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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 (Ad Jacobs) 

voorzitter@amaliavansolms.org

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Ledenadministratie
ledenadministratie@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever
Ad Jacobs, 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 van teksten is toege-

staan mits bronvermelding.

Losse nummers zijn verkrijg-

baar voor e 5,00 per stuk.

 

Redactieadres
vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau
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‘Met de Bel-
gen leven we 
samen, door 
Nederland 
worden we 

achter de veren gezeten’, zo vertolkt 
Stan Aerts zijn gevoel. Hij woont op 
het Groeske, maar heeft ook zitting 
in de dorpsraad van Minderhout: 
‘Hoogstraten heeft Castelré erkend 
als buurtschap van Minderhout’.

17 Kruid-je-roer-me-wel (10)

19 Hoe uniek is Baarle? (13)
Dit keer bezoekt Herman  Janssen 

Llívia, een 
Spaanse 
enclave 
gelegen in de 
Catalaanse 
provincie 
Gerona en 
volledig om-

sloten door het Franse departement 
Pyrénées-Orientales. Het behoort tot 
de historische landstreek Cerdanya. 
Cerdanya heeft als enige Pyreneeën-
regio een natuurlijke route langs 
rivieren om met legers of koopwaar 
gemakkelijk het gebergte over te 
steken. Llívia is altijd een belangrijk 
controlepunt op deze route geweest.

30 Een keurige zwerver
In de jaren vijftig en zestig van 
de vorige eeuw kon je Harrie de 
Zwerver tegenkomen in Baarle. 
Door kwajongens wordt hij vanwege 

zijn korte passen ‘Jan-stap-netjes’ 
genoemd. Hij noemt zichzelf  
A. Zondertuis. Zijn echte naam is 
Harrie Pons. 

34 Baarle van toen (4)
Over uitgebakken spekvet, bieste-
struif en botermelksepap. Jef van 
den Brandt over het menu en de 
eetgewoonten begin vorige eeuw. 
Als de boer toen dacht dat zijn 
koren rijp was, werd de zicht, de 
pikhaak en de wetsteen voor de dag 
gehaald.

40 Loopgraven Baarle-Grens
Op initiatief van Amalia heeft de 

gemeente in het 
kader van de 
herdenking van 
75 jaar bevrij-
ding WO2 de 
loopgraven aan 

de grens weer beleefbaar gemaakt. 
Harry Benschop sprak nog met 
Floor Staes die een oproep kreeg om 
ze te graven.

54 Overhaast op de vlucht
Fon Gulickx geeft aan Antoon van 
Tujl een klein zwart aanteken-
schriftje. Het is van zijn vader. Het 
lijkt er op dat die overhaast op de 
vlucht is geslagen na de inval van 
de Duitsers in Nederland.

58 Britse medaille voor held-
 haftig optreden in 
 Baarle-Nassau
De familie van de Engelse captain 
Philip Coad – aan hem is het Britse 

Military Cross toege-
kend – bezocht eind 
vorig jaar Baarle-Nas-
sau. Frank Tuijtelaars 
ging met hen op zoek 
naar de plaats van de 
Duitse hinderlaag.

62 Ulicoten bezet, 
 moordenaar vrij
Op 12 juni 1941 raakt heel Uli-
coten zeer geschokt wanneer het 
nieuws rondgaat dat Sjef Geerts 
op geheimzinnige manier de dood 
gevonden heeft.

65 Vliegtuigcrash in 
 Zondereigen

Redactie
Harry Benschop

Leo Voeten

Aan dit nummer werkten mee:

Harry Benschop, Lia van Gils, 

Ad Jacobs, Herman Janssen, 

Sylvie Koks, Ad Leijten, 

Antoon van Tuijl, Frank Tuijtelaars, 

Leo Voeten

Foto’s: hkk Amalia van Solms,  

tenzij anders vermeld.

In de nacht van 22 op 23 mei 1944 
is een Britse Lancaster bommenwer-
per neergestort in Zondereigen. Ruim 
vijfenzeventig jaar na de feiten is er 
eindelijk duidelijkheid. 
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Algemene Leden Vergadering 2020
Graag nodigen wij onze leden uit voor de 44e Algemene Leden Vergadering op 
dinsdag 31 maart in de aula van het cultuurcentrum Baarle. De vergadering begint om 19.30 uur, 
vanaf 19.00 uur bent u welkom in de aula en staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Verslag Algemene Ledenvergadering van 26 maart 2019
 Dit verslag ligt in het Heemhuis ter inzage en is tijdens de vergadering voor u beschikbaar
4. Financieel verslag 2019 en begroting 2020.
 Het financieel verslag, door de kascommissie gecontroleerd, ligt in het Heemhuis ter inzage 
 en is samen met de begroting 2020 tijdens de vergadering voor u beschikbaar.
5. Vaststellen contributie 2021
6. Verslag kascommissie
7. Benoeming van de kascommissie 2021
8. Bestuursverkiezing:
 Aftredend: bestuursleden Ria Laurijssen, Harry Benschop en Fons Raeijmaekers, allen herkiesbaar 
 Voordracht: secretaris Sylvia Timmers
 Voordracht: bestuurslid Herman Janssen
 Voordracht: bestuurslid Jan Vermeer
 Aftredend: voorzitter Ad Jacobs, niet herkiesbaar
 Voordracht: voorzitter Herman Janssen
9. Beleidszaken Presentatie Beleidsplan 2020-2025
10. Activiteiten 2020
11. Werkgroepen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Contributie 2020
Bij deze Van Wirskaante treft u een nota aan voor de 
contributie 2020. Graag ontvangen we uw  
contributie vóór de op de nota aangegeven datum op 
onze RABO-rekening NL13 RABO 0103 8949 69. 
Wilt u bij de betaling alstublieft uw relatienummer 
en/of factuurnummer vermelden? Dat voorkomt 
 misverstanden en zoekwerk, want wij hebben nogal 
wat leden met dezelfde familienaam.

Automatische incasso
Hebt u een automatische incasso afgegeven  
aan Amalia, dan hoeft u niets te doen. U ziet  
dat onderaan de nota staan. Uw contributie  
wordt binnen zes weken geïncasseerd.

Bij vragen of als u een machtiging wilt afgeven  
om jaarlijks de contributie te innen, dan kunt u mij 
mailen: penningmeester@amaliavansolms.org of 
telefonisch contact opnemen op 013-508 3408. 

Hartelijk dank,
Nelly Pieke, penningmeester

Amalia heeft het 44e verenigings-

jaar geopend met de gebruikelijke 

nieuwjaarsreceptie in het cultuur-

centrum van Baarle. Een goed 

bezochte en gezellige receptie met 

koffie en een lekkere wafel gebak-

ken door Fonne Gulickx. Onze 

 leden wensten elkaar,  sponsoren 

en lokale bestuurders een geluk-

kig maar vooral een gezond jaar 

toe. Bij deze wens kan ik me  

alleen maar van harte aansluiten.

