het stemlokaal brengen. 
Die zijn bestemd voor de opzieners 

van de stemming. Daar zit dan ook 
een socialist bij die van Turnhout 
komt! Ik denk echt dat ik die god-
vergeten socialist wel zal kunnen 
onderscheiden van de katholieken 
en liberalen die er ook bij zitten. 
Maar dat lukt niet! Wel kom ik er 
achter dat mijn vader en moeder 
Nederlanders zijn en ik dus ook!

 Beter herkenbaar

Volgens Meester Slockers kan ik 
redelijk goed leren. Ik woon dicht 
bij de kerk en ben vanaf mijn 
achtste jaar misdienaar. Ligt het 
daaraan dat de pastoor tegen mijn 
vader zegt dat hij in mij wel een 
toekomstige priester ziet?
Voor de aardigheid moet ik eerst 
nog even iets vertellen. In 1936 

Kerkstraat met leden van de familie 
Gulickx rond hun bakkerskar voor de 
winkel-bakkerij. foto archief Amalia

De broertjes Harry en Huub. 
verzameling Hubert Gulickx.
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viert pastoor Maes een priesterjubi-
leum. De parochianen bieden hem 
een glas in loodraam aan. Daarop 
staat de pastoor afgebeeld en 
aan zijn voeten ik als misdienaar. 
Volgens het kerkvolk ben ik veel 
beter herkenbaar dan de pastoor. 
Doordat ik in dat raam gestileerd 
ben met engelachtige krullen, ligt 
de roeping tot priester in de lijn der 
verwachting. Daar mijn beeltenis 
een kerkraam siert, een voorrecht 
dat doorgaans alleen gecanoni-
seerde heiligen ten deel valt, kan 
dat wel eens een voorteken zijn 
van een verheven loopbaan!
Helaas brandt de kerk op 2 oktober 
1944, tijdens de bevrijdingsge-
vechten, volledig uit. Vergeefs zoek 
ik nog naar restanten van mijn 
beeltenis tussen de glasscherven. 
Zie dat maar als een aanwijzing 
dat ik niet zal opgroeien tot een 
heilige die de kerk zal sieren.

Naar Hoogstraten

In Baarle kan een jongen die 
roeping voelt voor het priester-
schap pater worden of pastoor, dus 

kloosterling of wereldheer. Hij gaat 
dan naar een speciale opleidings-
school. Een stuk of zes Baarlese 
jongens willen naar de paters van 
de Heilige Harten, de Picpussen. 
Zij zijn, denk ik, gefascineerd door 
het voorbeeld van Damiaan De 
Veuster, de held van Molokai en 
apostel van de melaatsen.
Ik vind het veiliger om naar het 
Klein Seminarie van Hoogstraten 
te gaan. Daar kun je – hoewel het 
een priesteropleiding betreft – ook 
nog andere wegen inslaan. Het 
diploma van de Grieks-Latijnse 
humaniora maakt de weg vrij voor 
alle hogere studies. Dus ga ik naar 
Hoogstraten en doorloop er alle 
klassen tot en met de retorica.

In 1946 sluit ik mijn studies af en 
op de prijsuitdeling krijg ik van een 
bisschop een laurierkroon op mijn 
haardos gedrukt. Ik ben blijkbaar 
een voorbeeldige student geweest. 
Die kroon heb ik, volgens mij, meer 
te danken aan mijn successen 
bij het toneelspelen dan aan mijn 
voorbeeld in de harde werkelijkheid 
van het kostschoolleven.
Terugkijkend kan ik zeggen: ik heb 

Huub op het tuinmuurtje van overbuurman Schurmans voor de uitgebrande 
Remigiuskerk. verzameling Hubert Gulickx

Het Klein Seminarie te Hoogstraten. foto beschikbaar gesteld door Cis Verboven
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mijn best gedaan en was geen held 
in het uithalen van deugnietenstre-
ken. Ik heb altijd de woorden van 
mijn vader onthouden toen ik in 
Hoogstraten begon: ”Wij moeten 
hier hard werken in de bakkerij en 
in de winkel, dus jij moet ook hard 
werken op jouw plaats!”
Mijn ouders komen me met de bak-
kerskar in Hoogstraten ophalen. Zo 
kom ik een jaar na de verschrikkin-
gen van de oorlog terug in Baarle.

Doorleren?

Ik heb een goed diploma op zak, 
ben gelauwerd en geschikt voor 
een hele reeks hogere studies….. 
Nee, ik word geen priester! Dat is 
een onuitgesproken teleurstelling 
voor mijn ouders. Mijn biechtvader 
acht me heel geschikt, maar na 
Hoogstraten is er voor mij maar 
één weg. Ik moet er wel bij zeggen, 
dat ik tot over mijn oren verliefd 
ben! 
Het meisje van mijn dromen weet 
het nog niet, maar daardoor is het 
des te meer aanwezig. 
Thuis is er geen geld om mij te la-
ten doorleren. Toch wil ik dat heel 
graag doen. Ik voel dat ik nog te 

weinig intellectuele inhoud heb. De 
mogelijkheden vanuit Baarle zijn 
beperkt en hoe moet ik geld verdie-
nen en studeren combineren?
Dan ontdek ik dat er in Tilburg 
een Economische Hogeschool is. 
Daar kan ik met de bus naar toe. 
Hoewel ik niet weet wat debet en 
credit is, word ik toch student in 
Tilburg. Mijn schoolgeld verdien 
ik met het smokkelen van sigaret-
ten en nylonkousen. Daar is in 
de armoedige tijd na de oorlog en 
voordat het Marshall-plan op gang 
komt veel vraag naar.
Na de ontgroening word ik lid van 
het studentencorps. Ik speel mee 
in het studententoneel dat voor 
het eerst na de oorlog weer een 
uitvoering geeft in de stadsschouw-
burg. Toch voel ik mij met mijn 
Vlaams accent te midden van de 
studenten niet altijd even gelukkig 
als je wel zou denken. Maar ik ga 
door en haal diploma’s in boek-
houden, handelsrekenen en mijn 
propedeuse. In Rotterdam krijg ik 
een betrekking aangeboden.

Eigen handelsbedrijf

Ik ga daar werken in een import- 
en exportzaak. In die grote stad 

word ik wereldwijzer maar in mijn 
hart blijf ik de jongen uit het dorp. 
Na twee jaar stap ik over naar het 
boekhoudkantoor van een oom 
in Breda. Ik richt zelfs – met zijn 
geld! – een eigen handelsbedrijf 
op: Novimex Netherlands Over-
seas Import and Export Company. 
Mooie naam hè! Ik slaag er alles 
bij elkaar één keer in een partij 
naaimachines vanuit Japan in te 
voeren. Nee, dat wordt het niet!

Intussen heb ik verkering gekregen, 
maar de liefde bloeit dood na twee 
jaar. Zoekend naar geluk dat maar 
niet wil komen, leer ik een Tilburgs 
meisje kennen. Maar tijdens die 
verkering komt het plan in mij 
op om toch priester te worden. 
Via via kom ik aan het adres van 
ene pater Linnebank. Die kan mij 
raad geven over de roeping die ik 
meen te voelen. Ik schrijf hem een 
brief. Een paar dagen later heb ik 
al antwoord. Niet lang daarna ga 
ik naar een Dominicaner klooster 
in Huissen om er met de novicen-
meester te praten. Vanwege mijn 
werk kan ik daar alleen op een 
zondag naar toe. Ik wil niet dat 
iemand hiervan weet, behalve mijn 
meisje. Zij dient te weten dat ik 
die dag voor haar geen tijd heb! 
Op zondagavond staat zij mij bij 
thuiskomst al op te wachten. Ik 
vertel haar meteen dat ik ‘verkocht’ 
ben, dat ik Dominicaan ga worden. 
Zij begrijpt er weinig van! 
De novicen-meester uit Huissen 
wint links en rechts inlichtingen 
over mij in. Daarbij komt hij ook 
in contact met de superior van het 
Klein Seminarie in Hoogstraten. 
Die vertelt het nieuws aan een 
student uit Baarle-Hertog. Zo kan 
het gebeuren dat een klant in de 
winkel tegen mijn moeder zegt: 
“Jullie Huub gaat pater worden, 
hoor ik?” Waarop mijn verbaasde 

Huub Gulickx na zijn studietijd in Tilburg. verzameling Hubert Gulickx
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moeder reageert met: “Nee hoor, 
hij heeft verkering in Tilburg!”

Hier ben ik zo vrij om het verhaal 
van Huub te onderbreken voor 
een stukje geschiedenis dat in zijn 
familie bewaard bleef. Zus Marthe 
doet verslag van de manier waarop 
Huub na lang aarzelen aan zijn 
ouders, broers en zussen vertelt 
dat hij priester wil worden. Marthe, 
die een heel goede band heeft met 
Huub, noteert:

Huub fluisterde mij in: Zal ik mijn 
plannen maar bekend maken? Ik 
zei: Ja. Enfin, hij heeft toen zijn 
voornemen bekend gemaakt om 
in september binnen te gaan. Als 
hij het tenminste met de pater pro-
vinciaal eens zal kunnen worden. 
De reacties waren als volgt. Broer 
Frans trok een gezicht zo vol ver-
rassing als van een kind op sinter-
klaasmorgen. Broer Jan: ik wist er 
niets van maar ik heb het gevoeld. 
Broer Sjraar (Gerard, de postbode, 
A.v.T): Ik wist het, vraag niet van 
wie want ik weet alles! Zus Maria: 
Ik wist nergens van. Heb hem wel 
eens gepolst maar kon niets te 
weten komen. Broer Harrie: Van-
morgen heb ik er met ons moeder 
nog om gelachen; onze Huub gaat 
alle dagen naar de kerk. Die zoekt 
zeker nog eens pater te worden! 
Broer Joost reageert heel kort en 
nuchter: Kijk maar uit wat ge doet! 
Pa zei eerst niets, maar toen ik 
hem vroeg hoe hij het vond, zei 
hij: Ik heb het heel gèère! Toen 
stond ons moeder op, ging naar de 
kelder om een nieuwe kruik gene-
ver te halen. Dat was háár reactie. 
Ieder liet zijn borrelglas nog eens 
vol doen en we rookten sigaretten. 
Natuurlijk hebben we er nog wat 
over nagepraat. Al met al was dat 
heel gezellig… 

Intrede 

Op acht september 1955 verlaat ik 
Baarle. Mijn zus Marthe – met haar 
heb ik een speciaal sterke band - 
mag mij naar Arnhem vergezellen. 
Daar wacht ons een ‘afscheidsdi-
ner’, samen met twintig medeno-
vicen, waarvan ik er maar één van 
gezicht ken. Hier maak ik kennis 
met de toekomstige medebroeders 
die allemaal tien jaar of daaromtrent 
jonger zijn dan ik. Zo nemen we 
afscheid van ‘de wereld’ want na 
het diner gaan we met de bus naar 
Huissen. Daar staat de jeugd ons al 
op te wachten. Hier heerst namelijk 
het gebruik dat intreders-in-het-
klooster hun kleingeld weggooien. 
Dat wordt gretig opgevangen en op-
geraapt door de Huissense kinderen. 
Met eenentwintig geroepenen staan 
wij in de valavond voor de poort van 
het klooster. De novicen-meester en 
zijn socius (helper die de dagelijkse 
zaken regelt, A.v.T) ontvangen ons. 
Zo begint mijn kloosterleven. De 
komende acht jaren kan ik vooruit, 
want zo lang gaat mijn opleiding 
duren. 

In het noviciaat (tijd van vorming 
tot kloosterling, A.v.T.) val ik van 
de ene verbazing in de andere. Met 
de novicen-meester (overste en 
geestelijk leidsman, A.v.T.) heb ik 
corresponderend een goede band 
opgebouwd, vind ik. Daar blijkt 
nu helemaal niets van. Hij houdt 
vanaf het begin afstand en zijn 
omgang is puur functioneel.

Voor de medenovicen ben ik ‘de 
oude Gulickx’ en ik word hun 
deken, een soort onderoverste. Ik 
kan best goed met hen opschieten. 
Misschien trek ik door mijn verha-
len wel eens wat veel aandacht. 
Daar staat tegenover dat ik als de-
ken echt probeer hen de aandacht 
te geven die ze te kort komen in de 
besloten samenleving van het no-
viciaat. Ook ben ik ziekenverzorger 
en ik merk dat sommigen wel eens 
op bed blijven om wat verwend te 
worden. Enkelen zie ik helemaal 
veranderen in de competitie naar 
de geestelijke volmaaktheid. Daar 
doe ik niet aan mee. Ik heb im-
mers al in en kerkraam gestaan en 
dat is in scherven gevallen! Een 

Het klooster te Huissen. Wikipedia
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tweede keer als Icarus uit de hemel 
tuimelen en te verbranden riskeer 
ik niet!
Een andere verbazing voor mij is 
het aantal uren dat wij biddend in 
het koor van de kerk en in de kapel 
van het noviciaat moeten door-
brengen. De volledige kerkelijke of-
ficiegebeden doen we in het latijn. 
Na de retorica is het enige latijn 
dat ik nog gelezen heb de mistek-
sten in mijn missaal. Ik vraag me 
af hoe het mogelijk is dat vrome 
en geleerde Dominicanen een zo 
overladen gebedsrooster kunnen 
aanbieden aan hun novicen. Op 
zulk een ten hemel schreiende 
overdaad zal daar boven wel met 
tranen in de ogen en doppen in 
de oren gereageerd worden! Het 
tweede Vaticaans Concilie heeft 
gelukkig hervorming in het kloos-
tergebed gebracht. 

Vrij met kerst

Op 18 september 1955 ontvang 
ik het kleed van de orde. Tijdens 

een plechtigheid in de kapel trek 
ik mijn colbertjasje uit en glijdt het 
witte habijt over mijn schouders. 
De familie mag daarbij aanwezig 
zijn. 
Daarna in de refter moet ik, ge-
kleed in dat onwennige habijt, het 
eten rondbrengen. Ik krijg het wel 
zó warm in die nieuwe outfit dat 
ik echt even denk: als dat zo blijft 
dan moet ik om fysieke redenen 
van overmatige lichaamswarmte 
en transpiratie afhaken. Maar na-
tuurlijk went het en als in februari 
1956 ons land door een koudegolf 
wordt getroffen, is het maar goed 
dat ik onder mijn habijt nog een 
warme trui kan aantrekken.

Onvergetelijk is het eerste kerst-
feest dat ik in het klooster van 
Huissen beleef. Thuis heb ik 
nooit eerste kerstdag gevierd. Wij 
moesten allemaal hard werken in 
de bakkerij en al die bestellingen 
bezorgen. Wij gingen vlug naar de 
drie voorgeschreven missen, liefst 
de kort durende en daarna was het 
werken. 
Voor het eerst kan ik nu ongestoord 
en feestelijk kerst vieren op eerste 
kerstdag. Thuis hadden we pas 
rust op tweede kerstdag. Ik schrijf 
deze topervaring in mijn brief naar 
huis. Mijn broers, die weer vol aan 
de bak moesten, reageren direct 
met: “Zie je wel dat jij alleen naar 
het klooster gaat om vrij te zijn met 
kerst!”

De zomer van 1956 is koud en 
nat. Toch mogen de novicen naar 
het zwembad in Huissen. Dat is 
van twaalf tot een voor ons gere-
serveerd. Het zwemwater wordt 
door ons gewijd! Ik kan niet zwem-
men. In mijn jonge jeugd werd 
het zwemmen niet aangemoedigd. 
Toen op de lijst van mijn kloos-
terlijke uitzet ook een zwempak 

voorkwam, vond ik dat vreemd. 
Ik dacht dat novicen gewoon niet 
zouden mogen zwemmen.

Het is toch geen feest?

Het noviciaatsjaar loopt onder 
toenemende druk naar zijn verlos-
sende einde. Ik moet als deken 
alle mogelijkheden aangrijpen om 
wat opwekkends te vinden. Maar 
als ik iets bedenk dan is daarvoor 
toestemming van de overste nodig. 
Zo kom ik in de laatste maand bij 
de novicen-meester met de vraag 
of wij koffie mogen drinken in de 
voormiddag. Hij kijkt verwonderd 
en zegt: “Maar het is toch geen 
feest?” Normaal krijgen wij alleen 
koffie op feestdagen die in de 
kerkelijke kalender dubbel tellen. 
“Och”, reageer ik, “wij moeten 
toch al zoveel missen…” Met deze 
opmerking sleep ik ons dagelijks 
bakje leut uit de eentonige novici-
aatsvijver. 

Een nieuwe lichting novicen komt 
op 8 september 1956 binnen. 
Onder hen is een opmerkelijk 
figuur. Hij is ook een late roeping 
die Frans studeerde in Amsterdam 
en daarna filosofie in Parijs. Een 
echte verstrooide professor is het 
maar in kennis steekt hij met kop 
en schouders boven ons allen uit. 
Daarnaast blijft hij gelukkig een-
voudig genoeg om ons wat van zijn 
inzichten bij te brengen over Hegel 
en Marx. Hij heeft invloed op mijn 
politieke denken.

Op 18 september doe ik mijn 
eerste kleine professie. Twee mede-
novicen hebben ons verlaten. Wij 
trekken met negentien frater-stu-
denten naar Zwolle om daar drie 
jaar filosofie te gaan studeren. 

Wordt vervolgd.

Sint Dominicus in wit habijt met 
zwarte mantel. 
afb. uit het Perugia-altaar
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Rode zonnehoed (Echinacea purpurea)

Kruidje-roer-me-wel (13)
SYLVIE KOKS

Tijdens het schrijven van dit artikel is de tweede coronagolf een feit. 

Dat bracht me op het idee om dit kruid eens onder de aandacht te 

brengen. De cijfers van de besmettingen en de zieken lopen op en 

zorgt voor angst bij veel mensen. We schrijven wel geschiedenis met dit 

nieuwe virus en zullen het niet gauw vergeten. 

Pandemie

Toch, om de zoveel tijd is er steeds 
een pandemie geweest. Denk aan 
cholera, pest (kwam vaak terug na 
100 jaar), pokken, maar ook ver-
schillende soorten griep. Allemaal 
met grote gevolgen voor de wereld 
waarin men leefde. 