Op de komende Algemene Leden-
vergadering leg ik mijn voorzitter-
schap en bestuurslidmaatschap 
neer. Een weloverwogen stap die 
ik al twee jaar eerder had wil-
len zetten. Toen is het er niet van 
gekomen. Nu is de tijd wel daar.
Kijk ik wat verder terug in de ge-
schiedenis van de heemkundekring 
dan kom ik uit bij de bestuurs-
vergadering van 13 december 
1984. Ik was uitgenodigd door het 
bestuur als beoogd opvolger van 
Gerard van de Lindeloof, de toen-
malig voorzitter. Op de volgende 
Algemene Ledenvergadering droeg 
het bestuur mij voor als voorzitter. 
Die ALV werd gehouden bij ‘Rigge-
ling’ in het achterzaaltje. Aanwezig 
waren 7 bestuursleden en 7 leden. 

Voorwoord, 
tevens ’slotwoord’

Met algemene stemmen werd ik 
benoemd tot voorzitter van onze 
heemkundekring.

Men vond dat ik de juiste persoon 
kon zijn om de vereniging nieuw 
leven in te blazen. Ik ben er aan 
begonnen en samen met het be-
stuur hebben we de vereniging vlot 
getrokken.
Hoe Amalia zich in de achterlig-
gende periode heeft ontwikkeld 

hebt U allemaal al kunnen lezen 
in onze prachtige jubileumuitgave 
‘Amalia op pad’. We zijn uitge-
groeid tot een prachtige vereniging 
waar we met z’n allen trots op 
kunnen zijn.

Als ik terugkijk naar het afgelopen 
jaar zie ik een prima heemkundig 
jaar. Onze bestuurders en vrijwilli-
gers hebben zich hiervoor met heel 
veel enthousiasme ingezet. 

Kijk voor de heemreis 
zaterdag 20 juni in het 

uitgebreide activiteitenoverzicht 
achterin! pag 89

De oude en de nieuwe (links) voorzitter van Amalia in 1985.
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Zij waren steeds bereid om een bij-
drage te leveren aan de organisatie 
en activiteiten van de vereniging. 
Door deze gezamenlijke inspannin-
gen en samenwerking met andere 
organisaties en instellingen zijn wij 
er in geslaagd een aantal bijzon-
dere projecten te realiseren.

Hoe het gaat met Amalia willen 
wij U graag vertellen op onze 44e 
Algemene Ledenvergadering op 
dinsdagavond 31 maart aanstaande. 
Plaats van handeling is de aula in 

het cultuurcentrum van Baarle.
Onze Algemene Ledenvergadering 
is een heel belangrijke vergadering. 
Het bestuur geeft opening van 
zaken en kijkt met U terug naar het 
gevoerde beleid het afgelopen jaar 
en kijkt vooruit via ons Beleidsplan 
2020-2025.

Onze secretaris en penningmeester 
zorgen voor informatie over het 
afgelopen jaar. Deze informatie ligt 
ter inzage in het Heemhuis vanaf 
de eerste zondag van maart.

In de bestuursvergadering van 
januari hebben wij het beleidsplan 
2020-2025 vastgesteld.
Dit beleidsplan leggen wij aan u 
voor ter goedkeuring. Wij beogen 
hiermede beter te kunnen inspelen 
op nieuwe ontwikkelingen zodat 
we adequaat kunnen blijven wer-
ken aan onze doelstellingen zoals 
vastgelegd in onze verenigings-
statuten.
In het beleidsplan kijken we ook 
hoe we onze vereniging toekomst-
bestendig kunnen houden. Dan 
hebben wij het natuurlijk over 
verdiepen, vernieuwen en verjon-
gen. Deze processen gaan we de 
komende periode optimaliseren of 
in gang zetten. En daar hebben wij 
uw hulp nadrukkelijk bij nodig. 

In de afgelopen jaren heb ik meer-
dere keren gemeld dat het bestuur 
structureel onderbezet is. Dat is nu 
verleden tijd. Met veel genoegen kan 
ik melden dat op de komende ALV 
niet alleen drie bestuursleden zich 
herkiesbaar stellen, maar ook drie 
nieuwe bestuursleden worden voor-
gedragen, waaronder een nieuwe 
voorzitter. Dat brengt ons bestuur 
weer op sterkte, wat een goede zaak 
is voor onze grote vereniging

Zelf ga ik stoppen als voorzitter (en 
bestuurslid) van heemkundekring 
Amalia van Solms, een prachtige 
vereniging. Natuurlijk blijf ik mij in-
zetten voor Amalia, als gewoon lid. 

Als voorzitter heb ik een geweldige 
tijd gehad bij Amalia. Een heel 
lange periode waar ik met genoe-
gen op zal blijven terugkijken.

Amalia het gaat je goed.

Ad Jacobs, uw voorzitter
Het beleidsplan 2020-2025 wordt op de ALV ter goedkeuring voorgelegd.

“Ik woon hier goed, maar de grens ligt verkeerd!”

Aon de praot mee… (76)
Stan Aerts
 

ANTOON VAN TUIJL

Het miezert weer eens zo druile-

rig als maar kan, wanneer ik op 

een januarimorgen, braaf met 

zestig kilometer per uur de lange 

Hoogstratensebaan afrij om tegen 

tien uur te arriveren op Groeske 

11. Alle miezerigheid verdwijnt 

als Stan en zijn vrouw Martine 

me vriendelijk ontvangen en we 

al gauw de sfeer van een goed 

gesprek gevonden hebben. Enkele 

bidprentjes en een fotoalbum lig-

gen klaar.

Wie is Stan Aerts?

Stan wordt in Hoogstraten geboren 
op 16 oktober 1949. Hij is in 
hart en nieren een ‘Castelnaar’ 
maar wel geboren in Hoogstraten! 
“Thuisbevallingen komen in Neder-
land meer voor dan in België”, zo 
verklaart Stan zijn geboorteplaats. 
Om allerlei praktische redenen is 
het Groeske sterk gericht op Min-
derhout en de Schootsenhoek meer 
op Wortel. Waar nodig zoeken 
beide buurtschappen Hoogstraten 
op. Geen wonder dus dat moeder 
Aerts in het Hoogstratense Moe-
derheil bevalt. Na tien dagen komt 
Stan thuis en hij blijft zijn hele 
verdere leven honkvast. 

Hij woont namelijk nog altijd in 
het ouderlijke huis, dat uit 1743 
stamt. Zijn vader is Ludovicus 
(Louis) Aerts en zijn moeder heet 
Maria Martens.

Het huis van de familie Aerts op het Groeske. foto Antoon van Tuijl

De moeder van Stan. Ze overleed in 
1974 door een noodlottig ongeval.

Uit zijn vroegste herinneringen 
weet Stan nog dat bijna alle wegen 
in Castelré onverhard zijn. Alleen 
tussen Schootsenhoek en Groeske 
ligt een klinkerweg. Na de asfal-
tering daarvan, zijn de klinkertjes 
gebruikt om de paden rond de 
‘plaetse’, het driehoekige plein van 
het Groeske, te verharden. Tegen-
woordig zijn de wegen rond het 
Groeske nog steeds zandwegen. 
“Die zijn niet altijd goed begaan-
baar”, zegt Stan. “Bij droogte is het 
stof en bij nat weer moet je door 
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het slijk!” De weg van hier naar de 
Stenen Brug over het Merkske is 
vanouds heel slecht. Dat kan bijna 
niet anders. Hij gaat dwars door 
het beekdal. In de Landinrichting 
hebben ze er een dikke laag zand 
opgereden. “Veel verbetering heeft 
dat niet gebracht”, is de ervaring 
van Stan.

Hij weet ook nog dat een stuk van 
de huidige Hoogstratensebaan 
tussen het kruispunt en Minder-
hout-brug nog niet bestond. Wie 
van Baarle kwam, moest bij het 
kruispunt even rechtdoor en bij de 
boerderijen naar links, dan rechts 
aanhoudend langs het kleine huisje 
waar een kleermaker woonde naar 
de Schrans om zo bij de brug over 
de Mark aan te komen.

“Dat laatste stuk van de Hoogstra-
tensebaan werd in 1959 aange-

legd”, herinnert Stan zich. Ik vertel 
hem dat ik daar ook nog herin-
neringen aan heb. Blijkbaar kreeg 
de hele Hoogstratensebaan toen 
een opknapbeurt. Een oudere broer 
van mij was in die tijd stoomwals-
machinist bij het wegenbouwbe-
drijf dat de klus klaarde. Hij heeft 
al dat nieuwe asfalt met die oude 
machine glad gemaakt. Na het af-
ronden van dat werk is hij een hele 
zaterdag onderweg om die zware 
stoomwals op eigen kracht terug 
te brengen, dwars door Tilburg 
en dwars door Den Bosch, naar 
zijn thuisbasis in oost-Brabant. Zo 
ging dat toen. Er waren nog geen 
diepladers.

“In mijn jeugd woonden er in 
Castelré meer mensen dan nu”, 
meent Stan. Niet omdat er meer 
huizen stonden. Dat is niet zo. Er 
zijn nu meer een-persoons-huis-

houdens, terwijl er eerder zeven, 
acht of meer mensen in zo’n huis 
verbleven. De gezinnen waren veel 
groter. Voor het gezin Aerts geldt 
dat overigens niet. Stan heeft twee 
zussen, Paula en Josepha.

De bevolking is trouwens nogal 
veranderd. Vrijkomende huizen 
werden bijna steeds gekocht door 
mensen van buiten Castelré. Mijn 
vraag is dan ook hoe Stan dat 
ervaren heeft. Hij denkt even na 
en zegt: “Wij hebben die mensen 
eerst het voordeel van de twijfel 
gegeven. De meesten hielden zich 
in het begin een beetje afzijdig. 
Er zijn er ook die zich heel goed 
aangepast hebben”. “Maar”, merkt 
Martine op, “het is toch niet echt 
in het voordeel van Castelré”. Zij 
is meer gehecht aan de oude ge-
moedelijkheid en de rust van haar 
woonomgeving. “Een enkele keer 
probeerde er iemand ons wel eens 
de wet voor te schrijven”, vult Stan 
aan. Hij ervaart dat er niet heel 
veel onderling contact is, “maar we 
helpen mekaar voort als dat zo uit-
komt. Het gebrek aan contact met 
buurtgenoten heeft ook een andere 
oorzaak”, meent Stan. “Vroeger 
gingen mensen te voet of op de 
fiets door de omgeving. Kwamen 
ze dan iemand tegen, dan stopten 
ze en ze maakten een praatje. Dat 
was vanzelfsprekend. Zo gaat dat 
tegenwoordig niet meer. We zitten 
in de auto om onze boodschappen 
te doen. Maar dit zal zo niet alleen 
in Castel zijn”, verwacht Stan. 

Laten we terugkeren naar de 
jeugdjaren van Stan. Bij mijn vraag 
naar de speelmogelijkheden in zijn 
kindertijd, denkt hij meteen aan 
het karretje dat zijn vader voor hem 
maakte. Het was een eenvoudig 
bouwseltje van hout, met wielen 
die uit planken gezaagd waren. 

Stan heeft er veel mee gespeeld. 
Hij haalde er regelmatig zand mee 
uit de bosrand van de Vogelen-
zang. “Daar lagen gegraven kuilen 
waar mensen uit de buurt wel eens 
zand haalden. Dat was mooie gele 
zavel. Zo maakten we thuis zelf 
een zandhoop waarin we konden 
spelen”.

Ik weet dat het bosgebied van de 
Vogelenzang een heel bijzonder 
reliëf heeft. Naast zandheuvels zijn 
er ook vochtige laagten te vinden. 
Er wordt beweerd dat de mensen 

uit de buurt daaruit vroeger turf 
wonnen. Mijn vraag is dan ook of 
Stan daar weet van heeft. Dat be-
vestigt hij. In zijn jonge jaren heeft 
hij dat niemand meer zien doen. 
Maar van zijn grootmoeder hoorde 
hij hoe daar in haar tijd moer 
gedolven werd. Die laag blubber 
moest eerst een tijdje drogen. Na 
die droogperiode werd zo’n laag tot 
turfblokken gestoken. Zo kregen de 
mensen brandstof  voor het haard-
vuur. “Nee, in mijn tijd heb ik niet 
meer gezien dat mensen daar nog 
brandstof gingen halen”, zegt Stan.

Motoriek oefenen?

We hebben het ook over zijn 
schooltijd. Zijn herinnering aan 
de bewaarschool (kleuterschool) 
roept geen vreugdevolle beelden 
op. “Ik meen dat we heel veel met 
de armen strak over elkaar in onze 
bankskes zaten. En we kregen 
een lapke stof en dan moesten we 
draadjes uit dat weefsel trekken”. 
Op mijn vraag of er dan een be-
paald patroon tevoorschijn moest 
komen, zegt Stan: “Dat weet ik 
echt niet meer. Ik denk eerder dat 

Het vroegere wegenpatroon van Castelré. 

Familie Aerts: v.l.n.r. Leo en Paula, Jan en Josepha met kind, Stan en vader Louis.
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Stan als bewaarschoolkind.

Schoolfoto uit 1958 met meester Lambrechts. Stan staat boven, eerste van links.

Schoolfoto uit 1959 met meester Vleugels. Stan staat op de tweede rij van boven, tweede van links.

dit werk diende om onze motoriek 
te oefenen!” Nee, van die twee 
jaar is hem nauwelijks iets bij 
gebleven. Ook aan de tijd van de 
basisschool bewaart Stan niet veel 
herinneringen. Hij zat in Minder-
hout op school. Zo’n dorpsschool-
tje had niet veel leerlingen. De 
meesters Adriaensen, Lambrechts 
en Vleugels zorgden ieder voor 
twee leerjaren. 

“Later is de school toch wel goed 
gegroeid”, weet Stan. Voetballen 
en knikkeren waren meestal de 
spelmogelijkheden op de speel-
plaats. Hoepelen deden ze ook. 
Een fietsenwiel zonder spaken 
werd dan met een glad gemaakt 
stokje voort geduwd. “Zo’n wiel 
was op de boerderij altijd wel een 
te vinden”. 