Ook in de planten- en dierenwereld 
speelt dit. Denk aan de vogelpest, 
varkensgriep en aan de letterzet-
ter, een kever die de sparren in 
het bos uitroeit. Ik denk dan altijd: 

“waarom gebeurt dit en wat kun-
nen we ervan leren?” Dat is een 
interessante vraag. Moeten wij 
strijden tegen plagen en de natuur 
of kunnen we het omdenken en 
bekijken hoe we de natuur in 
kunnen zetten voor ons welzijn? 
De mens denkt al lange tijd dat 
hij alles naar zijn hand kan zetten 
maar de natuur wint altijd, daar 
kunnen we niet tegenop. Dus we 
kunnen ook gebruik maken van de 
kracht en de rijkdom die de natuur 
gratis biedt. Bijvoorbeeld de me-
zenkastjes. Daardoor zijn er meer 

mezen die de processierupsen op 
kunnen eten in plaats van daarvoor 
bestrijdingsmiddelen te gebruiken. 
Ik denk dat het zo bedoeld is. 
Respect voor de aarde en alles wat 
daarop leeft. Ik wil iedereen aan-
raden de documentaire ‘Kiss the 
ground’ eens te bekijken op Netflix.
    

Geschiedenis

Het kruid Rode zonnehoed is 
afkomstig uit Noord-Amerika. De 
naam Echinacea komt van het 
Griekse echinos en betekent steke-
lige bloemknop. Purpurea verwijst 
naar de purperrode bloemkleur. 
In de tuincentra zijn er inmiddels 
vele gekweekte soorten te koop die 
dan niet purpurea heten. Het is 
een vaste plant, staat graag in volle 
zon en kan goed tegen droogte. Ze 
bloeit van juli tot september. Opval-
lend bij de bloei is dat de lintbloe-
men eerst omhoog reiken, later 
horizontaal gaan staan en nadien 
gaan afhangen. Het stuifmeel is 
geel en wordt graag bezocht door 
bijen.
Indianenstammen gebruikten het 
kruid bij insectenbeten en infectie-
ziekten. Men kauwde op de wortel 
om de weerstand te verhogen. In 
1871 werd het overgenomen door 
de kolonisten. H.C.F Meyer, een 
arts, maakte het eerste commerci-Ook in het verleden waren er pandemieën wibnet.nl: 20120610-072857-ak_23mb
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ele Echinacea product. Begin 20e 
eeuw raakte het in Europa bekend 
en verschillende wetenschappers 
hebben het kruid onderzocht.
De Zwitserse Dr. Vogel maakte de 
plant algemeen bekend als weer-
stand verhogend kruid en doder 
van schadelijke ziektekiemen. 
Vanaf 1970 is men de plant op 
grote schaal gaan verbouwen. Als 
je de tuinen van Dr. Vogel in Elburg 
bezoekt zie je ze in groten getale. 
Het effect is uitgebreid weten-
schappelijk onderzocht.

Toepassing

Echinacea activeert het immuun-
systeem en kan de duur en de 
ernst van de klachten verminderen. 
Waarschijnlijk helpt het ook pre-
ventief, vooral als het in combinatie 
met vitamine C wordt ingenomen.
Echinacea heeft weerstand verho-
gende, antimicrobiële (virussen, 
bacteriën, schimmels en para-
sieten), anti-oxidatieve, ontste-
kingsremmende, pijnstillende en 
wondhelende eigenschappen.
Ik heb geleerd dat het je witte 
bloedcellen, die nodig zijn voor 
afweersysteem, aan het werk zet. 
Met name de T-lymfocyten staan 
klaar zodat, mocht er een indringer 
zijn, ze deze meteen kunnen oprui-

men. Ook de opetende cellen wor-
den gestimuleerd door dit kruid.
Wel is het zo dat je het niet lang-
durig moet gebruiken omdat het 
legertje goede bloedcellen anders 
wat lui wordt. Zo interpreteer ik 
dat altijd. Dus als er wat heerst 
kun je een week lang tinctuur van 
Echinacea nemen en dan een 
week niet nemen. Daarna weer 
een week innemen etc. Dat is de 
preventieve manier van gebruiken 
maar je kunt het natuurlijk ook 
gaan nemen als je denkt dat je een 
infectieziekte hebt. Dus bij griep, 
verkoudheid en koorts.
In principe is het geen giftig kruid 
en kan het zelfs door kinderen 
worden genomen maar wees 
voorzichtig en overleg met je arts 
als je medicijnen gebruikt. Vooral 
mensen die immuunonderdrukkers 
nemen voor een bepaalde ziekte 
kunnen beter geen Echinacea 
nemen (wat je immuunstoffen juist 
activeert). Ook bij auto-immuun-
ziektes liever niet te gebruiken. 
Raadpleeg je arts.

Recept tinctuur

De bloem en de wortel worden 
gebruikt om tinctuur van te maken. 
De bloem tijdens de bloei hoogzo-
mer en de wortel in de herfst. Dus 
je maakt in de zomer eerst een 
deel tinctuur van de bloem en dat 
bewaar je. In de herfst graaf je een 
stukje wortel uit en snijdt dat in 
stukjes en zet het op alcohol.
Je maakt dat van min. 30-35% 
alcohol (ik gebruik brandewijn). Na 
drie weken trekken in de alcohol 
zeef je het af en dan kun je beide 
tincturen mengen. Klaar is de 
Echinaceatinctuur.
Deze kun je innemen volgens 
dosering flesje en als je het zelf 
maakt zoals hierboven maximaal 
3x daags 15 druppels in wat water. 

Kinderen druppels geven naarge-
lang leeftijd! Dus een kindje van 
2 jaar 3x daags 2 druppels in wat 
water.
Met deze tinctuur kun je vermengd 
met water ook wonden en abces-
sen ontsmetten.

Je kunt ook op de wortel kauwen 
voor direct effect. De wortel is eet-
baar maar scherp van smaak.
Echinacea is als plant niet oplos-
baar in water en dus niet geschikt 
voor thee.

Mocht je deze winter toch ziek 
worden (hopelijk dan niet al te erg) 
geef je lichaam rust en ga niet van 
alles innemen om door te kunnen 
gaan. Nu in coronatijd word je ook 
verplicht om dan in quarantaine 
te gaan maar eigenlijk is het altijd 
goed om even rust te nemen zodat 
het zelfgenezend vermogen van het 
lichaam zijn werk kan doen.

Ik wens iedereen een gezonde 
winter en tot in het voorjaar.

Kruidige groetjes,
Sylvie Koks

Foto’s, tenzij anders vermeld, 
van Sylvie Koks
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De Nieuwe Spetser stopt na 45 jaar
FRANS VAN GILS

Heemkring Marcblas van Merksplas 

heeft geen eigen tijdschrift maar 

de vereniging komt echter ruim-

schoots aan bod in het maandblad 

De Nieuwe Spetser in onder andere 

de vaste rubrieken als ‘Ons histo-

risch hoekje’, ‘Uit de Oude Doos’ 

en ‘Verenigingsnieuws’. Met zijn 

45 jaargangen was dit tijdschrift 

van onschatbare waarde voor de 

heemkunde van Merksplas.

De Spetser

Vanaf 1951 tot 1965 verschijnt 
er in Merksplas een parochieel 
informatieblad onder de naam ‘De 
Spetser’. Het is een brochure van 
gestencilde bladen op A4-formaat, 
met de hand geniet en soms ook 
één voor één ingekleurd door de 
zusters van de plaatselijke meisjes-
school. Het is een initiatief van 
Milac (naam van een katholieke 
vormingsbeweging in het Belgische 
leger) en is vooral bedoeld voor de 
Merksplasse soldaten gekazerneerd 
in Duitsland.

Tien jaar later (1975) rijpt het idee 
om opnieuw een informatieblad 
voor Merksplas uit te geven, nu 
vooral bedoeld  voor de inwoners 

van Merksplas en Zondereigen. 
Karel Govaerts, voorzitter van 
heemkundekring Marcblas, staat 
mee aan de doopvont van de eerste 
redactieraad. Karel is ook lid van de 
heemkundige werkgroep Zonderei-
gen. Het eerste nummer telt 20 pa-
gina’s. De eerste nummers worden 
gesponsord door pastoor Desmedt. 
Daarna volgt een wervingsactie.

Groei en bloei 

Alle teksten worden handge-
schreven ingeleverd, door de 
redactieraad ingetypt met een 
mechanische typmachine. Ook 
op de drukkerij worden de teksten 
opnieuw ingetypt, zodat de loden 
letterstaafjes allemaal mooi in 
rijtjes terechtkomen. 
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Bij het verzenden worden alle adres-
sen met de hand geschreven. Door 
de intrede van de computer worden 
verschillende informatiedragers 
gebruikt: van cassettes, floppy’s, 
diskettes tot CD-roms. Later krijgt 
de redactieraad alle teksten en foto’s 
digitaal aangeleverd. Na verwerking 
wordt de kopij digitaal naar de druk-
kerij gestuurd. Het aantal abonnees 
groeit van 600, tot 80 procent van 
de gezinnen om nu te eindigen met 
30 procent van de gezinnen, goed 
voor 1000 abonnees.

Gratis clubblad

In de afgelopen 45 jaar komen er 
heel wat onderwerpen aan bod. 
Voor culturele en sportverenigingen 
is De Nieuwe Spetser hun gratis 
clubblad. Eerst worden de activitei-

ten aangekondigd en nadien volgt 
een verslag. Interviewploegen 
kloppen aan bij huwelijksjubi-
larissen of bij Spetsers met een 
speciale hobby. Jubilea, verslagen 
van de gemeenteraad, ditjes en 
datjes… een divers aanbod van 
artikels over het reilen en zeilen 
van Merksplas.

Link met Amalia

Ruim 10 jaar (van 1999 tot 
2010) schreef Els Verbiest in Van 
Wirskaante artikels over voeding 
‘koken met Els’. Als De Nieuwe 
Spetser bij de samenstelling van 
een nieuw nummer onvoldoende 
artikels heeft, dan maakt Karel 
Govaerts (na afspraak) gebruik 
van één van de artikels van Els 
die reeds in Van Wirskaante zijn 

Foto uit 1912. Geheel links de onderwijzerswoning met de fam. Van Dijck en later van meester Michielsen. Naast deze woning 
het café van Verschueren, nu café Schuttershof.

verschenen. In De Nieuwe Spetser 
schrijft Frans Van Gils een reeks 
verhalen van Jos Dufraing over 
dieren. Hieronder volgt een waar-
gebeurd uilenverhaal.

Uilenverhaal 
verteld door Jos Dufraing

Toen ik jong was ging ik naar 
de gemeentelijke jongensschool 
in Zondereigen. Meester Victor 
Michielsen (het Fikske) was onze 
leerkracht en hij woonde met zijn 
gezin in het schoolhuis. 
Het schoolhuis stond op het stuk 
grond links naast het Schuttershof. 

Waarschijnlijk om wat bij te verdie-
nen leerde hij aan jongens uit de 
Walen (Wallonië) of uit de streek 
rond Brussel de Vlaamse taal. Dat 
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waren natuurlijk Franssprekende 
jongens die dan bij de meester in de 
kost waren. Ze verbleven daar dan 
soms veertien dagen of drie weken. 
Ze gingen met ons naar school en 
zaten op de achterste bank te luis-
teren. Bij de meester thuis leerde hij 
hen de Vlaamse taal. Meestal waren 
ze met twee of drie maar op een 
keer waren ze wel met vijf. Zelf had 
de meester ook een tamelijk groot 
gezin en had hij niet voldoende 
slaapgelegenheid. Een paar van die 
jongens moesten elke avond gaan 
slapen bij het gezin van Toontje Gil-
lis, zijn schoonouders. Toontje Gillis 
woonde in het huis juist voorbij het 
klooster (Zondereigen8 ) waar nu 
ons lid Trees De Geest woont. 

Ze gingen ’s avonds daar slapen 
en kwamen ’s morgens terug. Na 
een paar dagen vertelden ze aan de 
meester dat als ze naast het kerkhof 
gingen (het kerkhof lag toen rond de 

kerk) ze iemand hoorden snur-
ken. De meester schonk er weinig 
aandacht aan en zei: “Je zult dat 
wel gedroomd hebben.” De jongens 
kwamen daar echter altijd op terug: 
“Als we ’s avonds naar moeder Gillis 
gaan, horen wij altijd snurken.” Om 
van hun gezaag vanaf te zijn zei de 
meester: “ Dat zal wel een dode zijn 
die ze daar begraven hebben maar 
nog niet helemaal dood was en 
daar nu ligt te snurken.” De jongens 
waren daar niet goed van en schre-
ven een brief naar huis dat ze hen 
moesten komen halen. Ze bleven 
geen dag langer in Zondereigen 
waar de doden op het kerkhof nog 
snurkten. En inderdaad enkele da-
gen later vertrokken ze terug naar de 
Walen en naar Brussel. Dat snurken 
was van een uil. Een uil die broedt 
en op zijn jongskens zit, maakt een 
geluid dat lijkt op het snurken van 
een mens. Ik had dat zelf nog nooit 
gehoord…tot voor een paar jaar. 

Bij onze buurman hield er een uil 
in de schouw. Ik was op een avond 
buiten en jawel…” Wat is dat nu? 
Is dat onze buurman die al te bed 
ligt en daar met open venster ligt te 
snurken? Maar neen, het was de uil 
die daar in de schouw zijn nest had. 
Die jongens uit de Walen hadden 
wel gelijk dat ze aan het kerkhof 
hoorden snurken. Een uil moet daar 
ergens zijn nest hebben gehad.  
Toontje Gillis was tijdens WO I 
eerste schepen van Baarle-Hertog. 
Na de oprichting van de Doden-
draad kon hij en ook de mensen 
van Zondereigen niet meer naar het 
gemeentehuis in Baarle-Hertog. Van 
Burgemeester Van Gilze kreeg hij de 
taak om een voorlopig register aan 
te leggen met de geboortes, de over-
lijdens en de huwelijken. Hij stond 
ook in voor de voedselverdeling en 
werd door de plaatselijke Duitse 
commandant aan gesproken als ‘Her 
Burgemeister‘.

De woning waarin de fam. Toontje Gillis woonde.
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Zandwegen (2)
ANTOON VAN TUIJL

‘Er valt nog veel te vertellen over 

zandwegen en –paden’. Zo sloot ik 

vorige keer mijn eerste verhaal over 

zandwegen af. Nu gaan we dus 

meer vertellen. We bekijken hoe 

de vroegere zandweg er uit kon 

zien. We volgen wat er zoal met 

een deel van deze oude verbin-

dingen gebeurd is in de loop der 

jaren. We nemen de kans het over 

de ecologische waarden te hebben. 

Ook duiken we in de geschiedenis, 

want vele kilometers zandwegge-

tjes en paden verdwenen uit ons 

landschap, in het geniep of via de 

vroede vaderen. Beheerkwesties 

komen natuurlijk ook aan de orde.

zien, komen (van links naar rechts) 
meerdere ‘microklimaatjes’ voor. 
Een haag met ondergroei, een grep-
peltje, een berm met in het midden 
een hard gelopen of gefietst paadje, 
de zandige sporen van karwielen 
en paardenhoeven, een begroeide 
berm, een greppel en een houtwal 
met een greppeltje. Overal waren 
kleine verschillen in windsterkte en 
zonlicht, van koelte en opwarming. 
Bij een kronkelige zandweg vari-
eerden die verschillen nog bij elke 
bocht. Schaduwminnende en zon-
zoekende planten vonden er hun 
plekje. Planten die tegen betreding 
kunnen (bv. varkensgras, weegbree, 
zilverschoon) groeiden daar waar 

Afb. A en Afb. B.

Afbeelding A geeft een indruk van 
hoe zandwegen er eeuwenlang bij 
gelegen hebben. Zo vonden we 
ze hier en daar nog tot in de jaren 
veertig en vijftig van de vorige 
eeuw. Ecologisch – dus wat de 
biodiversiteit betreft – waren ze 
heel waardevol.

Soortenrijk

In de dwarsdoorsnede die we hier 

mensen liepen. In de haag en de 
houtwal trof men meerdere soorten 
bomen en struiken aan. Die boden 
bloesem, dus nectar en vruchten. 
Zo’n oude weg had alleen maar 
‘zachte overgangen’.
Willem Iven (1933-2009), bos-
bouwkundige en schrijver, inventa-
riseerde veel zandwegen floristisch. 
Hij berekende dat in deze lange 
stroken door het landschap ca. 
460 plantensoorten voorkwamen. 
Dat was in zijn tijd zo’n veertig pro-
cent van alle landplanten die we in 
België en Nederland kennen.
Zo’n rijke plantengroei stond garant 
voor een gevarieerde insectenwe-
reld. Dan was het ook niet vreemd 
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Een ouderwetse zandweg. Katholieke Illustratie 1927

dat de vogels goed vertegenwoor-
digd waren. Naast voedsel boden 
de houtopstanden broedplaatsen. 
Ze vormden ook woonplaatsen aan 
kleine zoogdieren, die tevens kon-
den migreren door die lange lijnen 
in het landschap. Juist daar zijn 
ook vleermuizen zeer mee gediend.
De ouderwetse zandwegen vorm-
den langgerekte netwerken van 
natuurstroken door het agrarische 
landschap. In mijn eigen jeugd 
waren in mijn geboortestreek de 
zandwegen zo rijk begroeid dat ik 
daar dagelijks na schooltijd onze 
enige koe kon laten grazen.
De gemeenten in ons heem heb-
ben er in het verleden voor gezorgd 
dat elke boerderij aan een verharde 
weg kwam liggen. Daarbij zijn 
veel (stukken van) zandwegen 

onder beton en asfalt verdwenen. 
Dat gebeurde nog eens toen de 
ruilverkavelingen volgens wettelijke 
regelingen er naar streefden om alle 
landbouwkavels via een harde weg 
bereikbaar te maken. Er bleven 
toch nog tientallen kilometers zand-
weg over. Die zijn in Baarle-Nassau 
aan de gemeente toebedeeld. Dat 
geeft verantwoordelijkheid voor on-
derhoud en beheer. Al lang geleden 
kreeg de gemeente Baarle-Nassau 
daarvoor stof tot nadenken en han-
delen van Drs. Veen. Die schrijft in 
1978 in het Structuurplan: ‘Zand-
wegen kunnen beschouwd worden 
als overblijfselen van het vroegere 
agrarische landschap. Frequent 
gebruikte zandwegen moeten in 
een goed berijdbare staat gebracht 
en gehouden worden… Voor het 

resterende zandwegenstelsel moet 
overwogen worden in hoeverre 
verbetering nodig is…’

Oprukkend groen

Een aantal zandwegen is nog 
steeds nodig voor agrarisch ver-
keer. Vele andere hebben die func-
tie niet meer. Ze kunnen waardevol 
zijn of worden voor de biodiversiteit 
en hebben een functie voor het 
‘toeristisch medegebruik’ van het 
buitengebied. Wandelaars, fietsers 
van verschillend pluimage en 
ruiters maken er gebruik van. Mo-
torcrossers en quadrijders trouwens 
ook (alsof de verkeersborden er 
voor de sier staan!)