Stan bezoekt na de basisschool 
twee jaar de landbouwschool in 
Hoogstraten. Daarna werkt hij 
thuis mee op de boerderij. Zijn 
vader heeft een gemengd bedrijf 
waar het accent ligt op melkvee-

houderij. De meeste Castelrésche 
mensen zijn boer. Stan weet nog dat 
er enkelen werkten met een paard 
voor de oude kar. Ze gebruikten een 
hoogkar en een stootkar of stulp-
kar. Die hadden van die heel grote 
houten wielen. “Zo’n kar moet mijn 
pa ook een gehad hebben, want wij 
gebruikten die zware ijzeren hoepels 
als weidesleep”, vertelt Stan. Maar 
op de boerderij van zijn vader zijn 
de grote houten karren al afgeschaft. 
Alle vervoer wordt gedaan met de 
platte wagen en het paard heeft 
plaats gemaakt voor een tractor.
Er zijn dagen dat Stan stevig moet 
aanpakken. Zijn vader is namelijk 
een van de eersten in Castelré 
die een auto aanschaft. Daarmee 
wordt hij regelmatig als ‘taxichauf-
feur’ gevraagd. Op verzoek brengt 
hij mensen naar het ziekenhuis als 

ze naar een specialist moeten of 
op controle. Het komt ook nog al 
eens voor dat hij op woensdag 

afwezig is doordat hij met boeren 
en veekooplui naar de veemarkt 
rijdt in ’s-Hertogenbosch. Intus-

sen moet het werk op de boerderij 
toch gedaan worden. Dat gaat Stan 
goed af.

Landbouwschoolleerlingen met leraar Ickx. Stan is de vijfde leerling van rechts in de staande rij.
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Geen traktatie

Veel vrije tijd is er niet, maar we 
willen het toch ook even hebben 
over vertier en vermaak van het 
jonge volk in Castelré. “Hier was 
niet veel te beleven”, zegt Stan. 
“Wij zochten ons vertier meer in 
Hoogstraten en op de kermis-
sen in de omliggende dorpen. In 
Castel was vroeger wel één op 
de drie huizen een café, wordt 
wel gezegd”, vertelt Stan in een 
adem. “Sommige mensen maak-
ten zelf hun bier”, weet hij nog. 
Zijn pa probeert dat ook eens. Hij 
heeft een oud recept. Daarin staat 
bijvoorbeeld ‘voor 5 frank gist’. 
Zo geeft het recept wel de prijzen 
van de ingrediënten, maar niet de 
hoeveelheden! Pa Aerts moet maar 
een beetje gokken. 

Zijn bier wordt dan ook geen trakta-
tie! “Nee”, zegt Stan, “dat deden ze 
bij op d’n Brouwer op de’n Hooiberg 
beter! Daar was een echte brouwe-
rij”. In de volksmond blijven leden 
van de familie nog lange tijd ‘die van 
d’n Brouwer’ genoemd worden.
Op zeker moment neemt Stan de 
boerderij van zijn vader over. “Ik 
denk dat ge vroeger meer afhankelijk 
waart van weer en wind dan tegen-
woordig. Ge had wel eens tegenslag, 
maar een kaoi jaor is nog geen slecht 
leven”, oordeelt hij met wijsheid. In 
de loop der jaren treden er stelsel-
matig allerlei veranderingen op in de 
agrarische wereld. De eerste tekenen 
van schaalvergroting en een meer 
industriële aanpak in de landbouw 
en de veeteelt doen zich voor.
Bij de invoering van de melkquota 
gaat Stan niet mee in die nieuwig-

heid. Hij doet de melkkoeien weg, 
schakelt over op vleesvee en bouwt 
een mooie kudde op van een krui-
sing tussen twee Franse runderras-
sen: donkerbruine Limousins en heel 
lichte Blonde d’Aquitaines. “Ge hebt 
er niet zo heel veel werk mee”, vindt 
Stan. “Als ge niet hoeft te melken, 
scheelt dat een paar uur per werk 
dag. Dat geeft meer rust. Behalve 
in de tijd dat de kalveren geboren 
worden. Dan dien’de in de buurt 
te zijn om te zien dat het kalfke en 
de moeder elkaar weten te vinden. 
Als de kalfkens goed drinken bij de 
moeders, dan ben’de gerust”.

Stillekens afbouwen

Deze kleinschalige vorm van 
agrarische bedrijvigheid levert geen 
volledige kostwinning op. 

Stan als opgroeiende jongeman.

De melkkoeien die Stan weg deed.
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Bovendien is het werk voor het 
houden van deze kudde geen 
dagtaak. Stan zoekt werk buitens-
huis. In de bouw kan hij meteen 
terecht, maar hij voelt er niet zo 
veel voor om in weer en wind op 
de steiger te staan. Hij kiest voor 
een job in een slachthuis en gaat 
daarvoor naar Rijkevorsel en later 
naar Meer. Omdat hij op den duur 
zijn vak goed verstaat, komen er 
regelmatig nieuwe gasten bij hem 
die hij dan ‘opleert’. In de laatste 
jaren zijn dat steeds vaker mannen 
van buitenlandse afkomst. “Als ze 
hun best deden om het werk goed 
te doen, dan had ik daar helemaal 
geen moeite mee”, zegt Stan. Hij is 
intussen met pensioen.
“Het wordt tijd om mijn veehou-
derijtje stillekens af te bouwen”, 

vertelt Stan. “Ja”, mijmert hij 
verder, “Ge wordt ouder en ik heb 
op medisch gebied al een en ander 
meegemaakt…” Stan heeft al vijf-
tien jaar geleden nieuwe heupen 
gekregen. Er zijn ook al eens pro-
blemen met zijn hart geweest en 
hij heeft de intensive care al eens 
van binnen gezien! “Daar hou ik 
toch wel rekening mee. Ik weet dat 
de Martenskant in mijn voorouders 
niet zo’n sterke stam is! Ik voel 
me nu heel goed, maar ik ga toch 
stillekens afbouwen”. Zijn vrouw 
Martine mengt zich in het gesprek 
met: “Dan zal het toch goed zijn 
om een nieuwe invulling voor je 
vrije tijd te zoeken”. Maar daar 
maakt Stan zich blijkbaar geen 
zorgen over. “Dat dient z’n eigen 
wel aan”, is zijn overtuiging.

Veel te vroeg

Over Martine gesproken: Martine 
Hellings is met Stan getrouwd. 
Zij krijgen samen twee kinderen: 
een tweeling, Paul en Greet. Die 
worden geboren op 23 december 
1984. Alleen… ze komen veel te 
vroeg. Het ziekenhuis in Turnhout 
is niet voorzien op zulke kwetsbare 
mensenwezentjes. Per ambulance 
gaan ze direct naar de ‘Gasthuis-
berg’, het universitaire ziekenhuis 
in Leuven. Daar zijn meer kundig-
heid en voorzieningen beschikbaar. 
Het worden spannende weken voor 
Martine en Stan. Gaan hun twee 
hummeltjes het redden? De reizen 
naar Leuven zijn altijd al lastig en 
nu nog meer, want het wintert he-
vig begin 1985. De kindjes komen 
er door. Leuven laat hen terugke-
ren naar Turnhout en na nog een 
verblijf van enkele weken in het 
ziekenhuis, komen ze eind maart 
eindelijk thuis.

We zijn intussen jaren verder. 
Martine en Stan zijn gelukkige 
grootouders. Hun kleinkind is een 
dochtertje van Greet. De vader is 
van Afrikaanse oorsprong. Daardoor 
is het meisje donker van huidskleur. 
Dat inspireerde de kersverse groot-
ouders om haar de naam Cleopatra 
te geven, met als roepnaam Cleo. 
“Ik heb gelezen dat Cleopatra een 
mooie en een slimme koningin was. 
Mooi vinden we ons Cleo nu al en 
slim kan ze nog worden!” verklaart 
Stan hun keuze. En Martine vult 
aan: “Ze verkeert nu in een periode 
dat ze heel graag knutselt”. Dat is in 
huize Aerts goed te zien, want overal 
in de huiskamer hangen, staan en 
liggen de ‘kunstproducten’ van hun 
koninginnetje. Martine en Stan zijn 
gek met hun kleinkind en zorgen er 
goed voor. Daarmee zijn ze een grote 
steun voor dochter Greet.

Binding met Minderhout

Ik leg Stan natuurlijk ook de vraag 
voor hoe het voelt om zo sterk 
georiënteerd te zijn op België 
maar toch Nederlander te zijn. Hij 
reageert snel en duidelijk: “Met de 
Belgen leven wij samen en door 
Nederland worden we achter de 
veren gezeten!” Hiermee vertolkt 
hij zijn gevoel kort en helder. Als 
voorbeeld heeft hij het over de 
zorg. “Ik werkte in België en daar 
was alles via de ziekenkas goed 
geregeld. Ik heb bij alle medische 
zaken geen problemen gehad. Ze 
hebben in Turnhout al mijn medi-
sche gegevens. Maar na mijn pen-
sionering heb ik met Nederlandse 
zorginstellingen van doen. Ge loopt 
verloren in de formulieren! Ge bent 
onderhand genezen eer ge naar 
een specialist kunt of medicijnen 
kunt ophalen!” En Stan vat zijn 

gevoel nog eens goed samen met: 
“Ik woon hier goed, maar de grens 
ligt verkeerd!”
Zijn binding met Minderhout begint 
al vroeg in zijn jeugd. Hij wordt 
misdienaar in de St. Clemenskerk. 
Dat wil wat zeggen. Er is in die tijd 
elke weekdag een H. Mis om ze-
ven uur. Stan is dus al in de vroege 
morgen in touw. Op de zondagen 
heeft hij het helemaal druk. Dan 
dient hij de vroegmis om zeven 
uur, een tweede dienst om half 
negen, de Hoogmis om tien uur 
en na de middag nog het Lof. Door 
de week moet hij soms ook paraat 
staan voor een uitvaart of een trou-
werij. Hij krijgt hierdoor geen hekel 
aan de kerk. Dat blijkt wel uit het 
feit dat hij intussen al twintig jaar 
lid is van de Kerkfabriek (kerkbe-
stuur van de St. Clemenskerk).
Bij een bezoek aan de kerststal van 
Minderhout zag ik zijn naam staan 

op het bordje met vrijwilligers van 
de kerststalgroep. Stan beaamt 
dat hij actief is bij de vrijwilligers 
die de kerststal in Minderhout 
verzorgen. “Sinds twee jaar hebben 
we een nieuwe stal”, vertelt Stan. 
“De vorige was zodanig aan het 
verslijten dat we aan een nieuwe 
moesten. Daar komt bij ons geen 
‘deskundige’ aan te pas. Iedereen 
van de werkgroep heeft thuis wel 
wat oud materiaal liggen of staan. 
Dat brengen we bijeen en samen 
bekijken we hoe we daar een mooi 
geheel van kunnen maken. Wij 
zijn daar redelijk goed in geslaagd, 
meen ik”, oordeelt Stan. Er is nog 
een andere binding met de kerk. 
Hij is bij toerbeurt koster. 
Ook heeft hij zitting in de dorps-
raad van Minderhout. Dat is 
toch eigenlijk wel merkwaardig, 
een Nederlander die volwaardig 
meepraat in een commissie van 
een Belgische gemeente. “Dat 
kan”, verklaart Stan, “doordat de 
gemeente Hoogstraten Castelré 
erkend heeft als een buurtschap 
van Minderhout. Die verhoudingen 
zijn heel goed tegenwoordig”. Dit 
herinnert hem aan oude verhalen 
die zijn vader wel eens vertelde. 
Castelré was ook toen gericht op 
Minderhout maar tussen bepaalde 
buurtschappen en het Groeske was 
de band niet altijd even vriendelijk. 
‘Die Hollanders…’, hoorden ze 
in Castelré wel eens. Echte ruzie 
kwam zelfs voor. “Het gebeurde dat 
ze het niet bij woorden lieten en 
dan schoot er iemand zijne klomp 
uit en sloeg zijnen tegenstander 
daarmee op zijne kop!” Dat waren 
nog eens tijden…  
Ik vertel Stan dat ik in de jaren ze-
ventig eens een verzoek kreeg van 
José van Gestel (van het winkeltje 
op de Schootsenhoek). Of ik een 
gedicht zou willen maken voor ‘Ka-
pellekenskermis’? Dat heb ik toen Romantische trouwfoto van Martine en Stan.

Een mooie handtas en een raket die Cleo knutselde. foto Antoon van Tuijl
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gedaan maar nog steeds is bij mij 
de vraag blijven hangen: wat hield 
dat in? Stan heeft daar nog wel 
herinneringen aan. “Dat was een 
evenement voor de buurtschappen 
van Minderhout. Castelré wordt 
vanouds gezien als het negende 
gebuurt en was er dus bij betrok-
ken”. Hij legt uit wat er dan zoal 
gebeurde. 

Er is in 1965 behoefte aan een 
nieuw parochiehuis en om daar 
geld voor te vinden, bedenkt men 
een soort wedstrijd tussen de 
gebuurten. Naar de kapel van 
O.L.Vr. van den Akker is de naam 
Kapellekenskermis bedacht. Het 
wordt een jaarlijks terugkerend 
evenement en elk jaar zoekt ‘de lei-
ding’ een bepaald thema. Op een 
zekere zondag is er een bijenkomst 
waarop het thema bekend gemaakt 
wordt. Een tijd later wordt van de 
buurtschappen verwacht dat ze 
hun prestatie komen presenteren.
Opdrachten zijn bijvoorbeeld: 
welk gebuurt laat de langste boom 

zien, of wie bouwt de origineelste 
trein? Ook moet er eens een vlag 
gemaakt worden. Bij de presenta-
tie hoort ook een quiz tussen de 
buurtschappen. Het gebuurt dat 
wint krijgt een beker. “Castelré 
heeft één keer gewonnen! Ik hen 
d’n beker altijd nog bewaard”, 
zegt Stan. Dit evenement brengt 
elk jaar veel volk op de been en 
heel wat geld in het laadje. Toch 
is het op den duur doodgebloed. 
Het gebouw staat er lang en waar 
gaan de opbrengsten dan naar 
toe…? “Daarna hebben we enige 
jaren meiboomfeesten gehouden”, 
herinnert hij zich. Die bestaan nu 
ook niet meer.