Afbeelding B is een weergave van 
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hoe zo’n zandweg zich kan ontwik-
kelen. De begeleidende begroeiing 
van de wegranden rukt stelselma-
tig op naar het midden. Er blijft 
soms alleen een smal loop- en 
fietspaadje over. Voor de verschei-
denheid van planten en dieren en 
voor de groene aankleding van het 
landschap winnen deze wegen aan 
waarde.

Het Kadaster heeft voor de 
landinrichting op zeker moment 
de landbouwpercelen opgemeten 
naar de gebruiks-situatie van dat 
moment. Zandwegen die in de 
loop der jaren steeds met beetjes 
smaller geworden waren – de 
boer, hij ploegde voort, nietwaar? – 

bleven dus versmald en kregen niet 
hun oorspronkelijke breedte terug. 
Vreemde keuze! De gemeente erfde 
zandwegen waarbij in een aantal 
gevallen geen rechte eigendomslijn 
te trekken is.

Afbeelding C en D geven schema-
tisch weer welke verandering, zeg 
maar verarming, dat gaf in ons 
landschap. Van biologische rijkdom 
is hier geen sprake meer.
De oude naam ‘ruilverkaveling’ 
veranderde in ‘landinrichting’ toen 
het takenpakket van de commissie 
veranderde. Van ‘boven af’ werd 
de taak van alleen landbouwverbe-
tering uitgebreid zorgen voor een 
toekomstbestendige waterhuis-
houding en het realiseren van de 
ecologische hoofdstructuur. In ons 
heem werden dan ook vele hecta-
ren natuurgebied gerealiseerd. Niet 
voor niets voerde het Waterschap 
de plannen uit. De waterhuishou-
ding vroeg namelijk om ruime 
inzijggebieden van regenwater en 
het vasthouden van water in het 
gebied. Dit alles was gericht tegen 
de onrustbarende verdroging van 
onze zandige bodem.
Bepaalde zandwegen in die 
‘nieuwe natuur’ moeten berijdbaar 
blijven. Machines en wagens gaan 
het gebied in om beheerwerk uit te 
voeren en maaisel op te halen.

Andere zandwegen kregen soms 
aan weerszijden bermbeplanting, 
vaak in de vorm van brede  hout-
singels. Ze herstellen de kleinscha-
ligheid van het beemdenlandschap 
en dienen de biodiversiteit. Soms 
belemmeren ze het uitzicht op de 
omgeving voor de wandelaar. Het 
bloksgewijs afzetten van die hagen 
maakt veel goed.

In de open gebieden – bv. de 
Castelrésche Heide – vervagen de 
oude heidepaden omdat er niet 
meer met voertuigen op gereden 
wordt. Er is een nog nauwelijks 
herkenbaar looppaadje te zien. 
Zo’n weg wordt opgenomen in het 
weidse geheel.
Baarle staat bekend om zijn uitge-

Onze koe hoeden op een grazige 
zandweg.

Wegen goed berijdbaar houden voor agrarisch verkeer.

De natuur neemt de weg in beslag.

Afb. C en Afb. D.
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breide stelsel van zandwegen. 
Uitgebreid? Tegenwoordig? Dat is 
echt relatief! Het oude landschap 
was overal doorweven van weggetjes 
en voetpaden. Mensen kozen de 
kortste weg van boerderij naar boer-
derij, van buurtschap naar buurt-
schap, van de boerderij naar de 
molen, van huis naar de kerk. Kijk 
eens op de kaart van (een deel) van 
onze gemeenten. Zo lag het wegen- 
en padenpatroon er bij in 1845.

Aldus besloten…

Een groot deel van dit netwerk ver-
dween doordat wegen in onbruik 
raakten. Met regelmaat vroegen 
eigenaren en aanpalenden om ont-
trekking aan de openbaarheid van 
verkeer. Ook werd bij mistig weer 
wel eens een raster verplaatst!

De grote klap kwam toen de ge-
meente Baarle-Nassau in de jaren 
zeventig haar wegenlegger  grondig 
wilde opschonen. Een heel lange 
lijst van wegen en paden die in 
aanmerking kwamen opgeheven 
te worden, werd gepubliceerd in 
Ons Weekblad van 22 april 1977. 
Er kwamen acht bezwaren bin-
nen, waarvan er zeven gegrond 
verklaard werden.
B en W richtten een voorstel aan 
de raad en boden daarbij een ‘ein-
deloze’ lijst aan. Om u, lezer, een 

indruk te geven…, hier komt ze 
(met weglating van administratieve 
gegevens):
Het rijpad naar de Bollekens, het 
rijpad naar de Heikant, het rijpad 
naar de Withagen, het rijpad 
van de Nieuwe Strumpt naar 
de Heijning, het rijpad door de 
Ulicotense Heide, het rijpad door 
de Strumpt, het rijpad door het Els-
hout bijgenaamd het Hooibaantje, 
het rijpad langs het Elshout, het 
rijpad naar de Heijning, de baan 
van de Reuth naar Ulicoten, het 

Harde overgangen tussen agrarisch land en zandweg.

Weg in de natuur die toegankelijk 
blijft voor noodzakelijk verkeer. Nieuwe houtsingels langs oude zandweg.

Oude weg wordt opgenomen in 
weidse natuur.
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rijpad door de Heirstraat, de baan 
langs het Goor, het rijpad naar de 
Ulicotense Heide, de weg van het 
Hondseind naar de Hazenberg, 
het rijwielpad naar de Hazenberg, 
het voetpad van de Maaijkant naar 
de Hazenberg, het rijpad door de 
Maaijkant, de baan van Ulicoten 
naar Alphen (Beevaartpad), het 
rijpad van de Hoogbraak naar Bo-
schoven, het rijpad van Boschoven 
naar de Oordeelse Akkers, het pad 
van Boschoven naar de Kastelein, 
het rijpad door Boschoven, het 
rijpad van Boschoven naar de 
kom van het dorp, het rijpad van 
de Driehuizen, de weg langs de 
Ganzenblik, het rijpad door Groot 
Bedaf, het pad van Keizersbosch 
naar de kapel, het rijpad door de 
Liefkenshoek, de Rethsestraat, het 
voetpad door de Rethse Akkers, het 
rijpad door de Rethse Polder, de 
oude baan van Baarle-Nassau naar 
Turnhout, het rijpad naar de Tom-
mel, het rijpad naar de Tommelse 
Heide, de Molenweg, de baan van 
het Hoogeind naar het dorp, het 
rijpad door de Bunders, het rijpad 
naar de Bunders, het rijpad naar de 

Broskens, het rijpad naar de Hoog-
donk, de baan naar de Vloedsvel-
den, het rijpad naar den Aard, het 
rijpad naar de Baalbrugse Beem-
den, het rijpad langs de Halsche 
Beemden, de baan van Merksplas 
naar Weelde, de Koloniebaan, het 
rijpad door de Castelrésche Heide, 
het rijpad door de Heiakkers, het 
rijpad door de Vonderbeembden, 
de baan naar de Hoekvelden, het 
voetpad naar de Stoope Stede, het 
rijpad door de Schootsenhoek, het 
rijpad door de Vogelenzang, het 
rijpad door de Hoekbeemden, het 

rijpad langs de Kuijsakkers, het 
rijpad door de Streepen, het rijpad 
langs de Schootsenhoek, het oud 
Ghilstraatje. De gemeenteraad gaat 
met dit voorstel akkoord op 18 
augustus 1977.

Dit raadsbesluit betekent niet 
dat hiermee ook al deze wegen 
verdwenen uit ons landschap. De 
openbaarheid van verkeer verviel 
hiermee voor delen van wegen die 
langs en over bepaalde perce-
len liepen. Wanneer we huidige 
topografische kaarten vergelijken 

Oude topografische kaart met uitgebreid netwerk van wegen en paden.

Gemeenteraadsbesluit.
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met oude, dan moeten we echter 
concluderen dat veel mooie oude, 
soms zelfs zeer historische paden 
voor altijd weg zijn.

En toch telt ons grondgebied 
nog een zandwegenstelsel dat in 
meerdere rapporten als uitzonder-
lijk aangemerkt wordt. Deze ’trage 
wegen’ nodigen de Baarlese wan-
delaar en de toeristische bezoeker 
uit tot tochten die op veel plaatsen 
prachtig zijn. 

Vraagteken 
 
Wat schreef de heer Veen ook 
weer in het structuurplan van 
jaren geleden? ‘Frequent gebruikte 
zandwegen moeten in een goede 
staat gebracht en gehouden wor-
den’. Natuurlijk, landbouwpercelen 
dienen bereikbaar te zijn als dat al-
leen via een zandweg kan. Om aan 
deze verplichting te voldoen, stuurt 
de gemeente met enige regelmaat 
de wegenschaaf het buitengebied 
in. 

Die schraapt het oneffen pad zo 
glad mogelijk en rondt de weg 
enigszins op zodat het regenwater 
naar de zijkanten kan afvloeien.

Wanneer die wegenschaaf in de 
weer is, kan het gebeuren dat de 
toeristische medegebruiker van het 
agrarische buitengebied een vraag-
teken voelt opkomen. Op een weg 
die (nog maar) een meter of zes 
breed is, bewerkt de machine de 
volle breedte van de weg. Begrijpe-
lijk. Is een weg echter acht, negen 
of tien meter breed, dan handelt de 
machinist hetzelfde. Ook hier wordt 
de volledige breedte glad getrokken. 
Waarom op zo’n bredere weg niet 
ook zes meter bewerken? Doe dat 
dan liefst uit het midden, dan blijft 
er aan één kant een strook over 
waar wilde planten kunnen groeien. 
Dat levert enkele kilometers  bloe-
men- en insectenwereld op. De af-
beeldingen E, F en G laten zien hoe 
eenvoudig deze winst geboekt kan 
worden. Zulke eenvoudige kansen 

Uitnodiging tot tochten die prachtig 
zijn.

De wegenschaaf gaat van rand tot rand…
Afb. E, Afb. F en Afb. G. Hoe het gaat en hoe het ook kan. 

op meer biodiversiteit moeten we 
niet laten liggen!
 
Foto’s en andere illustraties zijn van 
Antoon van Tuijl, tenzij anders vermeld.
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Enclaves in West-Europa

Hoe uniek is Baarle? (15)
HERMAN JANSSEN

Vier jaar geleden begonnen we aan onze digitale reis om de wereld. 

Samen bezochten wij dertig enclaves. Wij zijn aanbeland bij de Ven-

nbahn, een vroegere spoorweg tussen Aken in Duitsland en Troisvierges 

in het noorden van Luxemburg. Na WO1 werd de grens tussen België 

en Duitsland door het Verdrag van Versailles naar het oosten verlegd 

en kwam ook het spoortraject tussen de Duits gebleven grensplaatsen 

Roetgen en Kalterherberg naar België. De Vennbahn slingert daar als 

een smalle Belgische strook doorheen Duits gebied en snijdt onderweg 

vijf Duitse enclaves van het thuisland af. Blijf je op het fietspad, dan 

kom je in geen enkele enclave. Fiets je van Roetgen naar Kalterherberg, 

is het grondgebied aan je rechterkant vijf keer Duits en op vier stroken 

wordt het Belgische vasteland opnieuw aangeraakt. Die puzzel houdt 

slechts de enclaveliefhebber bezig. Anderen hebben er in het beste 

geval ‘ooit van gehoord’. Voor hen is het Belgische fietspad in Duitsland 

feitelijk merkwaardiger dan de vijf Duitse enclaves die er het gevolg van 

zijn. In onze vorige aflevering verkenden wij alvast Münsterbildchen, 

de meest noordelijk gelegen Duitse enclave. Deze aflevering staan de 

enclaves Roetgener Wald en Rückschlag op het programma. 

Het wegkwijnende spoor

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
leed de infrastructuur van de Ven-
nbahn ernstige schade. Het traject 

tussen Malmedy en Luxemburg 
werd nooit heraangelegd. De spoor-
weg werd steeds minder belangrijk. 
In 1954 werd het personenvervoer 
op het overgebleven tracé stopge-

zet. Aanvankelijk werd dat traject 
hierna nog gebruikt voor het goede-
renvervoer, maar ook dat transport 
viel zo goed als stil. De laatste goe-
derentreinen die over de Vennbahn 
reden, brachten materieel naar het 
Belgisch militaire oefenterrein bij 
Elsenborn. In 1989 werd de Ven-
nbahn buiten werking gesteld. 

Even nog werd de lijn tussen 
Stolberg, Walheim, Raeren en 
Eupen gebruikt voor toeristische 
pleziertreinritten, waarvan sommige 
met stoomlocomotieven. Dat waren 
museumtreinen van de Eisenbah-
nfreunde Grenzland (EFG), een 
vereniging die op het emplace-
ment van Walheim gevestigd was. 
Een keer per jaar vond daar een 
stationsfeest plaats. Het toeristische 
passagiersvervoer over het spoor 
bleek niet rendabel en deze initia-
tieven werden eind 2001  wegens 
gebrek aan middelen stopgezet. 
Tussen de stations van Kalterher-
berg en Sourbrodt zijn vervolgens 
door een Belgische ondernemer 
nog een tijdlang spoorfietsen geëx-
ploiteerd. 

Het station van Lammersdorf in 1910. www.kuladig.de Station van Konzen. www.hullabaloo.be
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Op 4 december 2007 begon de 
ontmanteling van de niet meer ge-
bruikte spoorlijn. Bielzen en spoor-
staven werden verwijderd, stations 
afgebroken. Omdat de Vennbahn 
niet langer operationeel was en 
zelfs afgebroken werd, ontstond 
lokaal een discussie over de nati-
onaliteit van het Vennbahn-traject 
tussen Roetgen en Kalterherberg. 
België had volgens het Verdrag van 
Versailles immers een spoor-
wegbedding gekregen! Vermits 
de spoorlijn niet meer bestond, 
werd geopperd dat het voormalige 

traject terug Duits grondgebied kon 
worden, waardoor de vijf enclaves 
zouden verdwijnen. De Duitse 
overheid wou zo ver niet gaan: 
“We zijn geen vragende partij voor 
een teruggave aan Duitsland. We 
vinden het belangrijker dat een ge-
meenschappelijk toeristisch project 
met fietspad en wandelverbinding 
wordt uitgevoerd.” Bij de Duitse ge-
meenschapsregering in België werd 
het idee van een teruggave ove-
rigens meteen van tafel geveegd: 
“Het klopt dat nergens staat wat er 
gebeurt als de spoorlijn verdwijnt. 

Maar het herziene verdrag van 
1956 spreekt over definitieve gren-
zen.” Aan alle speculaties kwam 
snel een einde wanneer beide 
ministers van Buitenlandse Zaken 
meedeelden dat het grensakkoord 
van 24 september 1956 definitief 
is en dat er aan de bepalingen niet 
zal worden geraakt. De vijf encla-
ves waren gered!

Fietsroute

Het mag geen verrassing zijn dat 
er werd gedacht aan het aanleggen 
van een fiets- en wandelpad op het 
vroegere traject van de Vennbahn-
spoorweg. In België waren op dat 
moment al meerdere fietspaden 
op oude spoorlijnen aangelegd. 
Met veel succes! Denk maar aan 
ons eigen Bels Lijntje. Besloten 
werd om een fietspad te realiseren 
binnen het trage wegennetwerk 
van RAVeL (Réseau Autonome de 
Voies Lentes). Voor de Belgische 
Oostkantons en de aangrenzende 
gebieden in Nederland, Luxemburg 
en Duitsland was dit een mijlpaal 
op toeristisch gebied. 

Voor dit grensoverschrijdend pro-
ject werkte België met Duitsland 
en Luxemburg samen. Met een 
investering van bijna vijftien miljoen 
euro werd de Vennbahn als een 
fietsroute herboren. In september 
2013 was het hele project klaar. 
De Vennbahn is een van de langste 
fietsroutes op oude spoorbeddin-
gen in Europa. De totale afstand 
bedraagt maar liefst honderdvijfen-
twintig kilometer, mede vanwege 
het meanderen. Bij het aanleggen 
van de spoorweg waren de meest 
extreme hoogteverschillen door 
het uitkiezen van zachte hellingen 
weggewerkt. Dit vergemakkelijkte 
de aanleg van de spoorlijn, later de 
aanleg van het fietspad en ten slotte 

Het Land van Monschau telt vijf Venbahn-enclaves. www.reddit.com
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het fietsen zelf. De stijgingspercen-
tages bedragen overal minder dan 
twee procent, zodat je onderweg 
van de mooie uitzichten kan ge-
nieten. Toch mag je de soms lange 
klimmetjes niet onderschatten en 
heeft deze natuurrijke fietstocht een 
heuvelachtig karakter. Om optimaal 
ervan te genieten, wordt het gebruik 
van een E-bike aangeraden.
Het traject is autovrij en bestaat 

hoofdzakelijk uit asfaltpaden, 
maar door het Roetgener Wald 
ligt een grindstrook van iets meer 
dan drie kilometer. Onderweg zijn 
weinig treinsporen en stations te 
vinden. Hier en daar herinneren 
oude seinpalen de fietsers aan het 
voormalige spoortraject. Ook staan 
langs de route enkele ‘verdwaalde’ 
wagons. 
In korte tijd kreeg de fietsweg be-

langrijke onderscheidingen, zoals 
de European Greenways Award in 
2013. Tijdens de Fiets- en Wan-
delbeurs in Amsterdam werd de 
Vennbahn uitgeroepen tot Fiets-
route van het Jaar 2014. In 2017 
werd van de European Greenways 
Association de Excellence Award 
ontvangen. En in 2019 kreeg het 
fietspad een viersterren onderschei-
ding van de Allgemeiner Deut-
scher Fahrrad-Club. Door de route 
met reeds jarenlang bestaande 
fietstrajecten naar Maastricht en 
Luxemburg te verbinden, ontstond 
een prachtige achtdaagse rondreis 
door het heuvelachtige landschap 
van de Ardennen en de Eifel.  

Enclave Roetgener Wald

In onze artikelenreeks bezoeken 
wij de vijf Vennbahn-enclaves van 
noord naar zuid. Na Baarle is dit 
het grootste cluster van enclaves 
ter wereld. Zij ontstonden op 6 no-
vember 1922, toen het beheer van 
de Vennbahn officieel aan België 

Vennbahn tussen Roetgen en Lammersdorf. foto Herman Janssen

De enclaves Münsterbildchen en Roetgener Wald liggen vlakbij elkaar. De paarse lijnen tonen de rijksgrens, de stippellijn 
duidt de Vennbahn aan. geo.onroerenderfgoed.be
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werd overgedragen. Vorige afleve-
ring startten we alvast in Münster-
bildchen. Dit keer vertrekken we 
amper honderdtien meter zuidelij-
ker. Daar begint de enclave Roet-
gener Wald. Die telt een duizendtal 
bewoners en is 9,98 km² groot. 
Bij het ontstaan was ze kleiner 
in oppervlakte omdat destijds het 
centrale deel tussen Fringshaus en 
de Vennbahn Belgisch grondgebied 
was. De enclave bestond toen uit 
twee delen die door de Duitse we-
gen B258 en B399 met elkaar ver-
bonden waren. Duitsland verkreeg 
op die manier een corridor dwars 
door Belgisch gebied. In 1949 
werd Roetgener Wald de facto in 
twee enclaves opgesplitst omdat de 
twee Duitse wegen als onderdeel 
van de oorlogscompensatie door 
België werden geannexeerd. Op 10 
september 1958 werd na de twee 
jaar durende bilaterale onderhan-
delingen het Belgische deel van 
Roetgener Wald aan Duitsland 
afgestaan. Het traject van de 
wegen B258 en B399 door die 
enclave werd opnieuw Duits. Zo 
ontstond één grote enclave in zijn 
huidige vorm. Tussen Fringshaus 
en Konzen werd de Bundesstrasse 
258 echter Belgisch. Dat is een 
vreemde beslissing omdat dit tracé 
geen verbinding met de rest van 
het Belgische wegennet heeft.

Roetgener Wald ligt net als de 
enclave Münsterbildchen groten-
deels op het grondgebied van de 
gemeente Roetgen. Het meest oos-
telijke stukje van Roetgener Wald 
hoort bij Lammersdorf, sinds 1972 
een deelgemeente van Simmerath. 
Voor de komst van de Vennbahn-
spoorlijn in de negentiende eeuw 
stond de Eifel bekend als het 
Siberië van het Rijnland.  
De streek was woest, ruig en koud. 
De schrale bodem en de versnip-

pering van het bezit droegen ertoe 
bij dat kleine boeren en handelaars 
steeds opnieuw voor hun brood-
winning moesten vrezen. Herhaal-
delijk mislukte oogsten dreven de 
situatie in de jaren 1870 op de 
spits, met name op de hoogvlakten 
in Lammersdorf. 

Steeds meer inwoners waren 
gedwongen elders hun broodwin-
ning te zoeken. Velen belandden zo 
in de staal- en metaalfabrieken in 
de omgeving van Aken en Stolberg. 
Anderen beproefden hun geluk in 
Amerika. Toen de Vennbahn-trei-
nen begonnen te rijden, veran-

derde de situatie compleet. Zeker 
voor Lammersdorf. Het passagiers-
vervoer bleek een zegen voor het 
toerisme. Op 1 juli 1885 werd niet 
alleen het treinstation ingewijd, 
maar ook het tegenoverliggende 
hotel met de veelzeggende naam 
Gasthof zur Eisenbahn (herberg 
bij de spoorweg). In 1929 waren 
in Lammersdorf vier hotels, twee 
cafés en een koffiehuis. Verschei-
dene van deze zaken lagen vlak 
naast elkaar. Maar gezien de grote 
vraag zorgde dat niet echt voor 
problemen. De vakantiegasten 
prezen vooral de goede lucht in 
Lammersdorf. Ook in de winter 
was het Eifeldorp met zijn rodel- 
en skimogelijkheden een populaire 
bestemming.

Inwoners van de enclaves zijn 
zich amper van het bestaan ervan 
bewust. Zij ervaren nauwelijks de 
gevolgen. Positieve noch negatieve. 
In feite zijn zij gewone grensbewo-
ners. De enclave waarin zij wonen, 
grenst aan één kant aan een 
Belgische strook van slechts enkele 
meters breed. Aan de andere kant 
bevinden de dichtstbijzijnde Bel-
gische plaatsen Raeren en Eupen 
zich op zeer grote afstand.
Over de enclavebewoning valt 

Andreaskruis nabij het station van 
Konzen. foto Herman Janssen

Gasthof zur Eisenbahn in Lammersdorf. www.geschichtswerkstatt-lammersdorf.de
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weliswaar weinig te vertellen, 
maar dat geldt niet voor het 
aangrenzende fietspad ter hoogte 
van Lammersdorf. Op het Belgi-
sche tracé van de Vennbahn staat 
namelijk een voormalig spoorad-
ministratiegebouw op een perceel 
van achthonderd vierkante meter. 
Van uitzicht is het niet bijzonder, 
maar het gebouw is bewoond. De 
Duitse postbode komt er langs met 
brieven geadresseerd aan Bahnhof-
straße 1, 52152 Simmerath-Lam-
mersdorf. Zijn Belgische collega uit 
Raeren passeert een paar uur later 
met brieven gericht aan het adres 
Bahnhof Lammersdorf 40, 4730 
Raeren. Twee totaal verschillende 
adressen, maar het betreft één en 
hetzelfde huis. Het staat op een 
strookje Belgisch grondgebied, 
middenin een Duits dorp. Omdat 
het huis met de auto alleen via een 
Duitse weg bereikbaar is, heeft 
het twee adressen. Wie vanop de 
Duitse weg één stap in de tuin 
zet, overschrijdt de rijksgrens met 
België. 

Toen Thomas Reinartz dit ruime 
huis in 1990 kocht, wist hij als 
treinbestuurder heel goed dat het 
Belgisch was. Hij kon alleen niet 
goed inschatten welke moeilijkhe-
den daaruit zouden voortvloeien. 
Bovendien was er altijd de hoop 

dat het als onderdeel van het 
Europese integratieproces geen 
‘buitenland’ zou blijven. In 2008 
staken geruchten de kop op dat de 
Vennbahn omwille van het ophef-
fen van de spoorlijn naar Duitsland 
zou terugkeren. De toen 41-jarige 
Reinartz probeerde maandenlang 
de verantwoordelijke politici en 
federale ministeries ervan te over-
tuigen dat op die manier zijn pro-
blemen opgelost konden worden. 
Hij stuurde zelfs een smeekbrief 
naar de koning der Belgen, maar er 
kwam geen antwoord.  

In het huis woonden zes mensen: 
Thomas en Tatjana Reinartz, hun 
twee kinderen en de ouders van 
Thomas. De drie generaties waren 
uit Aken verhuisd om onder één 
dak te wonen. Allen waren volledig 
in Duitsland geïntegreerd. Thomas 
werkte daar, zijn kinderen gingen 
er naar school. Thomas was lid 
van de lokale vrijwillige brandweer 
in Lammersdorf en zelfs van de 
THW, het Technisches Hilfswerk. 

Dat is een Duitse civiele bescher-
ming en hulporganisatie voor 
rampenbestrijding. Het gezin had 
een Duitse telefoonaansluiting en 
ook de andere voorzieningen kwa-
men vanuit Duitsland. Maar Duitse 
vuilniswagens hebben altijd hun 
huis gemeden. 

Al zijn buren waren Duitsers en 
hadden een auto met een Duitse 
nummerplaat. Die hoefde in 
Duitsland maar om de twee jaar te 
worden gekeurd. De auto van Tho-
mas had een Belgisch kenteken en 
moest jaarlijks naar de Belgische 
keuring. Thomas kreeg geen Duitse 
identiteitskaart omdat hij in België 
woonde. Als Duitser moest hij 
in België een verblijfsvergunning 
aanvragen. Eerst werd die elke drie 
maanden verlengd, daarna om de 
vijf jaar. 
Telkens was een verplaatsing naar 
het gemeentehuis in het Belgische 
dorp Raeren nodig, zo’n veertien 
kilometer verderop. Op de een 
of andere manier was hij een 

Thomas Reinartz met zijn moeder 
(Elke). www.waz.de 

Belgische woning van Thomas Reinartz (1) en het Duitse landbouwmuseum (2). 
www.openstreetmap.org
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vreemdeling in zijn eigen huis. Aan 
beide kanten van de grens was hij 
een buitenlander. Buren begroetten 
hem steevast met de woorden: “Ah, 
daar is onze Belg.”
Thomas betaalde zijn milieubelas-
ting in België en als zogenaamde 
grensarbeider zijn onroerende 
voorheffing in Duitsland. Jaarlijks 
werden twee belastingaangiften 
ingevuld. Eén in Duitsland en 
één in België, ook al had hij daar 
geen inkomen. Reinartz had een 
ziektekostenverzekering in Duits-
land, maar moest een aanvullende 
verzekering in België afsluiten. 
Bij een noodsituatie in zijn huis, 
moesten de Belgische hulpdiensten 
opgeroepen worden, ook al zouden 
de Duitse veel sneller arriveren. 
Het paard van de buurman mocht 
niet in zijn Belgische wei grazen 
zonder eerst door de Duitse douane 
te worden gecontroleerd. En als 
hobby-imker had Thomas een 
bordje met de tekst “Wij verko-
pen Duitse honing” aan zijn huis 
hangen. 

Duitse autoriteiten wilden die 
verkoop stopzetten omdat de bijen 
Belgische honing zouden produ-
ceren. Reinartz kon de imkersver-
eniging ervan overtuigen dat zijn 
bijen hun honing hoofdzakelijk uit 
Duitsland haalden!

Elke Reinartz toont haar Belgisch en haar Duits rijbewijs. www.express.de

Het Landbouwmuseum grenst aan het Venbahn-fietspad (rechts op de foto).  
De tuin en de achterliggende gebouwen staan op Belgisch grondgebied. 
foto Herman Janssen

Zijn moeder Elke had een dub-
bel rijbewijs, een Belgisch en een 
Duits. Er stond een verschillende 
familienaam op. In België was het 
de meisjesnaam, in Duitsland de 
familienaam van de echtgenoot. 
Zijn vrouw Tatjana wou eveneens 
haar rijbewijs halen en volgde les 
aan de rijschool in Lammersdorf, 
slechts vijfhonderd meter van haar 

huis verwijderd. Uiteindelijk bleek 
dat zij haar rijexamen in België 
moest afleggen. De gemeente 
bemiddelde bij de verkeersadmi-
nistratie in Aken en die was bereid 
om te helpen. Tatjana mocht haar 
rijbewijs in Duitsland halen… op 
voorwaarde dat ook de Belgische 
administratie wilde meewerken.

Landbouwmuseum 
Lammersdorf

Naast de Belgische woning van 
Thomas en Tatjana Reinartz staat 
een oud vakwerkhuis met als 
adres: Bahnhofstrasse 3, 52152 
Simmerath-Lammersdorf. Het 
is een Duits gebouw dat net ten 
oosten van de Vennbahn en de 
enclave Roetgener Wald staat. Het 
werd gebouwd door de steengroe-
ve-arbeider Paul Läufer en zijn 
vrouw Katharina Lutterbach, die er 
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met hun tien kinderen woonden. 
De leraar van Lammersdorf en 
een plaatselijke vriend kwamen 
in 1983 op het idee om zoveel 
mogelijk landbouwwerktuigen te 
verzamelen en voor het publiek 
toegankelijk te maken. Honderden 
objecten werden in enkele maan-
den tijd verzameld en aanvankelijk 
in een kelder en een opslagloods 
ondergebracht. Vervolgens werd de 
boerderij ingericht zoals die was 
tussen 1850 en 1950. Op 23 sep-
tember 1984 kon het boerenmu-
seum met een dorpsfeest worden 
geopend.

Niets is vergrendeld of afgeslo-
ten, niets is verstopt in vitrines. 
Bezoekers krijgen de indruk dat 
de bewoners even niet thuis zijn. 
Meer dan drieduizend voorwerpen 
getuigen van de harmonieuze maar 
ook harde levenswijze van eerdere 
generaties. Een kruidentuin maakt 
het geheel compleet. Veel vrijwil-
ligers en helpers hebben de oude 
Eifelboerderij en de tentoongestelde 
voorwerpen gerestaureerd. Het 
Bauernmuseum wordt gefinancierd 
met lidmaatschapsgelden, dona-

ties, entreegelden en evenementen 
zoals het jaarlijkse kindertheater 
kort voor Kerstmis. De Vereniging 
voor Lokale Geschiedenis en 
Dorpscultuur Lammersdorf zorgt 
voor de exploitatie. Die heemkun-
dekring of Heimatverein telt 725 
leden.

De keuken is het middelpunt van 
het huis. Van hieruit heeft men 

toegang tot de zeven omliggende 
kamers. Verder zijn de koeienstal 
met werkplaats, de schuur en een 
informatieruimte te bezoeken. Hier 
krijgen bezoekers de kans om het 
proces van grondstof tot eindpro-
duct te leren kennen. Denk daarbij 
aan thema’s zoals ‘van graan tot 
brood’, ‘van vlas tot linnen’ en ‘van 
schaap tot wol’. In een nieuw toe-
gevoegde loods krijgt de bezoeker 
nog meer interessante informatie 
over het vroegere landbouwleven. 
Ook is er de mogelijkheid om iets 
te consumeren of om die ruimte 
voor privéfeestjes te boeken. 

Enclave Rückschlag

De drie resterende Vennbahn-en-
claves bevinden zich op het grond-
gebied van het idyllische Eifelstadje 
Monschau. Ze heten Rückschlag, 
Mützenich en Ruitzhof. De twee 
laatstgenoemde enclaves bezoeken 
we in de volgende aflevering. Maar 
eerst passeren we Rückschlag.

Rückschlag is het Duitse woord 
voor ‘tegenslag’. Hoe die enclave 

De boerderij van het landbouwmuseum staat op Duitse grond. 
https://de.wikipedia.org

Rückschlag. De zwarte doorlopende lijn is het fietspad. De zwarte lijn 
bestaande uit punten en streepjes is de rijksgrens. https://de.wikipedia.org
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aan haar naam komt, kon ik niet 
achterhalen. In vergelijking met 
de andere Vennbahn-enclaves is 
Rückschlag zeer klein. De op-
pervlakte bedraagt slechts 1,6 
hectare. Maar daarmee is zij nog 
altijd ruim zes keer groter dan de 
Baarlese enclave Loveren (H7), de 
kleinste enclave ter wereld. 

Naast een voormalige boerderij met 
tuin omvat Rückschlag ook een 
natuurlijke weide en twee perceel-
tjes bos. Aan de noord-, zuid- en 
westzijde grenst de enclave aan 
het Belgische vasteland. Aan de 
oostzijde wordt zij sinds 1922 
de facto door een sloot, weg en 
fietspad (allemaal Belgisch) van 
Duitsland gescheiden. 
Pas in het Belgisch-Duitse grens-
correctieverdrag van 1956 werd 
deze enclave officieel erkend, maar 
onder voorwaarde dat de grond 
natuurgebied zou blijven. 
Op 1 januari 1972 kwam ze met 

de rest van de gemeente Konzen 
bij Monschau. Aan de vier hoeken 
van het perceel staan grensstenen 
met de nummers 756 tot 759. Het 
Duitse adres luidt Auf Aderich 33, 
52156 Monschau. Het gebouw in 
de typisch lokale vakwerkstijl da-
teert uit 1877, zoals te lezen is op 
de voorgevel. De volledige enclave 
is sinds 1929 eigendom van de 
familie Call.

Dieter Call woont in het ouderlijke 
huis en richtte er zijn atelier in. 
Hij is een professionele beeldhou-
wer, schilder en muzikant die aan 
de synthese van plastische teken-
processen en geluiden werkt. Dieter 
studeerde aan de Rijksacademie 
voor Kunst in Düsseldorf en aan de 
Universiteit voor Schone Kunsten 
in Saarbrücken, waar hij sinds 
2009 tekenen en beeldhouwen 
doceert. Hij is ook in Aken actief. 
Sinds 2012 is Dieter Call lid van de 
Duitse vereniging van kunstenaars.

Bronnen:
www.grenspalen.com 
http://borderhunting.blogspot.com 
http://grenzsteine.de 
https://historiek.net 
www.zvs.be 
www.vennbahn.eu
https://deskgram.com 
www.belgeoblog.be 
https://verhaal140.wordpress.com 
www.dietercall.com 
https://de.wikipedia.org
www.aachener-nachrichten.de
www.express.de

Woning van de familie Call. https://barrysborderpoints.com

Dieter Call. www.hbksaar.de
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Opnieuw strengere coronamaatregelen

Mondmasker of mondkapje
HARRY BENSCHOP

In Vlaanderen en in Nederland worden voor een en hetzelfde voorwerp 

dat de afgelopen maanden het nieuws heeft beheerst, twee verschillen-

de woorden gebruikt: mondmasker en mondkapje. Nu vanaf de zomer 

de maatregelen weer zijn aangescherpt, valt op dat er in beide landen 

op een heel andere manier mee wordt omgegaan om het coronavirus/ 

covid-19 een halt toe te roepen.

Je hoeft dit artikel niet (nu) te le-
zen. Het gaat al maanden bijna al-
leen over corona. Dat je er genoeg 
van krijgt, is goed voor te stellen. 
Toch staan we in deze Van Wirs-
kaante stil bij de ontwikkelingen 
in de periode van 15 juni – toen 
de grenzen zijn opengegaan – tot 
begin november, toen beide landen 
weer in lockdown gingen. Om de 
geschiedenis voor later alvast vast 
te leggen. 

 Oplopende besmettingscijfers

De situatie rond Covid-19 kan ver-
anderen, zo besloten we het artikel 

mondmasker op in horecagelegen-
heden. Eerst als je aan een tafeltje 
zit, mag het af. Bij controles wor-
den de gasten dan ook gemaand 
een mondmasker op te doen als ze 
naar het toilet gaan. Het bedienend 
personeel in cafés en restaurants 
moet altijd een mondmasker op. 
Gasten moeten zich ook registreren 
als ze op café of restaurant gaan 
en hun telefoonnummer of email-
adres achterlaten zodat ze in geval 
van een besmetting gecontacteerd 
kunnen worden.
In winkelstraten en op andere 
drukke plaatsen kan het gemeen-
tebestuur vanaf diezelfde zaterdag 
25 juli het dragen van een mond-
masker verplichten. Het gemeen-
tebestuur van Baarle-Hertog is dat 
voorlopig niet van plan. “Mocht 
dat wel gebeuren, dan moet dat in 
samenspraak met Baarle-Nassau 
gebeuren om rare situaties ver-
mijden”, zegt burgemeester Frans 
De Bont. “Het zou een beetje raar 
zijn om honderd meter met een 

Winkels op Belgisch grondgebied maken hun klanten duidelijk dat ze bij het binnengaan een mondkapje nodig hebben.

in de vorige Van Wirskaante. Die 
verwachting is meer dan bewaar-
heid. Op 15 juni zijn de grenzen 
opengegaan. ‘Dat nooit meer’, 
spraken de ministers De Crem (B) 
en Grapperhaus (NL) op een tref-
fen in Baarle-Nassau af. 
Nog geen maand later lopen de 
besmettingscijfers weer op. In 
België wordt op federaal niveau 
besloten tot een mondmaskerplicht 
in winkels en openbare gebouwen. 
Winkeliers in Hertog maken hun 
klanten duidelijk dat ze een ‘Belgi-
sche winkel’ binnengaan waar een 
mondmasker verplicht is. Vanaf 
zaterdag 25 juli moet je ook een 



van wirskaante 2020/4       53

maskertje op te lopen en dan weer 
vijftig meter niet. Bovenop de fe-
derale maatregelen voeren we dus 
voorlopig niets in, maar we gaan 
wel extra controles doen in winkels 
en cafés. Met de vrijblijvendheid 
moet het gedaan zijn.”