Tot slot

Wij bladeren nog even rustig door 
het album, waarbij Stan me van 
de nodige uitleg voorziet bij foto’s 
die in ons verhaal van pas komen. 
Ook kan ik een foto maken van zijn 
oude boerderij en van de knop op 
de voordeur, die 277 jaar oud is. 

Stan in een optocht van Kapellekenskermis.

We vergeten ook niet het merk-
waardige bordje dat hoog tegen de 
gevel bevestigd is. Daarop staat: 
‘Verboden te venten of te bedelen’. 
Stan is er zuinig op! Het verhaal 
gaat dat de gemeente hiermee 
vroeger aan vreemdelingen liet 
weten, dat deze activiteiten niet 
gewenst waren. Hangt het daarom 
bij het eerste huis dat je ziet als 
het Groeske nadert? We troffen nog 
eens zo’n zelfde bordje aan op het 
huis van de familie Boeren aan de 
Maaijkantsestraat. Dat hing er ook 
voor wie de buurtschap naderde!

Stan en Martine, namens de lezers 
van Van Wirskaante dank ik jullie 
hartelijk voor jullie gastvrijheid 
en vooral Stan veel dank voor je 
openhartige verhalen. Dat het jullie 
goed moge gaan, (ook al zit je aan 
de ‘verkeerde kant’ van de grens!)

De foto’s komen uit het familie album, 
tenzij anders vermeld.

De oude deurknop met ‘ANNO 1743’. 
foto Antoon van Tuijl

Het bordje tegen de gevel. 
foto Antoon van Tuijl

Hondsdraf (Glechoma hederacea)

Kruid-je-roer-me-wel (10)

SYLVIE KOKS

Het voorjaar dient zich weer aan 

dus vandaar mijn keuze voor een 

echt voorjaarskruid. Hondsdraf 

behoort tot de voorjaarskruiden 

die reinigen en vitamines en 

mineralen weer aanvullen. Honds-

draf wordt ook wel wondrank 

genoemd.

Hondsdraf is een vaste plant die 
graag in de schaduw groeit. De 
slappe vierkante stengel maakt 
bovengrondse hechtwortels die de 
bodem graag bedekken. Dit maakt 
hondsdraf tot een onuitroeibare 
plant. Hij kan gemakkelijk andere 

planten verstikken. Ik heb hem 
zelf ooit uit het bos meegenomen 
en in de tuin gezet. Als je niet van 
woekeren houdt raad ik dat echt 
af. In het voorjaar, als de plant gaat 
bloeien richt hij zich op en laat ie 
zien hoe mooi hij is. Hij valt op 
door de mooie kleine blauwpaarse 
lipbloempjes. De plant heeft een 
sterke geur die lijkt op wiet. Sterk 
geurende planten werken op het 
gevoelsleven, ontkrampen en desin-
fecteren. Hondsdraf zie je vaak in de 
buurt van de brandnetel. Deze twee 
stimuleren elkaar om te groeien.

Uit de bladvorm van hondsdraf 
kunnen we drie eigenschappen 
afleiden:
- Niervormig: stimuleert de nieren, 

werkt ontzurend;

- Lijkt op longblaasje: vocht en 
slijmafvoerend bij hoest en bron-
chitis;

- Lijkt op oorschelp: ontstekings-
remmend, bij oorontstekingen, 
loopoor en gehoorbeschadigin-
gen.

Deze laatste eigenschap kan mijn 
oudste zoon Willem beamen. 
Door het veelvuldig gebruik van 
oordopjes had hij in zijn pubertijd 
veel last van zijn oren. Een blaadje 
hondsdraf in zijn oor hielp meteen 
tegen de pijn. Je rolt het blaadje 
dan op en doet het in de gehoor-
gang, laat altijd een stukje steel 
eruit hangen zodat je het eruit kan 
halen. De pijn trekt snel weg.

Toepassingen 

In een zachte winter blijf je honds-
drafblad zien. Echter in het vroege 
voorjaar als de stengels zich op-
richten en de bloempjes zichtbaar 
worden is de plant op zijn sterkst. 
In die periode oogst ik stengel blad 
met bloem en leg ik het enkele we-
ken op een droge plaats te drogen. 
Daarna kan ik daar het hele jaar 
thee van trekken. Het verse kruid 
gebruik ik in een voorjaarssalade 
of soep en wat ook heel leuk staat 
is die kleine bloempjes in kruiden-
boter doen. Gebruik het echter met 
mate want het heeft een sterke 
smaak (bitter). 

Bloeiende hondsdraf. https://waarnemingen.be/species/

Hondsdrafblad. 
foto Sylvie Koks
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Je kunt het hele jaar het gehele 
bovengrondse kruid gebruiken, 
blad stengel en bloem! 
Hondsdraf behoort tot de voorjaars-
kruiden die reinigen en vitamines 
en mineralen aanvullen.
Ook bij hooikoorts kan het preven-
tief gebruikt worden. Je kunt dan 
thee drinken, elke dag een kopje 
of de tinctuur gebruiken. Tinctuur 
kun je zelf maken in het voorjaar 
maar heeft een paar weken nodig 
om te trekken. Je oogst dan het 
hele bloeiende kruiden en knipt dat 
fijn met een schone schaar in een 
schone pot met een alcoholbasis 
erin van 35%, bijvoorbeeld bran-
dewijn of jenever. Het kruid moet 
dan verdrinken in de alcohol. Je 
laat dat drie weken trekken en de 
eerste week schud je het 1x daags. 
Na drie weken afzeven en klaar is 
de tinctuur.

In het begin van dit verhaal 
schreef ik dat je het kruid vaak bij 
brandnetel ziet. Wrijven met een 
hondsdrafblaadje op de plek waar 
de netel je heeft geprikt haalt de 
brand eruit. Ook bij andere jeuk, 
bijvoorbeeld na een muggensteek, 
kan dit helpen.

Vroeger werd hondsdraf ook 
gebruikt bij tandpijn, dan kauwde 
men op het blad. Ook voor het los-
maken van taai slijm bij de longen 
werd het ingezet. Door de inhouds-
stoffen voert het vocht en slijm af 
en werkt het ook wat antiseptisch. 
Ook vond ik in oude kruidenboe-
ken dat het voorheen ook wel eens 
ingezet werd bij het bierbrouwen in 
plaats van hop.

In 2002 is er in Engeland nog 
onderzoek gedaan naar conser-
verende eigenschappen van dit 
kruid. Dit wordt bevestigt door een 
onderzoek in Servië in 2010. In 
Korea hebben ze in 2011 ontdekt 
dat het ook zou beschermen tegen 
huidverkleuring.

Op culinair gebied kun je het in 
vele gerechten gebruiken. Het 
wordt gebruikt in een voorjaars-
soep met brandnetel en andere 
kruiden. Je kunt het in een pesto 
of dipsaus verwerken, of in een 
omelet of pannenkoek. Nogmaals 
gebruik het matig, advies niet meer 
dan 50 gram per keer. Omdat het 
zo bitter is gebruik je het automa-
tisch niet veel, denk ik. Dat heeft 
de natuur goed bedacht.

Recept bloemetjesboter
Prak een teentje knoflook door  
zachte roomboter. Doe er bloeme-
tjes bij van hondsdraf, salie en wat 
bloemetjes van munt, bieslook of 
basilicum. Goed mengen en klaar 
is je eigen gemaakte bloemige bo-
ter. Garneer het met wat viooltjes, 
dat staat heel leuk.

Ik wens iedereen een fijn voorjaar.

Kruidige groetjes,

Sylvie Koks

Hondsdrafblad in oor.  foto Sylvie Koks

Bloemetjesboter. https://images.smulweb.nl

Spaanse enclave in Frankrijk

Hoe uniek is Baarle? (13)

HERMAN JANSSEN

Voor onze wereldwijde zoektocht naar enclaves reizen we al een hele 

tijd doorheen West-Europa. Deze keer bezoeken we Llívia, de negen-

entwintigste enclave van onze rubriek. Het is een Spaanse enclave, 

gelegen in de Catalaanse provincie Gerona en volledig omsloten door 

het Franse departement Pyrénées-Orientales.  

Het typische bergstadje ligt op een hoogte van 1.224 meter, onge-

veer achttien kilometer ten oosten van Andorra. Llívia, behoort tot de 

historische landstreek Cerdanya, waarvan het tussen 815 en 1177 de 

hoofdstad was. Cerdanya heeft als enige Pyreneeënregio een natuur-

lijke route langs rivieren om met legers of koopwaar gemakkelijk het 

gebergte over te steken. Llívia is altijd een belangrijk controlepunt op 

deze route geweest.

De kleinste afstand van de enclave 
tot de Frans-Spaanse grens bij 
Puigcerdà (Spanje) bedraagt  
1,7 kilometer, die van de stad 
 Llívia tot diezelfde rijksgrens 
ongeveer vijf kilometer. Het 12,83 
km² groot enclavegebied bestaat 
voornamelijk uit grasland en heeft 
een L-vorm. In de enclave treffen 
we naast de bebouwde kom van 
het stadje de gehuchten Gorguja 
en Cereja aan. In 2018 had Llívia 
een totale bevolking van 1.428 
inwoners. De dichtheid bedroeg 
honderdelf inwoners per vierkante 
kilometer. De enclave telde hon-
derdtwee EU-migranten en tachtig 
vreemdelingen van buiten de Euro-
pese Unie. Alle andere ingezetenen 
hadden de Spaanse nationaliteit. 
De officiële talen in Llívia, evenals 
in de rest van Catalonië, zijn Cata-
laans en Castiliaans (bij ons beter 
bekend als ‘Spaans’). Daarnaast 
spreekt een klein aantal inwoners 
de Franse taal.

Oudste geschiedenis 

Uit opgravingen blijkt dat Llívia 
al drieduizend jaar voor onze 
tijdrekening bewoond was. Volgens 
de legende zou Hercules de stad 
gesticht hebben, wat de reden is 
waarom hij op het wapenschild 
van de stad staat. Overigens zou 
zowat de helft van alle Spaanse 
steden door hem zijn opgericht. 

Ligging van Llívia. www.wikimedia.org
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Althans, volgens de overlevering. 
Llívia heette oorspronkelijk Keres. 
Daarvan is de naam Cerdanya 
afgeleid. 
Het hoge plateau werd tijdens het 
neolithicum als bouwland gebruikt. 
Vroege landbouwsporen zijn er 
overal te vinden. In het ijzertijdperk 
bewoonden Iberiërs de versterkte 
heuvel. Romeinen annexeerden 
Cerdanya en maakten van Keres 
hun regionale hoofdstad. 

De stad werd door hen Julia Libyca 
genoemd, naar de vrouw van kei-
zer Augustus en moeder van keizer 
Tiberius. De naam evolueerde 
naar Julia Livia en uiteindelijk 
naar het Catalaanse Llívia. Er zijn 
heel wat archeologische bewijzen 
van de Romeinse aanwezigheid 
vanaf de eerste eeuw voor Christus 
bewaard. De meeste van die 
overblijfselen zijn bij de heuvel 
aangetroffen. 

Vandalen en andere Germaanse 
stammen hebben Llívia en om-
streken op hun doortocht ver-
woest. Cerdanya werd vervolgens 

onderdeel van het Visigotische 
koninkrijk van Toulouse en later 
van Toledo, totdat het in 715 door 
Moren werd veroverd. Zij noemden 
Llívia vanwege de strategische 
ligging Medinet-el-bab (‘stad van 
de poort’). 

Aan het einde van de achtste eeuw 
werden de Moren door Franken 
verslagen en in de negende eeuw 
werd Cerdanya door Christenen 
ingenomen, waarna het gebied 
onder Catalaans bewind kwam. 
Van de negende tot de twaalfde 

eeuw stond de residentie van de 
graven van Cerdanya in Llívia. In 
die periode werd namelijk op de 
heuvel bij het dorp een kasteel 
gebouwd. Nadien werd de regio 
meermaals tussen Aragon en 
Frankrijk betwist. Llívia hoorde 
een tijdje bij Frankrijk, zeer tegen 
de zin van de inwoners. In 1479 
werd het kasteel in het kader van 
de Catalaanse burgeroorlog na 
veertien maanden beleg door de 
Franse koning verwoest. Llívia 
verloor zijn positie als hoofdplaats 
van Cerdanya aan het nabijgelegen 
Puigcerdà. In 1493 kwam Llívia 
definitief bij Aragon en in 1528 
werden stadsrechten verkregen 
van keizer Karel V, de koning van 
Spanje. Dan volgde een periode 
van welvaart: in 1585 werd de 
toren van Bernat de So voltooid en 
in 1617 de parochiekerk.

Verdrag der Pyreneeën

Wat in 1648 de Vrede van Münster 
voor Baarle betekende, was het 
Verdrag der Pyreneeën in 1659 
voor Llívia. In de zeventiende eeuw 
was heel Europa betrokken bij de 
Dertigjarige Oorlog. 

Het conflict eindigde in 1648, 
maar midden in de chaos begon-
nen Spanje en Frankrijk opnieuw 
oorlog te voeren. Die eindigde in 
1658 met een Spaanse nederlaag. 
Een jaar later werd het Verdrag der 
Pyreneeën ondertekend dat Spanje 
verplichtte om naast verschillende 
regio’s ook drieëndertig dorpen uit 
Cerdanya aan de Franse koning 
af te staan. Het was de bedoeling 
om de Frans-Spaanse grens zoveel 
mogelijk met de bergtoppen van de 
Pyreneeën te doen samenvallen. 