Antwerpen

In Antwerpen gaat het ineens heel 
hard met de coronabesmettingen. 

Het noopt Antwerps provinciegou-
verneur Cathy Brex tot ingrijpende 
maatregelen. in de hele provincie 
geldt voor één maand de avond-
klok: tussen half twaalf ’s avonds 
en zes uur ’s ochtends mag je niet 
de straat op, behalve voor je werk 
of als je medische zorg nodig hebt. 
De horeca moet om 23.00 uur 
sluiten. Je moet overal behalve 
thuis een mondmasker dragen als 
je ouder bent dan twaalf: op straat, 

buiten, in het park en in de natuur. 
Baarle-Hertog ligt in de provincie 
Antwerpen, dus ook hier gelden 
de Antwerpse maatregelen. Op 
verschillende manieren maakt het 
gemeentebestuur van Hertog de 
nieuwe regels duidelijk, met een 
tekstcar bij de Belse kerk waar de 
Singel overgaat in Molenstraat, op 
het LED-scherm bij de Loswal en 
met posters aan lantaarnpalen. Je 
ziet overal mensen met een mond-
masker op fietsen of wandelen. 

Lokale richtlijnen

Naar aanleiding van de aange-
scherpte maatregelen in de provin-
cie Antwerpen heeft de gemeente 
Baarle-Nassau in een brief (31 
juli 2020) al haar inwoners op de 
hoogte gesteld wat die maatregelen 
voor hen inhouden. 
Tijdens de uren van de avondklok 
mogen ook zij niet op Hertogs 
grondgebied verblijven. Op basis 
van het recht van doorgang mogen 
inwoners van Baarle-Nassau zich 
wel verplaatsen over het grond-
gebied van Baarle-Hertog om van 
een Nederlands adres naar een 
ander Nederlands adres te komen. 
Verder wordt geadviseerd om op 
het grondgebied van Nassau in 
de winkels ook een mondkapje te 
dragen; in Hertog is het te allen 

Eén week heeft deze tekstcar bij de Belse kerk gestaan.

Het LED-scherm op de Loswal.
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tijde verplicht wordt er ten over-
vloede bij vermeld. Voor inwoners 
van Nassau blijft het mogelijk een 
winkel in Hertog te bezoeken, 
funshoppen is niet mogelijk. 
Vanwege het in Nederland afgege-
ven reisadvies ‘code oranje’ voor 
de provincie Antwerpen, wordt 
het advies gegeven om even geen 
Belgisch café of restaurant te be-
zoeken. Het is niet verboden, maar 
wordt sterk afgeraden. 
Je mag nog op bezoek bij een 
bekende in Hertog. In de provincie 
Antwerpen (en dus ook in Baarle-
Hertog) geldt een sociale bubbel 
van maximaal vijf vaste contacten. 
Bezoek is dus alleen mogelijk als 
je tot deze sociale bubbel behoort. 
Maak hierover afspraken!

Petitie

De werkgroep detailhandel & 
horeca van de StOB (Stichting 
Ondernemend Baarle) heeft na 
invoering van de strengere regels 
in Antwerpen in een petitie aan 
de beide gemeentebesturen 
gevraagd zorg te dragen voor 
een uitzonderingspositie van de 
dorpskom Baarle-Hertog. Daar 
zou het Nederlandse beleid voor 

de afschrikkende teksten van het 
LED-scherm, vraagt de werkgroep 
in een begeleidend schrijven. Het 
doet mensen rechtsomkeer maken, 
niet wetend dat in de Nederlandse 
dorpskern andere regels gelden. 
Ook de ‘ridicule Belgische aanpak 
van handhaving door beboeting’ 
stuit op weerstand.
Dat laatste doet burgemeester 
Frans De Bont van Hertog op 
donderdag 6 augustus in het 
programma ‘Te Gast Bij’ van 
Omroep Baarle af als een broodje 
aap-verhaal. Het verhaal gaat, 
vertelde hij voor de microfoon, dat 
iemand vanuit de Etos-winkel in 
de Nieuwstraat het hoekje omslaat 
de Stationsstraat in, en daar – op 
Belgisch grondgebied – wordt op-
gewacht door een ‘stille’ en wordt 
beboet voor het niet-dragen van 
een mondmasker. “Ik heb het tot 
twee keer nagevraagd bij de politie 

Op Nederlands grondgebied gelegen winkels.

Eén dorp, twee corona-aanpakken.

de aanpak van het coronavirus 
moeten gelden. ‘Aan bezoekers 
van het dorp is de huidige situatie 
niet uit te leggen, men snapt er 
niets van en weet in tegenstelling 
tot de echte ‘locals’ absoluut niet 
waar de grenzen liggen.’ Haal ook 
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in Turnhout: er is dezer dagen 
in Hertog geen enkele corona 
gerelateerde boete uitgedeeld.” De 
Bont benadrukt dat de Antwerpse 
maatregelen ook in Baarle-Hertog 
noodzakelijk zijn: “Het is oorlog.” 
De presentator van het programma 
‘Te Gast Bij’ bekende in de uitzen-
ding tegenover burgemeester De 
Bont dat hij toch maar het zekere 
voor het onzekere had genomen op 
weg naar de studio in het Cultureel 
Centrum en een mondkapje op had 
gedaan. “Want waar loopt de grens 
precies bij het centrum?”

Antwerps gouverneur Brex gaat 
niet in op het verzoek om in Hertog 
de Nederlandse regels te laten 
gelden. Eind augustus wordt de 
avondklok beperkt, de mededeling 
is dan ook van het LED-scherm 
af. Eerder in augustus was de 
avondklok vanwege de hittegolf vijf 
dagen helemaal komen te verval-
len. De mondmaskerplicht blijft, 
al wordt van steeds meer kanten 
benadrukt dat die niet geldt op 
‘stille landweggetjes’, met andere 

woorden op plekken waar je weinig 
mensen tegenkomt, is het dragen 
van een mondmasker niet nodig. 
Steven Van Gucht, voorzitter van 
de Raad van experten die de Bel-
gische overheid adviseert over de 
coronamaatregelen, op 8 augustus 
in Het Nieuwsblad: “Als mensen 
mij vragen, waarom moet ik een 
mondmasker op wanneer ik alleen 
in het bos loop, daar kan ik viro-
logisch geen zinnig antwoord op 
geven. We moeten oppassen dat 
we het draagvlak voor het dragen 
van mondmaskers niet wegslaan.”

‘Winkel in? Mondkapje op’

Vanaf juli is er een wirwar van 
quarantaineregels. Met de codes 
geel, oranje en rood stellen Euro-
pese landen beperkingen in voor 
reizigers uit en naar het buiten-
land. Soms gelden die beperkingen 
voor regio’s. 
Zo kleurt Antwerpen in augustus 
oranje voor Nederland. Vakantierei-
zen naar de provincie Antwerpen 
worden afgeraden, bij terugkomst 

in Nederland wordt een quarantai-
ne dringend aangeraden. Dat hoeft 
niet als men korter dan 48 uur in 
het buitenland vertoeft. 
“De Nederlands-Belgische grens 
opnieuw dichtgooien vanwege de 
alarmerende stijging van coro-
nabesmettingen in de provincie 
Antwerpen? Gaat (voorlopig) 
echt niet gebeuren”, zeggen de 
loco-burgemeesters van Essen en 
Woensdrecht eind juli. “Sluiting 
van de grens is in economisch op-
zicht dodelijk voor de grensstreek.”

Voor burgemeester Marjon de 
Hoon van Baarle-Nassau is en 
blijft iedereen van harte welkom 
in Baarle. “Dat geldt niet voor het 
coronavirus. Door de maatregelen 
op te volgen, houden we corona 
onder controle. We merken dat de 
verwarring over de maatregelen 
afleidt. Daarom komen we met 
het advies: Winkel in? Mondkapje 
op!” Daarmee wil ze de situatie in 
Hertog en Nassau gelijktrekken.  
Zij kan het niet voor de Nederland-
se winkels verplichten.

Op verschillende manieren wordt aandacht gevraagd voor de anderhalve meter afstand, op het LED-scherm en op de stoep..
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Kermis in Zondereigen.

Eénrichtingsverkeer bij de kramen.
Veel activiteiten konden niet doorgaan of moesten 
anders worden georganiseerd.

Kermis
Op het laatste moment is de ker-
mis in Zondereigen in afgeslank-
te vorm toch nog doorgegaan.  
Er werd in het dorp eigenlijk al 
niet meer op gerekend. Twee 
dagen voor de geplande datum 
kwam het bericht dat kermissen 
weer zijn toegestaan, vanzelf-
sprekend als de coronamaatre-
gelen zouden worden nageleefd. 
Het gemeentebestuur van 
Baarle-Hertog heeft zich erachter 
gezet, enkele kermisexploitanten 
waren bereid op korte termijn 
naar Zondereigen te komen. Bij 
de kramen was éénrichtingsver-
keer.
Ook in Ulicoten hield men zijn 
hart vast. Op de woensdag vóór 
de kermisdag werd bekend-
gemaakt dat alle kermissen in 
West-Brabant niet mochten 
doorgaan. 
Maar na contact met de Veilig-
heidsregio werd al snel duidelijk 
dat een kleinschalige ‘Dorps-
huisactiviteit’ onder die naam op 
zondag 23 augustus toch mocht 
doorgaan. Het Bremerplein was 

vol gezet met een terras met 
veilige afstand tussen de tafels. 
De parkeerplaats van de SVU was 
voor de helft afgezet en daar wa-
ren de draaimolen, springkussen, 
kop van jut en andere spelletjes 
in kraampjes ondergebracht. 
Terugblikkend is de organisatie 

heel tevreden. 
De najaarskermis in Baarle-
Nassau is niet doorgegaan. Ook 
de traditionele intochten van 
Sinterklaas in Baarle, Ulicoten en 
Zondereigen zijn afgelast. Wat wel 
doorging, moest op een andere 
manier worden georganiseerd.
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‘Wat minder vaak 
de grens overgaan’

Andersom kleurt Brabant half 
augustus oranje voor België. 
Burgemeester Paul Depla van 
Breda heeft alle begrip voor deze 
maatregel om het reisadvies voor 
Belgen die naar Brabant komen op 
oranje te zetten. Hij pleit trouwens 
al langer om Belgen te weren, 
bijvoorbeeld voor een bezoek aan 
de Galderse Meren. “We moeten de 
groei van het aantal besmettingen 
tegengaan.” 
Ook zijn collega Frank Petter van 
Bergen op Zoom is niet ontevreden 
met het besluit van de Belgen. 
“Ik heb herhaaldelijk een oproep 
gedaan aan onze Belgische buren 
om niet naar hier te komen. En 
aan de inwoners van Bergen op 
Zoom om niet de grens over te 
gaan. Het is beter zo. Laten we 
allemaal voorlopig op onze eigen 

plek blijven.” Depla formuleert het 
zo: “Laten we even minder vaak de 
grens overgaan.”
‘Naar verwachting heeft het 
Belgische besluit weinig gevol-
gen voor het grensgebied’, is half 

augustus in BN-DeStem te lezen. 
‘Wel schrikt het mogelijk meer 
Belgen af om naar Brabant te 
reizen.’ Horecabedrijven in Zeeland 
merkten in elk geval direct dat het 
rustiger werd sinds hun regio op 
1 augustus tot risicogebied voor 
Belgen werd verklaard. 

Advies mondkapje

Vanaf 29 september geldt in 
Nederland een beperkte lockdown: 
de horeca gaat om 23.00 uur 
dicht, thuiswerken wordt aange-
raden, je mag nog vier personen 
thuis ontvangen of met zijn vieren 
een restaurant bezoeken. Deze 
kabinetsmaatregel geldt voor drie 
weken. Op voorspraak van de 
Tweede Kamer geeft het kabinet 
een dag later voor het eerst het ad-
vies om een mondkapje te dragen 
in supermarkten en de openbare 
ruimte. 
Tot dan toe is het categorisch 
afgewezen. 
In Nederland gaan in de loop van 
oktober steeds meer stemmen op 
om een mondkapjesplicht in te 
voeren. Een twee derde meerder-
heid van de bevolking pleit voor 
strengere coronamaatregelen. 
Van een verplichting is het tot het 
sluiten van de kopij voor deze Van 
Wirskaante nog niet gekomen. 
Volgens premier Rutte ontbreekt 
het aan een juridische basis.
Maar je kunt het natuurlijk ook op 
vrijwillige basis doen. En zo zie 
je dat steeds meer Nederlanders 
in de supermarkt een mondkapje 
op doen. Grote bouwmarkten ver-
plichten het zelfs. Ook in openbare 
ruimtes is het verplicht. Iedereen 
houdt zich er aan. Heel subtiel is 
ook een aankondiging in de trant 
van: ‘Alleen met mondkapje kun-
nen we u van dienst zijn.’

Bij veel winkels en bedrijven een 
desinfectiepompje.

Snelteststraat op de Loswal. Binnen 15 minuten heb je de uitslag.
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Erediensten

In België zijn vanaf maandag 
2 november geen liturgische 
vieringen meer toegestaan. De 
parochiekerken blijven nog wel 
beschikbaar voor uitvaarten (met 
ten hoogste 15 personen, koffie-
tafels na afloop zijn verboden) en 
huwelijken (uitsluitend bijge-
woond door de echtgenoten, hun 
getuigen en de bedienaar van de 
eredienst). Er mogen nog wel vier 
mensen binnen in gebedshuizen 
om te bidden. Deze regels gelden 
in elk geval voor zes weken tot 
en met zondag 13 december. 
Pastoor Jan Braspenning van 

de Remigiusparochie in Baarle-
Hertog wil een zo veilig mogelijke 
kerkomgeving: alle gelovigen 
zijn verplicht om voor, tijdens en 
na de toegelaten vieringen en 
bij individueel kerkbezoek een 
mondmasker te dragen. Doopsels 
worden uitgesteld, biechten is 
mogelijk in de kerk op gewone 
stoelen, niet in de biechtstoel 
want onvoldoende afstand!
In Nederland is door de aan-
gescherpte maatregelen het 
kerkbezoek beperkt tot dertig 
personen. Vooraf aanmelden is 
verplicht.

Horeca dicht

Vanaf 9 oktober moeten ook 
de Belgische cafés om 23.00 
dicht. Je mag er alleen met vier 
afspreken. Ook de bubbel wordt 
verlaagd: naar drie personen. 
In de buitenlucht mag je nog met 
maximaal vier mensen afspreken. 
Voor geleide wandelingen geldt dit 
maximum niet. 

Toch heeft Amalia gemeend haar 
wandelingen op de Dag van de 
Trage Weg (17 oktober) beter af te 
gelasten om geen onnodig risico  
te creëren.
Alle maatregelen ten spijt, het aan-
tal besmettingen blijft alleen maar 
toenemen, zowel in België als in 
Nederland. Verdere maatregelen 
kunnen dan ook niet uitblijven.
In Nederland wordt de horeca op 

vrijdag 15 oktober gesloten. Bur-
gemeester Marc Van Aperen van 
Hoogstraten roept de Nederlanders 
op niet naar de Belgische cafés 
te gaan. Die moesten trouwens 
enkele dagen later, op maandag 
18 oktober hun deuren sluiten. 
Natuurlijk zijn er in dat weekend 
mensen de grens overgegaan om 
nog even op café te gaan of in een 
restaurant te gaan eten. Excessen 
zijn niet gemeld.

Winkels weer dicht

In België worden nog verdergaande 
maatregelen getroffen. Niet-essenti-
ele winkels moeten vanaf maandag 
2 november voor zes weken hun 
deuren sluiten, tot en met zondag 
13 december. In de eerste week 
heel veel gesteggel over welke win-
kels nu wel of niet mogen openblij-
ven. Dit keer mogen bouwmarkten 
en tuincentra wel openblijven, ook 
de tabakswinkels – een opsteker 
voor de winkels in Hertog vertelt 
Pieter Loots op Radio 2 Antwerpen 
– mogen openblijven. Anders zou 
dat oneerlijke concurrentie opleve-
ren met de supermarkten waar ook 
tabakswaren verkocht worden.
De vuurwerkwinkels vallen niet 
onder de ‘essentiële winkels’ en 
moeten hun deuren dus sluiten. 
Maar alle zaken in België mogen 
hun waar via een webshop blijven 
verkopen. Klanten mogen hun 
bestelling aan de deur afhalen. 
De Baarlese vuurwerkwinkels 
hebben daar binnen een week op 
ingespeeld. Het was in het tweede 
weekend van november dan ook 
‘als vanouds’ druk met Neder-
landse vuurwerkkopers. Of ze het 
nog kunnen afsteken is een andere 
vraag, nu het Nederlandse kabinet 
voor dit jaar met een algemeen 
vuurwerkverbod komt. In Vlaande-
ren is het afsteken van vuurwerk 

De horeca moet opnieuw dicht. De spandoeken met welkom waren net 
opgehangen.
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al sinds vorig jaar verboden, tenzij 
de gemeente vooraf toestemming 
heeft gegeven om dat op een be-
perkt aantal plaatsen te doen. 

Ook in Nederland worden de 
teugels strakker aangetrokken. 
De winkels blijven evenwel open. 
Algemeen wordt verwacht dat er 
een toeloop zal zijn op de winkels 
in Baarle-Nassau, nu in België de 
niet-essentiële winkels zijn geslo-
ten en er geen verbod geldt voor 
het maken van niet-essentiële za-
ken. Zeker in het vooruitzicht van 
Sinterklaas. Burgemeester Marjon 
de Hoon geeft aan “die extra 
toeloop samen met zustergemeente 
Baarle-Hertog en de ondernemers 
nauwkeurig te monitoren. Hoe 
mogelijk lange wachtrijen buiten 
winkels beheersbaar blijven.” 

Ondernemers moeten een strin-
gent deurbeleid voeren. De Hoon 
op vrijdag 6 november in Ons 
Weekblad: “Dat ook het dragen 
van mondkapjes in de winkels een 
belangrijk punt van aandacht is, 
zou voor iedereen vanzelfsprekend 
moeten zijn.” Op straat is er nog 
wel verschil, maar in de winkels 
wordt op dat moment het mond-
maskers of mondkapje evenveel 
gedragen in Hertog als in Nassau.

Foto’s: Heemkundekring Amalia van 
Solms / Harry Benschop

Bronnen:
BN-DeStem, Trouw, Ons Weekblad, 
Omroep Baarle, Het Nieuwsblad,  
Het Laatste Nieuws, Radio 2  
Antwerpen Brief gemeentebestuur 
Baarle-Nassau dd. 31 juli 2020  
gericht aan alle inwoners 

Opnieuw een verlaten Singel, op een dinsdagochtend (marktdag).

Heel snel was er een afhaalloket.
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‘Bij tweede lockdown grens niet afsluiten’

Grensafsluitingen
HARRY BENSCHOP

De foto’s van de grensafsluitingen in het juninummer hebben menig 

lezer de auto of fiets doen pakken om het eens met eigen ogen te 

zien. Bij iedereen het ongeloof dat zoiets in deze tijd van ‘Europa’ nog 

mogelijk is. Gelukkig blijft de grens bij de tweede lockdown open. Laten 

we hopen dat de foto’s van de grensafsluitingen rond Baarle tijdens de 

eerste lockdown echt uniek zijn.

Het zag er soms wel anders uit 
dan op de foto, kreeg Amalia in het 
voorjaar meer dan eens te horen. 
Dat klopt, haasten we ons te zeg-
gen: er is in de eerste weken nogal 
wat gesleuteld aan de grensafslui-
tingen. De eerste foto’s dateren uit 
de eerste twee weken dat de grens 

is dichtgegaan. Dat levert soms 
grote problemen op, van kilome-
ters omrijden voor landbouwers 
tot auto’s die dwars door het land 
reden om de blokkade te omzeilen. 
Vandaar de veranderingen.
Alle locaties zijn nog eens in beeld 
gebracht, met de doorgevoerde 

wijzigingen. En ook enkele afslui-
tingen die we in de eerste weken 
nog niet ontdekt hadden.

Desastreus

Burgemeester Marjon de Hoon-
Veelenturf van Baarle-Nassau laat 
begin november als de niet-essen-
tiële winkels in België hun deuren 
moeten sluiten, in BN-DeStem 
weten “het prettig te vinden dat 
de grens niet opnieuw dicht gaat. 
We hebben de ervaring van het 
afgelopen voorjaar gehad. Dat was 
desastreus. Het splijt families en 
maakt het voor mensen die over 
de grens werken erg moeilijk.” Zij 

Alle grensafsluitingen op de rijksgrens rond Baarle-Nassau.
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doet wel een dringend beroep op 
de mensen om de coronaregels te 
respecteren. “Wij gaan de Belgen 
niet weren, zolang ze zich aan de 
regels houden.”
Twee weken eerder had burge-
meester Marc Van Aperen van 
Hoogstraten via Radio 2 Antwer-
pen de Nederlanders opgeroepen 
niet in België op café te gaan, 
toen die nog enkele dagen langer 
openbleven dan in Nederland. 
Ook Van Aperen gaf aan “de grens 
niet te willen sluiten. Nu moeten 
we afsluitingen met containers en 
roadblocks echt niet meer willen. 
Van het voorjaar waren ze wél 
nodig”, verduidelijkt hij nog eens. 
“Maar de gevolgen werkten op 
sociaal-economisch gebied en in 
de sociale contacten zo negatief 

door dat we het nu echt niet moe-
ten willen.”
Laten we dus hopen dat de foto’s 
die dit voorjaar van de grensafslui-
tingen zijn gemaakt, echt eenmalig 
zijn. Een reden te meer om het nog 
een gedetailleerd vast te leggen in 
deze Van Wirskaante. 

Op 21 locaties

Op het kaartje zijn alle grensblok-
kades en controleposten aan de 
rijksgrens van Baarle-Nassau inge-
tekend. Alle grensafsluitingen zijn 
er op initiatief van de Belgische 
overheden gekomen en staan ook 
op Belgisch grondgebied, alleen 
het LED-scherm bij de brug naar 
Minderhout staat ‘op Holland’.
Op de foto’s geen grenspalen. 

In tegenstelling tot foto’s die op 
andere plekken langs de Belgisch-
Nederlandse grens zijn gemaakt 
– er was zelfs een heuse website in 
de lucht waarop veel grensovergan-
gen waren opgenomen – waarop 
juist (bijna) altijd een grenspaal de 
grens markeerde. Op de rijksgrens 
van Baarle-Nassau met België 
hebben nooit grenspalen gestaan. 
Bij het Verdrag van Maastricht 
in 1843 was niet duidelijk waar 
die grens precies liep, zodat  de 
laatste grenspaal op de grens met 
de gemeente Alphen en Riel staat 
in het verlengde van de Egelsbroek 
(grenspaal 214) en men verder 
is gegaan met nummeren op de 
grens met Chaam (grenspaal 215) 
bij Oosteneind waar de Oude Loop/
Strijbeeksebeek de grens vormt.

Groot Bedaf (1 en 2)

De weg naar Poppel was eerst 
hermetisch afgesloten, zelfs voet-
gangers en fietsers konden er niet 
door. De foto sierde de omslag van 
de vorige Van Wirskaante. “Een 
tractorsluis zou te gevaarlijk zijn 
in deze doorgaande weg”, vertelde 
een omwonende. “Dan zouden ook 
vrachtwagens er gebruik van gaan 
maken.” 

Toch heeft de gemeente Ravels 
enkele weken later een tractorsluis 
aangelegd. Nog vóór het weer 
opengaan van de grens op 15 
juni is het 20 cm hoge betonblok 
verwijderd, hekken en waarschu-
wingsbordjes zijn pas een week 
na de officiële openstelling van de 
grens opgeruimd.
De versperring op de zandweg rich-

ting Rustoord Emmaus stond eerst 
precies op de grens. Omdat er over 
de akker omheen werd gereden, 
is de afsluiting zo’n honderd meter 
verplaatst in zuidelijke richting 
waar de Retsche Loop onder de 
weg doorgaat. Onmogelijk om er 
nu nog met de auto door te gaan, 
wel met de fiets.

In het begin hermetisch afgesloten… … later een tractorsluis.
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Veldbraak (3)

De eerdere grensblokkade op 
de weg van de Veldbraak naar 
Weelde is ook veranderd in een 
tractorsluis. Tractoren reden wel 
driehonderd meter over de akker 
om de grenssloot via een dam over 
te gaan. Niet echt fijn als er net 
gezaaid is.

Hekken en waarschuwingsborden zijn nog lang blijven staan.
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De Kievit (4)

De grensovergang naar de Koningsweg is altijd hermetisch afgesloten geweest. Iedereen moest omrijden via Weelde-
Statie.

Weelde-Statie/Baarle-Grens (5 en 6)

De politie in Weelde-Statie weet precies welke winkel in Nassau of Hertog ligt.

Eerst alleen het fietspad…

Op de doorgaande weg naar 
Turnhout is er de hele periode een 
controlepost met een politiecombi 
geweest, net voor de kruising met 
de Stationsweg.
Het fietspad over het Bels Lijn-
tje is direct afgesloten met een 
dranghek. Ook de doorgang vanaf 
de Grensweg naar het fietspad is 
afgesloten. Fietsers kunnen er hen-
dig langs door ter hoogte van Het 
Spoorhuis de straat op te gaan die 
parallel aan het fietspad loopt. Of 
als je wat leniger bent, je fiets over 
het hek tillen, zelf op de perron-
rand springen en verder rijden. 
Een fluitje van een cent, duurt 
hooguit 15 seconde. Veel coureurs 
hebben laten zien hoe dat gaat.
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… vanaf 20 april over de volle breedte hekken.

Ook de toegang vanaf de Grensweg naar het Bels Lijntje is afgesloten.

Weken later heeft de gemeente 
Ravels meer dranghekken gezet, 
eerst over de straat, later ook over 
het grasveld. Links blijft er een gat 
waar je met gemak met de fiets 
doorheen kunt, als je aan de Belgi-
sche kant van de Grensweg woont 
is dat wel de kortste weg naar 
Turnhout! Ook dat gat is gedicht. 
Maar fietsers zijn niet voor één gat 
te vangen: de tie-raps waarmee 
de hekken aan elkaar vast zitten, 
worden doorgeknipt, de hekken 
open gezet. Ook deze grensblok-
kade – waar echt niemand zich 
ook maar iets van aantrekt – heeft 
er een week na 15 juni nog 
gestaan. Slechte reclame voor het 
Bels Lijntje.

De grenscontrole in Weelde-Statie is al afschaft, het Bels Lijntje blijft versperd.
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Zondereigen (8)

Bij het kerkhof heeft maanden de 
politiecombi gestaan. Wie vanuit 
Zondereigen een wandelingetje wil 
maken naar de Dodendraad of de 
Ruitervelden mag altijd door.

Ghil (7)

Bij het WOI-schakelhuis op Gel is 
nooit iets veranderd. Vanaf het Ghil 
verspert een container de doorgang 
richting Zondereigen. Geen probleem 
voor wie de weg weet. Want iets zui-
delijker loopt vanaf het schakelhuis 
nog een asfaltweggetje, een stukje 
over twee (redelijk goed berijdbare) 
zandbanen en je zit zo weer op het 
Ghil. Ook de zandweg door De Blok-
ken is altijd open gebleven.
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Ginhoven (10)

Op de zandbaan van Ginhoven 
naar de Hoogstratensenbaan heeft 
al de tijd een container de weg 
geblokkeerd. Enkele weken voor de 
heropening van de grens staat hij 
onverwachts in het veldje naast de 
weg. Op 16 juni heeft de gemeen-
te Baarle-Hertog hem weggehaald, 
tegelijk met containers bij het 
schakelhuis en op het Gorpeind.

Gorpeind (9)

Op de oude weg van Baarle naar Zondereigen over het Gorpeind zijn later de laadkleppen opengezet. De deuren zijn zo 
met een stok vastgezet dat je er maar moeilijk langs kunt.
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Torendreef (12)

Heikant (11)

Ook hier is de container na enkele 
dagen verplaatst, dichter naar de 
grens. Belgische wandelaars van 
de Witte Kei naar Wortel-Kolonie 
kunnen net voor de container het 
bospad op.

Een betonblok verhindert auto’s de doorgang in de Torendreef, een zandweg van de Hoogstratensebaan naar Wortel-
Kolonie en Staakheuvel. Fietsers en wandelaars gaan er met het grootste gemak langs. 
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Schootsenhoek (13)

De bekendste ‘smokkelplaats’, 
vlakbij café In Holland. Eerste staat 
de container op de kruising met de 
Bosuil, later op de grens dichter 
naar het café toe.
Twee weken na de heropening 
van het café waren op het terras 
veel (sterke) verhalen te horen. 
Het is er elke dag bij de blokkade 
een drukte van belang is geweest: 
‘Achterkleppen omhoog en spullen 
overgeven’. Bijzonder is een gezin-
netje, moeder en twee kinderen, 
die uren bij de blokkade wachten 
op vervoer naar Amsterdam. Tot 
tien uur kunnen ze daar inchecken 
in een hotel. ‘Een klein autootje 
komt nog net op tijd langs, alle 
bagage past er nauwelijks in.’ Ook 
geliefden die met elkaar meerijden 
en een paar uur later weer worden 
afgezet. Jammer dat het café in die 
periode dicht is, anders hadden 
al die transacties kunnen worden 
afgesloten met een pintje. 
De inwoners van Castelré mochten 
bij de brug naar Minderhout zelf 
wel de grens over om te winkelen 
in Hoogstraten. ‘Dat was een deal 
tussen de burgemeesters, niet van 
de federale overheid’, wordt ver-
teld. ‘Dat gaf soms misverstanden 

Foto als bewijs van een Twents koppel 
voor vrienden in Leuven dat ze echt 
niet over de grens kunnen. 

Sluipweg door het weiland.

… later op de grensEerst op de kruising…

bij de grenscontrole. Maar na een 
tijdje kenden ze je wel.’
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Groeske (15)

Van ’t Groeske naar Hal versperren 
betonblokken de zandweg. Fietsers 
kunnen er wel langs, auto’s – na 
een tijdje – met een kleine boog 
over een braakliggend terrein.

Minderhout (14)

Vanuit Nederland kondigt een 
groot scherm aan dat ‘alleen 
noodzakelijke verplaatsingen’ zijn 
toegestaan. De politiecombi staat 
over de Markbrug op het kruispunt. 
Zaterdag in de namiddag wordt het 

scherm eerst geplaatst op de krui-
sing met de Schrans, enkele dagen 
later is het opgeschoven naar de 
Markbrug. 
Het staat nog steeds op Neder-
lands grondgebied.
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Oude Strumpt (18) 
en Withagen (19)

De zandweg van Oude Strumpt 
naar Habelaar wordt zelden 
gebruikt. Toch ook hier een be-
tonblok. Het is de oude weg van 
Ulicoten naar Meer, ’t Klompke 
dankte er voeger zijn klandizie aan.

Vlakbij nog een zelden gebruikte zandweg, ook afgesloten met een betonblok. Je komt er als je vanuit de Withagen naar 
Heerle wandelt. De weg is vaak slecht, vol plassen, niet om met een luxe auto doorheen te rijden.

Halschoor (16) en Haldijk (17)

Net na de (pas vernieuwde) brug over Het Merkske is een tractorsluis ingericht. Ook op de Haldijk is de blokkade zo 
gemaakt dat tractoren (en fietsers) kunnen passeren.
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Lijmbeek (21)

De laatste versperring staat op 
de Lijmbeek, een asfaltweggetje 
vanaf de grensovergang  Ulico-
ten/Meerle naar Oosteneind. De 
zandweg vanaf Oosteneind naar de 
Maaijkant (onderdeel van de oude 
winterweg van Baarle naar Meerle) 
is nooit afgesloten geweest.

Foto’s: Heemkundekring Amalia van Solms / Harry Benschop, Gilberte Smolders (Bredaseweg Weelde-Statie) en Herman 
Janssen (Ghil en Zondereigen)

Het gaat maar net!

Meerle (20)

Op de weg van Ulicoten naar Meerle is een controlepost ingericht. Later komt er zelfs een wachthokje te staan.
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In de serie ‘Het Baarle van toen’ zetten we de reeks voort met twee 

interviews die in het verleden door leden van de heemkundekring 

gehouden zijn met (toen al) oude inwoners. In 1985 en 1986 had-

den Anna Gulickx-Koks en Lisette Gulickx-Verachtert onder andere de 

volgende interviews. Aangevuld met foto’s uit vervlogen tijden worden 

de interviews weergegeven.

Het Baarle van toen (7)
ANNA GULICKX-KOKS EN LISETTE GULICKX-VERACHTERT

Frans Haneveer

Wij interviewden op 4 janu-
ari 1986 Frans, Franske in de 
volksmond. Want hij was klein en 

tenger van stuk. Hij woonde in de 
Donkerstraat. Frans werd geboren 
in 1899.
"We hebben thuis armoede gekend; 
we waren thuis met tien kinderen. 

We konden met mekaar goed akke-
deren (overeenkomen). 

Frans Haneveer op 87-jarige leeftijd. 
foto Teding van Berkhout, uitg. Kon. 
Drukkerij Em. de Jong

De familie Haneveer-Mollen in 1957.
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Ik ben pas getrouwd toen ik al 32 
jaar was. Ik heb nog acht kinderen 
gehad."

Arbeid

Frans, kun je ons iets vertellen 
over het werk van vroeger? Wat ge 
vroeger meegemaakt hebt, hoe ge 
begonnen bent op de fabriek en 
wat ge  verdiende?
“We hebben veel erremoei (ar-
moede) gekend. Ik ken de tijd 
nog, toen ik nog thuis was ….één 
ei met tweeën delen. Ik ben jong 
gaan werken, met 12 jaar. Bij Jan 
Vermeulen op de Tommel. Die 
deed in berkenrijs (dun hout). Daar 
maakten ze bijeengebonden mus-
tert van. Dat was om te stoken. 
Ik werd in februari 12 jaar en 
in april ben ik gaan werken bij 
Charelke Veeken. Die had een stro-
hulzenfabriek bij de Nonnenkuil. 
Strohulzen werden gemaakt om er 
iets kwetsbaars in te verpakken; 
wijnflessen maar ook bijvoorbeeld 
kanonskogels. Ze maakten ook 
stropoppen om kieren in daken te 
dichten tegen stuifsneeuw.

Ik vergeet nooit meer dat, toen ik 
begon, ik voor 88 cent een hele 
week moest werken. Ik ging daar 
op mijn klompkes naar toe. Zes 
dagen van wachtpost 25 aan de 
Tommel te voet naar de Chaamse-
weg.
‘s Morgens om zeven uur weg en 
’s avonds om zes uur, half zeven 
thuis. Daar heb ik minstens 25 
jaar gewerkt. Ze zeggen wel dat 

het vroeger beter was, het meeste 
dat ik er verdiend heb is 22,50 
gulden.
Ik heb ook bij Jan Denis gewerkt. 
Daar heb ik als jongen in een week 
meer verdiend dan mijn vader in 
een week verdiende op zijn werk 
op de lijn (bij de spoorwegen) en 
mijn moeder om 35 treinen door te 
laten”. Toen verdiende ik meer dan 
negen gulden terwijl mijn vader en 

De vroegere strohulzenfabriek aan de Hoogbraak.

Een stropop. Stropoppen als dakbeschot tegen de 
stuifsneeuw.
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moeder tezamen dat niet verdienden 
aan het staatsspoor”.

Aan het spoor

Je vader en je moeder werkten 
allebei voor het staatsspoor (red: 
Nederlandse Spoorwegen). Wat kun 
je je er nog van herinneren?
“Vroeger jaren liep de trein van 
Tilburg direct door naar Turnhout. 
Mijn grootvader was ook aan het 
spoor. Die woonde aan de Heizijde 
in Turnhout. 
Zoals ik al vertelde was mijn moe-
der spoorwegwachteres bij route-
huisje nr. 25. Zij moest elke week 
35 keer met de hand de schuif 
(een stalen balk werd over de weg 
geschoven) open en dicht doen op 
de spoorwegovergang. Mijn vader 
werkte op het stationscomplex.
In 1903 is een nieuw station aan 
de grens gebouwd. Door het station 
liep de grens, deze was met gekleur-
de stenen afgebakend. De ‘Belse’ 
trein reed tot de grens met goederen 

en passagiers. De Hollandse deed 
hetzelfde tot de grens op Hollands 
gebied. De bedoeling was om een 
lijn te trekken van Amsterdam naar 
Parijs, maar dat was te duur. De lijn 
werd later over Roosendaal gelegd. 
Er lagen hier wel 33 lijnen aan het 
station naast elkaar om te rangeren. 
Ze hadden een groot rangeerblok. 
Er ging dan een trein tegen omhoog 
en als dan een wagon boven op de 
berg kwam gleed de wagon via de 
juiste wissels naar de juiste plek. 
De wagons werden zo uitgerangeerd 
naar de plaatsen zodat de loco-
motieven de wagons aan konden 
pikken zodat ze in Holland in de 
goede volgorde terecht kwamen. Het 
spoor was toch wel belangrijk in ons 
leven”.

Frans is overleden in mei 1987

Speciaal loonzakje 
voor Frans  
vanwege 15 jaar 
trouwe dienst.  
Coll.Jan Haneveer

In wachthuisje nr.25 woonde de familie Haneveer. Het wachthuisje stond op de 
Tommel. Foto uit 1925. coll. Karel Geerts
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August Rentiëns

Wij interviewden Guust Rentiëns 
op 10 december 1985. Guust 
woonde in de Wilhelminastraat in 
Ulicoten. En, Guust, kun je ons 
wat vertellen over het leven in Uli-
coten in jou jonge leven en later?
“Ik ben geboren in Ulicoten in 
1907. Wij waren met negen 
kinderen thuis. Ik was de tweede 
oudste. We waren niet arm. We 
hadden niet veel land maar er 
was altijd eten genoeg. Armoede 
hebben we nooit gekend. Ik ben 
tot m’n twaalf jaar naar school 
geweest. Als de school uit was 
riep meester Baijens de kinderen 
om zijn oude auto aan te duwen. 
En soms over een lange afstand 
voordat ie wilde starten. Wel eens 
tot ‘Planke Brak’, en hij reed door 
en wij moesten te voet terug naar 
Ulicoten.
Kinderen willen spelen, wij ook. 
Maar speelgoed was er niet. Een 

van de ‘spellekes’ die we deden 
was ‘centje tikken’. En ook ‘paal 
gooien’. Op een paaltje werden 
centen gelegd. Die moest je om-
gooien en de centjes die op kop 
vielen waren voor jou. Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog van 14-18 

ben ik opgeroepen voor de dienst, 
in Harderwijk.
Ik ben niet veel soldaat geweest, 
wel veel verlof gehad. Ik kwam 
veel in Breda tijdens de oorlog. Er 
was een oude majoor die alles re-
gelde als je er met bonnekes naar 

De familie Rentiëns. Staand v.l.n.r. Fons, To, Janus, Sjo, Jan, Anna en Guust. 
Zittend Marie en Emma (r).

Paard en wagen waren in die tijd de gebruikelijke vervoermiddelen. Grote afstanden werden dagelijks afgelegd.
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toe ging of met alles van waarde. 
Wij hadden bonnekes genoeg; we 
hebben altijd een winkel gehad.
Ik was vanaf mijn negentiende 
voerman bij de kinderen Koks in de 
Nieuwstraat. Ik reed dan met paard 
en kar van Baarle naar Breda en 
terug; ’s morgens om vijf uur weg 
en ’s avonds om twaalf uur thuis. 
Op de kar had ik levensmiddelen 
voor de winkels. Grossiers zoals nu 
waren er niet.
In 1925 hebben ze bij ons thuis 
de eerste auto gekocht. Zodoende 
ben ik ook taxichauffeur geweest. 
Ik bracht familie Van den Heijning 
naar Tremelo (bij Aarschot). Ze 
bezochten er een zoon die voor 
pater leerde. Toen het eens erg 
mistig was en ik langzaam moest 
rijden vroeg een vrouw of het dan 
niet meer kilometers was, of de rit 
dan niet meer kostte”. 

Guust, kun je nog iets vertellen 
over het dorpsleven in Ulicoten? 

Wat herinner je je nog? 
“Ja, wat zal ik zeggen. Zo’n beetje 
kriskras door mekaar. De kermis 
stelde niet zo veel voor. ’s Zondags 
was ’t overdag kermis. ’s Maan-
dags- en dinsdagsavond was er 
niks te zien op de kermis. Om 
negen uur ’s avonds was alles 
gedaan. De mensen konden geen 
kermis houden. Carnaval….. daar 
hadden we geen geld voor. Met de 
kermis kregen we wel rundsvlees 
op tafel – anders was het altijd 
varkensvlees – en krentenboter-
hammen.
Als we uitgingen gingen we vaak 
naar Meerle. Of naar Baarle, naar 
café Maas later Heuvelmans en nu 
de Lindeboom. Daar was ook een 
maske (meisje)….dan witte (weet 
je) genoeg.

Post kregen we alle dagen.  Die 
ging te voet van Baarle naar 
Castelré en via Ulicoten terug. 
Er was geen verharde weg, een 

zandweg. De postbode at dan bij 
ons zijn boterham op en dan weer 
naar Baarle. Alle dagen. Hij heette 
Staes. Wij gingen ook dikwijls te 
voet naar Baarle en terug want er 
waren geen fietsen.
In de Tweede Wereldoorlog en 
daarna hebben we veel gesmok-
keld. Graan gaan halen bij de 
boeren dat dan bij hen thuis weer 
werd opgehaald. Ik heb zelf veel 
graan, rogge, tarwe en boter naar 
Castelré gebracht. Dat mocht, dat 
was Holland. Ik was er gauw want 
wij gebruikten de taxi. Drie keer 
op een dag. We moesten dan wel 
omzetbelasting betalen maar dat 
was niet veel. 
We reden ook met een volle kar 
eieren naar Breda. Daarachter zat 
een kachel verstopt. Die had ik 
meegenomen. Het waren gevraag-
de Belse kachels. Geen last mee 
gehad, de kemmiezen (douaniers) 
gingen de eieren toch niet afladen; 
waren ze veel te lui voor.

Rentiëns met de autobus in Ulicoten. 
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Stropen deden we ook. Met de 
lichtbak. Dat was een gaslamp. 
Het werkte goed want de hazen 
kwamen op het licht af. 
Over cafés gesproken; die waren 
er genoeg in Ulicoten. Eerst had je 
Janneke Adriaansen, Schipper van 
Opstal, Kusters, Den Bink, Coopke 
Sommen en dan bij Rentiëns, bij 
ons dus. Allemaal in Ulicoten. Dan 
was er nog Kees Verheijen op de 
Strumpt en Peet Geerts op de Maa-
ijkant. Iedere mens had hier z’n 
café. Voor 5 cent had je een potje 
bier, sigaren kostten ook 5 cent.
Bakkers waren er niet veel want 
de boeren bakten zelf hun brood. 
Ze gingen bij de molen een zakje 
meel halen en bakten goei brood. 
Lekkerder dan nu.

Bij Kees van de Steen gingen we 
naar de radio luisteren en later bij 
de mulder (molenaar Theeuwes) 
zijn we voor het eerst TV gaan 
kijken.

Wat het weer betreft was het 
vroeger veel kouder. Er werd veel 
geschaatst. Onder de paardenhoe-
ven  moesten dikwijls schroeven 
worden gezet tegen het uitschuiven 
en verongelukken”.

Guust, bedankt voor het vertellen 
over vruuger.

Interviews redactioneel bewerkt en 
foto’s toegevoegd door Leo Voeten

De Stationstraat in Baarle. Rechts het vroegere Hotel Neuf van Jan en Barbara Maas-van Beckum, de voorloper van het 
huidige café/zaal De Lindeboom.

Het lekkerste brood werd thuis, in het bakhuisje, gebakken.
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Arme Amalia (110)

–  enkele kerkboeken 
–  heel veel bidprentjes, soms gesorteerd in mappen, andere in dozen of 

enveloppen. Het waren er echt weer veel! Onze genealogiegroep heeft 
heel wat te sorteren. 

–  een verzameling boeken 
–  drie kwartetspellen: ‘Schatten van Brabant’, ‘Ons Brabants Platteland’ 

en Baarle-Nassau-Hertog-kwartet’ 
–  Gebedenboek ‘De Vrome Ziel’ 
–  drie wijwatervaatjes. Die kregen meteen een plaatsje in de vitrinekast 

in onze serre, waar ze onze verzameling van een honderdtal andere 
mogen aanvullen. 

–  een volledig welpenuniform van de scouting in Ulicoten uit de zestiger 
jaren 

–  een huwelijks-voorlichtingsboekje 
–  brochure: ‘Programma 150 jaar zelfstandige parochie Ulicoten’ 
–  enkele foto’s 
–  twee diploma’s voor kraamzorg van Liza Koyen. Zij was als 

kraamvrouw voor talloze Baarlenaren de eerste vrouw die ze te zien 
kregen! 

–  Leerboek der Kraamverzorging 

Corona beperkt ons nog steeds in 

onze bewegingsvrijheid. Naast al 

die andere beperkingen konden 

leden en sympathisanten ook 

niet zomaar even ons Heemhuis 

binnenlopen voor een praatje, 

een vraag of om iets af te geven 

voor Arme Amalia. Dan maar via 

omwegen hebben enkele mensen 

gedacht. Hun schenkingen volgen 

hier.
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–  enkele heel oude Katholieke Illustraties, een zeer geliefd blad, wel vier 
mensengeneraties lang door velen gelezen. Dit blad begon namelijk al 
in 1866/1867. 

–  drie prentbriefkaarten, maar dan alle drie in veelvoud 
–  enkele kruisbeelden 
–  een wasgoedstamper 
–  een bakermand 
–  een Kempische kapmantel 
–  een pastoorsbeeldje, compleet met ‘tikkenhaan’ (mutsje met drie 

‘kammen’) 
–  een toiletgarnituur 
–  een leren documentenkoffertje 
–  enkele altaarmissaals 
–  een tinnen kan.

De schenkers zijn: Will van Gool – Anita van Tilburg – Albert Jansen – 
familie Nuyts – John Smeekens – Kees Jansen – Leo Voeten – Marèse 
Onghena – Jan Haneveer – familie Slegers – Jean-Pierre Kin.

We vermelden ook graag enkele aanwinsten voor onze bibliotheek. 
Dat zijn:
- ‘De Moord op Loveren’ van Jean-Pierre Kin,
- ‘De Landelijke Woning’ van de Boerinnenbond Leuven
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In Memoriam
LIA VAN GILS

Helaas hebben wij de afgelopen periode afscheid moeten nemen van vijf leden.

Wij gedenken:

Dhr.     F.  Loots
Dhr.     R. Michielsen
Dhr.     J. Frijters
Dhr.     F. Raeijmaekers
Dhr.     T.C.A.M. Stevens

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

Om er zeker van te zijn dat we nie-
mand in deze rubriek vergeten te 
vermelden, doen wij een vriendelijk 
verzoek aan nabestaanden om een 
overlijdensbericht te sturen aan:

Heemkundekring 
Amalia van Solms
Postbus 225, 
5110 AE Baarle-Nassau (NL) 
of
Kerkstraat 4, 
2387 Baarle-Hertog (B)Beeldbank. www.amaliavansolms.org
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Veel is door coronacrisis stil 

komen te liggen. Toch is Amalia 

ook aan het werk gebleven: de 

digitale Beeldbank is vernieuwd, 

Amalia heeft nog meer wandelom-

metjes uitgebracht, vragen zijn 

beantwoord. Achter de schermen 

is gewerkt aan het activiteitenpro-

gramma voor volgend jaar. 

In deze Amalia aan het werk ook 
nog reacties op eerder verschenen 
artikelen over Harry de Zwerver en 
de Baarlese wielerbaan.

Digitale Beeldbank 
vernieuwd

De werkgroep Digitale Beeldbank 
is al enige tijd bezig met het digi-
taliseren van alle beeldmateriaal 
van ons erfgoed. Er staan al meer 
dan 6.000 foto’s en meer dan 
6.000 bidprentjes op de website 
van Amalia. Op de achtergrond 
worden door een aantal vrijwilligers 
foto’s, bidprentjes en documen-
ten gescand en in een database 
geplaatst, voorzien van tekst en 
uitleg. Al dat werk is zichtbaar 
op onze website. www.amalia-
vansolms.org.

Amalia aan het werk (24)

Nieuwe leden

Sinds de vorige van Wirskaante 
heeft Amalia weer een aantal 
nieuwe leden kunnen inschrijven. 
Wij heten van harte welkom:

Fam.  M.L. Kox
Mevr.  M.M.P. Bronzi-Meeuwesen
Fam.  J.F.M. van Raak 
Fam.  W.M.G. Van den Heuvel
Dhr.  D. Antens
Mevr.  M.G. Verhoeven-v.d. Oord
Dhr.  A.C.J. Vermeer
Fam.  C. Oomen-Torremans

Onder de knop ‘Beeldbank’ kunt u 
kiezen uit Beeldmateriaal of Bid-
prentjes. Deze beide pagina’s zijn 
nu geheel vernieuwd. De belang-
rijkste wijziging is de presentatie 
van de afbeelding. Op de ‘oude’ 
website konden we de afbeeldin-
gen alleen in een zogenaamde lijst 
weergave tonen, nu kunnen we 
ook de afbeeldingen in een raster 
weergave laten zien. Dat maakt 
het bladeren door de vele pagina’s 
met foto’s of bidprentjes een stuk 
aangenamer.
Ook is het zoeken naar een 
bepaalde foto of bidprentje sterk 
verbeterd, mede door de toevoe-
ging van de optie om uitgebreid te 
zoeken met filters. En als u rechts 
bovenaan op de letter ‘i’ klikt, krijgt 
u tips om nog beter te kunnen 
zoeken.
Nieuw is ook dat u voortaan direct 
een reactie kunt versturen bij de 
afbeelding die u bekijkt. 

Dus heeft u een tip, aanvulling of 
opmerking bij een afbeelding of 
bidprentje, druk op de knop ‘rea-
geer op dit object’ en u kunt direct 
in een e-mail reageren. De vrijwil-
ligers van de werkgroep Beeldbank 
zitten klaar om uw reacties te ver-
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werken. Mocht u interesse hebben 
om mee te werken aan het digita-
liseren van ons erfgoed, neem dan 
contact met ons op per mail via 
beeldbank@amaliavansolms.org 
of spreek een van de coördinatoren 
aan: Leo Voeten, Frans Vermeer of 
Frans van Geijn.

Lancastercrash in 
Zondereigen

Ons lid Oscar de Rooij uit Baarle-
Nassau gaf te kennen dat hij 
altijd al interesse had in de crash 
in Zondereigen, met name in de 
locatie, de slachtoffers en het 
type vliegtuig. Die interesse is nog 
toegenomen door de zoektocht 
van de Planehunters en ande-
ren waaruit  duidelijk blijkt dat 
achter het kerkhof in Zondereigen 
een Lancaster en geen Halifax is 
neergestort. Omdat het zoeken met 
een metaaldetector een van zijn 
hobby’s is, vroeg en verkreeg Oscar 
toestemming van de grondeigenaar 
voor verder onderzoek. Dat leverde 
vrij snel resultaat op. Oscar vond 
een klepje uit de cockpit van één 
van de vier startknoppen van de 
motoren.

Stickerboek

Bart de Bresser van Jumbo Baarle-
Nassau nam contact met Amalia 
op. Hij stelde de vraag of onze 
vereniging bereid is om mee te 
werken aan een stickerboek met 
thematisch geselecteerde foto’s. 
Dergelijke boeken zijn vaak gericht 
op sportverenigingen, nu dus op 
de dorpshistoriek. Amalia gaat de 
samenwerking aan.

 

Toneel

Amalia werkt ook samen met o.a. 
Cultuurcentrum Baarle en Toerisme 
Baarle aan de totstandkoming van 
een monoloog over koning Willem 
I, in co-productie met Theater Op 
Maat en De Warande. Het is de 
bedoeling om dit project in 2021 
te realiseren. Al eerder werd door 
onze vereniging historische infor-
matie aangeleverd. De financiering 
is rond en nu staat vast dat we ook 
meewerken aan een rondleiding 
doorheen het dorpscentrum. 

Bezoek van 
schrijver-journalist

Op 20 en 21 oktober was het 
bezoek gepland van Lewis Baston, 
een gerenommeerde schrijver-
journalist uit Engeland. Wegens 
de stijgende coronacijfers kon 
hij echter niet langskomen en 
is zijn bezoek naar betere tijden 
verschoven. Toerisme Baarle en 
onze heemkundekring zullen hem 
dan rondleiden. Net als schrijfster 
Alexandra Novosseloff eerder dit 
jaar is Lewis Baston buitengewoon 
in Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 
geïnteresseerd. Hij werkt aan een 
boek over grenzen en grensge-
bieden. Zijn interesse gaat onder 
andere naar de Eerste Wereld oorlog 

Startknop van een vliegtuigmotor. foto Oscar de Rooij

Koning Willem I der Nederlanden. 
https://commons.wikimedia.org

Lewis Baston. https://radixuk.org
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en andere momenten dat het 
samenleven moeizaam verloopt. 
Denk daarbij aan de coronacrisis, 
bijvoorbeeld. Overigens verwacht 
Toerisme Baarle dat het nieuwe 
boek van Alexandra Novosseloff 
ook in Baarle wordt gepresenteerd!

Taalgebruik van 
emigranten

Yasmin Crombez doctoreert aan de 
Vrije Universiteit Brussel. Haar pro-
ject legt zich toe op het bestuderen 
van Vlamingen die tussen 1850 en 
1950 naar de Verenigde Staten en 
Canada emigreerden. Zij onder-
zoekt in welke mate het taalgebruik 
van de emigranten door het Engels 
werd beïnvloed en maakt daarvoor 
gebruik van brieven, dagboeken 
en postkaarten die de emigranten 
naar België stuurden. In dit kader 
raadpleegt Yasmin een dik pak 
brieven die door pater Ladislas 
(Jef Segers) uit Zondereigen 
geschreven zijn. In 1927 werd hij 
overzee gestuurd om de Canadese 
minderbroederorde op te richten. 
Als Vlaamsgezinde oud-strijder gaf 
hij lezingen over WO1 en schreef 
hij in de Gazette van Detroit, een 
Noord-Amerikaanse krant die in 
het Vlaams verscheen. Momenteel 
is Tanja Collet van de universiteit 
in Windsor (Canada) bezig met een 
onderzoek naar de invloed van het 
flamingantisme bij de emigranten 
naar Canada en Noord-Amerika. 
Zij bestudeert o.a. de rol van pater 
Ladislas en van haar mochten 
we al een eerste studieresultaat 
ontvangen.

Wandelommetjes

Bij het afsluiten van de kopij van 
deze Van Wirskaante waren er al 
zeventien ommetjes gepubliceerd. 
En nog is het einde niet in zicht. 
Gelukkig maar want het is gedu-
rende de hernieuwde lockdown 
een van de weinige zaken die je 
buitenshuis kunt ondernemen.
Het valt echt op: het is fors drukker 
in het buitengebied. Iedereen trekt 
er op uit, lijkt het. Gelukkig kennen 
we in Baarle niet zulke drukke 
plekken dat de code rood – ‘zoek 
liever een ander gebied op’ – moet 
worden afgekondigd zoals in het 
Mastbos bij Breda. En met Ama-
lia’s wandelommetjes kom je ook 
nog eens op plekken die weinigen 
kennen.
Houd je wel aan de regels als je 
over de paden in het buitenge-
bied loopt. In Nederland mag je 
vanaf november nog maar met zijn 
tweeën op pad of met je eigen ge-
zin. In België is een mondmasker 
buitenshuis overal verplicht. Maar 
zelfs viroloog Marc Van Ranst nu-
anceert het: ‘Als er meer volk rond-
loopt in een bos of natuurdomein 
dan op de Meir in Antwerpen, is 
het logisch geen onnodige risico’s 

te nemen. Maar als je alleen bent 
in de natuur, heeft een mondmas-
ker geen zin. Alles hangt af van 
hoeveel volk er is. De mensen 
moeten wat flexibel en creatief zijn: 
ga niet allemaal op hetzelfde mo-
ment wandelen. Er zijn voldoende 
plaatsen en momenten in de vrije 
natuur waar en wanneer het niet 
druk is, zodat je volop alleen of in 
je gezinsbubbel kunt genieten van 
de wandeling.’
Amalia wijst daar met haar 
wandelommetjes graag de weg. 
Je vindt ze elke twee weken in 
Ons Weekblad. Alle ommetjes kun 
je nalezen op de website van de 
heemkundekring. Je gaat wellicht 
met heel andere ogen kijken naar 
ons buitengebied.

Doorgang vanaf de Noordermark naar de Vossenberg.

Het Withagenpad tussen de Oude 
Strumpt en de Heikant.
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Raboclubkas 2020

Amalia mocht van de Rabo Club 
Support clubkasactie een bedrag 
van € 616,68 ontvangen. Onze 
vereniging bedankt de Rabobank 
en natuurlijk ook al haar sympa-
thisanten die door hun stemgedrag 
hebben meegeholpen om dit 
bedrag bijeen te krijgen.

Aanvullingen

In de vorige Van Wirskaante was 
in het artikel ‘Het Baarle van 
toen’ een foto geplaatst van Jos 
Govaerts, de ‘jonge dokter’ (pag 
69 Van Wirskaante 2020-3). Op 
de foto ook zijn assistente, in de 
apotheek. Haar naam was niet 
genoemd. Het is Mieke Dirven. 

Harry Pons,  
de Zwerver (1)

Er kwamen alsnog twee reacties 
binnen naar aanleiding van onze 
verhalen over Harry Pons, alias 
de Zwerver, alias A. Zondertuis. 
Toon de Bont van de Baarlese-
weg in Ulicoten, had al eens eer-
der gereageerd, maar zijn mail 
raakte zoek in de vele papieren. 
We laten u toch graag weten hoe 
zijn ervaringen waren met de 
merkwaardige zwerver.
Hij schrijft ons: ‘Harry kwam 
ook steevast bij ons op zijn tocht 
door deze streek. Hij kwam dan 
bij ons over de Akkerpad vanuit 
de richting Reuth / Hoogstraten-
sebaan. Ik heb altijd gedacht dat 
hij dan van Siemons (Baarle-
brug) kwam, maar het kan dus 
ook van Smolders zijn. Het was 
altijd in de middag zo tegen half 
vier en hij at dan bij ons een 
boterham mee. In die tijd werd 
altijd ’s middags om vier uur 
nog gegeten. Bruin brood met 
vet en suiker. Hij at bij ons ook 
nooit mee aan tafel, maar op een 
hoekje van het aanrecht. (Ik zie 

hem nog zitten). Ik weet van die 
tijd ook nog dat wij, als kinderen, 
hem in de verte zagen aankomen, 
hem dan tegemoet gingen. In mijn 
verbeelding droeg hij twee tassen 
mee en had hij een lange dunne 
jas aan die hij bij goed weer over 
zijn arm droeg. Soms zat hij ook in 
de berm onder de bomen met zijn 
brilletje op te schrijven. Ons pa zei 
dat hij schreef voor een krant. Dat 
zullen, naar nu blijkt, die gedichten 
wel geweest zijn. Ook wist onze pa 
te vertellen dat hij wel van redelijke 
goeie komaf was, wat ook blijkt uit 
het verhaal van Erfgoed Tungelroy. 
Van ons ging zijn tocht altijd verder 
naar Jespers op de Maaijkant. Ik 
ben er altijd van uit gegaan dat hij 
daar dan ook sliep. Hoe zijn reis 
van daar verder liep, heb ik nooit 
geweten. Tot hoelang zijn voet-
tochten langs ons geduurd hebben, 
weet ik niet, maar op een gegeven 
moment kwam hij niet meer…. ‘

Harry Pons,  
de Zwerver (2)

Ruim na het verschijnen van onze 
verhalen over de Zwerver reageert 
Nel Wens-Damen. Zij woonde als 
kind aan de weg Alphen-Chaam, 
midden in de landerijen. Zij 
schrijft: ‘Nu pas kreeg ik de oproep 

De ‘jonge dokter’ Jos Govaerts met 
zijn assistente Mieke Dirven in de 
apotheek. foto fam. Govaerts

Reacties van lezers

Harry Pons, de Zwerver.
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te lezen om iets te laten weten als 
je meer wist over de persoon van 
Harry Pons. Toen wij kinderen wa-
ren, kwam hij altijd bij ons koffie 
drinken. Wij noemden hem Harry 
de Tippelaar. Hij liep bij ons altijd 
dwars over de weilanden en hij 
kwam steeds uit dezelfde richting, 
namelijk uit de richting van de 
steenoven die bij ons achter stond. 
Wij hadden het vermoeden dat hij 
daar wel eens sliep.
Het was ongeveer een keer per jaar 
dat hij langs kwam. Harry was een 
aardige man maar wij als kinderen 
vonden hem toch maar ‘raar’. Het 
kommetje waar hij uit gedronken 
had, daar wilden wij niet meer uit 
drinken. Maar verder, waar hij is 
gebleven, wisten wij niet.
Het kwam wel eens meer voor dat 
er mensen bleven overnachten. 
Vooral in de zomer, dan waren de 
stallen leeg en zuiver’.

Hartelijk dank voor deze 
aanvullingen.

Wielerbaan

In ons juninummer van dit jaar kon 
u een verhaal lezen over de vroe-
gere wielerbaan. Dit naar aanleiding 
van het geplande bezoek aan de 
volkstuinen, dat op het programma 
stond van de Lokale Heemdag. U 
weet dat die niet doorging vanwege 
de coronaperikelen. Het leek ons 
aardig iets van de geschiedenis van 
de wielerbaan boven te halen, daar 
die er nog altijd ligt.
Wij ontvingen een reactie van de 
heer H. van den Brandt, die vroeger 
Hoofd van Openbare Werken bij de 
gemeente Baarle-Nassau was. 

Hij schrijft: ‘Wanneer ik onlangs in 
het blad van  Amalia van Solms uw 

artikel las over de wielerbaan, werd 
ik, als oudje van 86, met 30 pensi-
oenjaren, alsnog furieus. De aanleg 
van de wielerbaan heb ik destijds in 
opdracht van oud-wethouder Moors 
ontworpen en volledig planmatig 
klaargemaakt voor aanbesteding. 
Moest hier dan geen goedkeuring 
van B. en W. aan te pas komen? 
De kosten van aanleg werden door 
mij begroot op Fl. 135.000,-- . Het 
politieke spel dat gespeeld werd, 
gaf mij de mogelijkheid de aanleg-
kosten tot Fl 120.000,-- terug te 
brengen. De hoogte van dit bedrag 
voorkwam dat voor de aanleg van 
e.e.a. de goedkeuring van Gedepu-
teerde Staten noodzakelijk was. Al 
het overige dat passeerde alvorens 
tot aanleg kon worden overgegaan, 

Opening van de fiets- en crossbaan. foto’s gemeente Baarle-Nassau

zal ik u maar onthouden. 
Duidelijk blijft dat dit project, dat ik 
met trots heb mogen ontwerpen en 
aanleggen, thans als een doelloze 
uitgave de geschiedenis ingaat, dat 
de gemeente Fl 135.000,-- heeft 
gekost. Hoe u aan een kostprijs 
van Fl. 75.000,-- komt, is mij niet 
duidelijk. Misschien mag ik dat ooit 
nog horen’. 

Wij hebben voor dit artikel infor-
matie gevraagd aan de toenmalige 
wethouder. In de stukken die wij 
van hem ontvingen, vonden wij het 
vermelde bedrag.

Aanvullende gegevens over het 
ontstaan van de wielerbaan zijn 
welkom bij Amalia.
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Wandelen in de natuur: ergernis en weldaad

Merkwaardigheden (100)
ANTOON VAN TUIJL

Dat ik graag de natuur in trek, 

hoef ik de meeste van onze lezers 

niet te vertellen. Wanneer ik als 

schoolkind met mijn broertje ging 

‘zwerven’ op de vrije woensdag-

middag, zei mijn zeer slechtzien-

de moeder altijd: “Goed kijken hè, 

zodat je straks kunt vertellen wat 

je gezien hebt!” Nu nog weet ik 

precies het plekje waar ik voor het 

eerst een goudvink zag. Het bosje 

waar ik de wielewaal hoorde, is er 

nog altijd. Numineuze momenten 

waren dat!

Vaak geven mijn natuurwande-
lingen me een dubbel gevoel. Het 
begint met genieten, maar die 
aangename ervaring krijgt een 

deuk als je langs je pad een paar 
bierblikjes of plastic drankflesjes 
ziet liggen. Zomaar weggesmeten 
door... Hier ben ik best bereid een 
paar krachtige bewoordingen te 
bedenken, maar laat ik het houden 
bij ‘achteloos handelende lieden’. 
Merkwaardig toch! Zolang ze vol 
zijn, worden ze meegezeuld. Zodra 
ze leeg zijn, kan dat ineens niet 
meer! En wat voor gevoel moet 
je krijgen wanneer je midden in 
een natuurgebied een Aldi-winkel-
wagen met een en ander aan 
rom mel ziet staan. Dan zakt je 
natuurbeleving toch wel een heel 
eind weg!

Ergernis

Eind oktober kwamen de padden-
stoelen weer boven de grond. 
Juwelen zijn het. Maar wie verzint 
het toch om soms hele groepen van 
die schoonheden omver te trappen?

Het is natuurlijk een fantastisch 
moment wanneer je bij het Vorster 
Schoor plotseling een sprong van 
veertien reeën op je af ziet komen. 
Veertien! Het genieten zakt ver weg 
als je merkt dat ze in blinde paniek 
uit een bosgebied gevlucht zijn, 
wel anderhalve kilometer over het 
open veld aangerend komen. Ze 
zien mij niet eens staan, zo vlug 
werken ze zich door het prikkel-
draadraster om te kunnen schuilen 
in het bos vlakbij. Waardoor die 
paniek? Loslopende honden? 
Op de bordjes bij de toegangen van 
onze natuurgebieden staat: ‘Vrije 
wandeling…, met de hond aan de 
lijn’. Mijn ervaring zegt dat ruim de 
helft van de hondenbezitters zich 
hier niets van aantrekt. “Hij moet 
toch eens goed kunnen rennen”, 
zei een van hen toen ik hem er op 
aansprak. Natuurlijk is dat fijn voor 
een hond. Maar waarom ga je dan 
niet wandelen op de vele kilome-
ters zandwegen in het agrarisch 
landschap? Daar verstoor je geen 
natuur!
 

Weldaad

Mocht u nu denken dat ik na elke 
natuurtocht zwaar gefrustreerd 
thuis kom… Op tijd omschakelen! 
De ergernis daar laten vallen waar 
je die opdeed en verder genieten. 
Beseffen dat de wind niet alleen 
door je haren waait, maar ook door …Waar ik mijn eerste goudvink zag.

Een Aldi-winkelwagen met wat 
rotzooi, zomaar midden in een 
natuurgebied in onze grensstreek.
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je herinneringen, je gedachten, 
dromen, verwachtingen, verdriet… 
Bemerken dat het soms even stil 
is wanneer er geen ronkende ma-
chines of overvliegende vliegtuigen 
zijn. Wat de natuur dán allemaal 
fluistert.

Ervaren wat de jaargetijden doen 
en bemerken dat de natuur geen 
dag hetzelfde is. Voelen dat de 
natuur je brengt tot contemplatie 
en bezinning. Zien dat de na-
tuur waarin je wandelt een stuk 
eenvoud is in onze ingewikkelde 
wereld. Tegelijk weten hoe groots 
de wolkenluchten zijn en de ster-
renhemels. Hoe klein zijn wij dan! 
Dat voelt goed. Staande op een 
bruggetje naar het stromende water 
van de beek kijken in het besef 

Laat hier je hond rennen…

dat hier al water stroomde toen 
prehistorische mensen er hun vis 
vingen. 

terwijl hij al honderd jaar of meer 
zijn hoge kruin draagt op een stam 
die god weet hoeveel stormen wist 
te trotseren. De natuur biedt altijd 
elementen om je over te verwonde-
ren. Verwondering is een wel-
dadige ervaring.

De coronatijd legt ons heel wat 
beperkingen op. Maar we mogen 
wel naar buiten! Amalia helpt u 
daarbij met de routes die u in Ons 
Weekblad aantreft. Wandelen in de 
natuur, zeker als je langere tochten 
maakt, is goed voor ons geestelijk 
en lichamelijk welbevinden. U zult 
het niet merkwaardig vinden als 
ik zeg dat ik daarover mee kan 
praten… 

Foto’s: Antoon van Tuijl

Wat de natuur dán fluistert. De natuur ervaar je elke dag anders. 

De wolkenluchten… en het water…

Een monumentale eik, honderd of 
meer jaar oud.

Even leunen tegen die oude boom 
die met zijn zware wortels op 
goede voet staat met de aarde, 
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Activiteitenkalender

In elk geval tot het einde van dit jaar is het heem-

huis op de woensdagavonden en op de eerste zondag 

van de maand gesloten. Ook organiseert Amalia in 

2020 geen activiteiten meer. Verder is besloten de 

traditionele nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste 

zondag van januari te laten vervallen. 

In deze Van Wirskaante treft u het activiteiten-
programma voor de eerste helft van 2021 aan. Alles 
onder voorbehoud dat het zonder risico kan (en mag) 
worden georganiseerd. Noteert u alvast de data.
Meer informatie vindt u te zijner tijd in de digitale 
nieuwsbrief van Amalia en in Ons Weekblad. Als 
activiteiten doorgang kunnen vinden, leest u daar ook 
alle info over hoe aan te melden, waar de activiteit 
plaatsvindt en hoe laat.

Vanwege de tentoonstelling ‘Alles uit de kast’ en de 
presentatie van de resultaten van het archeologisch 
onderzoek voor de Randweg staat het jaarprogramma 
in het teken van archeologie.

JANUARI

Dinsdag 19 januari
Lezing ‘Mottekastelen in het Hertogdom Brabant’ door 
Bas Aarts

FEBRUARI

Dinsdag 23 februari
Lezing ‘Boerenschansen’ door Marc Robben

MAART

Zondag 28 maart
Vroege Vogeltocht

Dinsdag 30 maart
Algemene Ledenvergadering

APRIL

Zaterdag 10 april
Polen Battle Tour Baarle, fietstocht WOII, onder andere 
langs de loopgraven in Baarle-Grens en begraafplaats 
Zondereigen

Zaterdag 17 april
Andreas Schotel-wandeling in Esbeek

Zondag 25 april
Deelname aan de kunstenroute i.s.m. met WAK en 
Opening toeristisch seizoen

Vrijdag 30 april
Archeologische dag voor de basisschool van 
Zondereigen en Weelde-Statie

MEI

Donderdag 6 mei 
Zomeravondwandeling. Op de eerste donderdag in 
de maanden mei t/m september worden weer de 
zomeravondwandelingen georganiseerd.

Vrijdag 7 mei
Archeologische dag voor de basisschool de Vlinder van 
Baarle-Hertog
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Activiteitenkalender

JUNI

Donderdag 3 juni
Zomeravondwandeling

Zondag 6 juni
Vroege Vogeltocht

Zaterdag 12 juni
Heemreis. Vorig jaar is de Heemreis niet doorgegaan. 
Dit jaar is de bestemming opnieuw Mechelen. Bij 
voldoende belangstelling wordt de Heemreis herhaald 
op zaterdag 25 september.

Vrijdag 25 juni
Lokale Heemdag

Zaterdag 22 mei
Fietstocht en rondleiding naar schijnvliegveld De Kiek

28 mei t/m 27 juni
Tentoonstelling ‘Alles uit de kast’, i.s.m. met Erfgoed 
Noorderkempen en het cultureel centrum, met
- op vrijdag 28 mei opening van de tentoonstelling 

met rondleiding
- op zaterdag 29 mei presentatie eindverslag van het 

archeologisch onderzoek van de Randweg
- randactiviteiten tijdens de ‘Archeologische Dagen’ in 

het weekend van 19 en 20 juni

Veel activiteiten zijn afgelopen jaar niet doorgegaan, niet 
alleen bij Amalia maar ook bij andere verenigingen. Op het 
LED-scherm doen beide gemeenten een beroep op hun 
inwoners om lid blijven.

Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:
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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

MICHIELSEN  
ARCHITECTEN

WWW.MICHIELSENARCHITECTEN.NL 
BAARLE-NASSAU | 06-5135 3778

Van Kaam & Partners Financials
Stationsstraat 13

5111 CK Baarle-Nassau

T: +31 (0)13 5199661

M: +31 (0)6 13065186

@: pascal@vkpfinancials.nl

UW RESULTAAT,
ONZE PASSIE
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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
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In het grensgebied van Nederland en 

België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt 

u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:  

specialist in drukwerk voor de retail. 

Het familiebedrijf werd opgericht in 

1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke 

drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-

offset op klein en groot formaat, 

daarnaast rotatie-offset: heat-set- 

èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 

Drukkerij Em. de Jong vindt u alles 

onder één dak. Een succesvolle 

filosofie, die aansluit op de vraag 

van alledag. Betrouwbaar, snel en 

hoge kwaliteit tegen de scherpst 

mogelijke prijs.

www.emdejongdirect.nl

ook 
ONLINE drukwerk

w w w . e m d e j o n g . n l