Spanje verloor grote gebieden aan 
Frankrijk, zoals het graafschap 
Boulogne, Henegouwen, delen 
van Frans-Vlaanderen, Lotharin-
gen en de Languedoc. Tevens 
werd een definitieve grens door de 
Pyreneeën getrokken. De water-
scheiding van de Pyreneeën zou 
voortaan de grens tussen beide 
landen vormen. Dit betekent dat 

het gebied waar de rivieren naar 
het noorden stromen, voortaan bij 
Frankrijk zou horen. Op sommige 
plaatsen verschoof de grens daar-
door veertig kilometer zuidwaarts. 
In het voordeel van Frankrijk, dus. 
Voor de omgeving van Llívia lagen 
de zaken iets ingewikkelder. De 
Sègre-rivier stroomt noordwaarts 
tot Llívia, om vervolgens zuidwest-
waarts naar Spanje af te buigen. 
Dus werd het dal in tweeën 
gedeeld: de dorpen ten noorden 
van Puigcerdà werden Frans en de 
dorpen ten zuiden ervan Spaans. 
Volgens dit compromis zou Llívia 
dus Frans worden...

Fazanteneiland

Het Verdrag der Pyreneeën werd op 
het Fazanteneiland ondertekend, 
een eilandje in de Bidasoa-rivier, 
die in de Golf van Biskaje uit-
mondt. Het is slechts een half voet-

balveld groot en er woont niemand. 
Het verdrag werd bezegeld met een 
huwelijk tussen de Franse koning 
Lodewijk XIV en de enige dochter 
van de Spaanse koning Filips IV, 
Maria Theresia van Oostenrijk. 

In 1856 werd een bijzondere 
status voor het eiland afgesproken. 
Het werd ongedeeld gebied, het 
hoort zowel bij Frankrijk als bij 
Spanje. In 1901 werd besloten dat 
het politierecht in ploegendiensten 
van zes maanden zou worden 
uitgeoefend. In 1902 werden die 
periodes in een akkoord vastge-
legd: van 1 februari tot en met 31 
juli komt dit recht toe aan Spanje, 
van 1 augustus tot en met 31 
januari aan Frankrijk. Zo’n geza-
menlijke soevereiniteit wordt een 
condominium genoemd. Fazan-
teneiland is niet alleen het kleinste 
condominium ter wereld, het is 
ook het enige dat zich op het land 

Wapenschild van Llívia. 
https://en.wikipedia.org

Opgraving van het Romeinse forum 
in Llívia (2016). https://historia.
nationalgeographic.com.es Afronding van het Verdrag der Pyreneeën. www.elespanol.com

Onderhandelingen op het Fazanteneiland (1659). https://vimeo.com
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bevindt. Alle andere gebieden met 
een gezamenlijke soevereiniteit be-
vinden zich op het water. In 1995 
had zo’n condominium voor het tot 
dan toe betwiste gebied in Ulicoten 
overwogen kunnen worden. Maar 
dat is toen niet gebeurd. Nu is 
dat stukje niemandsland gewoon 
de tweeëntwintigste enclave van 
Baarle-Hertog.

kampeerders. Alleen ter gelegenheid 
van open-monumentendagen wordt 
heel af en toe bezoek toegelaten.

Fazanteneiland is ook speciaal 
omdat drie Franse kroonprinsen en 
twee Spaanse koningen er voor het 
eerst hun bruid hebben ontmoet. 
Daarbij moet worden aangetekend 
dat de ontmoeting in 1721 tussen 
de toen elfjarige Lodewijk XV en 
zijn driejarige aanstaande bruid 
uiteindelijk niet tot een huwelijk 
heeft geleid. Achter de schermen 
werd een geschiktere kandidate 
gevonden, die al wél kinderen kon 
krijgen.

Ontstaan van de enclave

Het Verdrag der Pyreneeën wees in 
1659 de dorpen ten noorden van 
Puigcerdà aan Frankrijk toe, zeer 
tegen de zin van Llívia. Bij de uit-
voering van het verdrag merkten de 
Spanjaarden droogjes op dat Llívia 
geen dorp was, maar een stad. Het 
verdrag had letterlijk genomen geen 
betrekking op Llívia, dat zijn stads-
rechten van keizer Karel V had ge-
kregen. In de Conventie van Llívia 
(12 november 1660) ging Frankrijk 
ermee akkoord dat de stad ‘tijdelijk’ 
Spaans zou blijven op voorwaarde 
dat zij niet zou worden versterkt. 
Driehonderdzestig jaar later is die 

enclave er nog steeds. Verzoeken 
om de stad naar Frankrijk over te 
hevelen, zijn langs Spaanse kant 
steeds afgewezen. Alleen van 1812 
tot 1814, toen Catalonië door 
Napoleon bij Frankrijk werd inge-
lijfd, was Llívia Frans. Maar toen 
behoorde de stad tot een ander 
departement dan de omringende 
dorpen, zodat van een feitelijke 
eenmaking geen sprake was.

Grensbepaling 

Meer dan twee eeuwen verstre-
ken voor de rijksgrenzen bij Llívia 
werden vastgesteld. De gemeen-
tegrenzen van Llívia werden lange 
tijd gemakshalve als rijksgrenzen 
beschouwd, wat vaak tot proble-
men leidde. Alleen de eeuwenoude 
‘Pedra Detra’ – een steen die stond 
op de huidige locatie van grens-
steen nummer 1 – werd door beide 
landen als grenssteen erkend. 
In het derde Grensverdrag van 
Bayonne, ondertekend op 26 mei 
1866, werden de rijksgrenzen van 
Llívia officieel vastgelegd. Twee jaar 
later werden de grenzen met vijfen-
veertig palen afgebakend. Som-
mige van deze grenspaaltjes staan 
er nog, andere zijn vervangen door 
een nieuwe steen. Aan de Spaanse 
kant vermelden zij de letters LL 
van Llívia, aan de Franse kant 

staan o.a. de letters C, SL, S of E, 
verwijzend naar de Franse dorpen 
Caldégas, Ste-Léocadie, Sailla-
gouse en Estavar. De grensstenen 
worden jaarlijks gecontroleerd, wat 
met feestelijkheden gepaard gaat. 

Franse stadseigendommen

Als compensatie voor de fysieke 
afscheiding van het moederland 
ontving Llívia in 1660 bos- en 
weidegrond nabij het meer van 
Bouillouses in Frankrijk. Llívia 
werd grondeigenaar, maar de nati-
onaliteit van dat verkregen gebied 
bleef Frans. Een gebied ten oosten 
van het meer ging in 1831 door 
een gerechtelijke beslissing van het 
hof van Perpignan verloren, maar 
1.330 hectare ten westen van het 
meer is nog altijd eigendom van 
Llívia. Dit is meer dan de opper-
vlakte van de enclave zelf! 

In 1866 werden afspraken 
gemaakt om het leven van de be-
woners aangenamer te maken. Het 
derde Grensverdrag van Bayonne 
vergemakkelijkte de doorgang van 
de kuddes via het Franse dorp 
Angoustrine. Maar in de jaren 
1970 ontstond een grensconflict 
tussen Frankrijk en Spanje omdat 

de Franse burgemeester van Font-
Romeu zich grond had toegeëigend 
om er het hotel Bones Hores – 
inclusief een helikopterveld – te 
bouwen. Een burgerlijke rechtbank 
erkent dat de grond aan Llívia 
toebehoort. Afgesproken is dat het 
hotel in 2030 eigendom van Llívia 
wordt. Maar daarmee zijn niet alle 
problemen van de baan. Sinds 
kort verklaarden de Fransen het 
hele gebied tot natuurpark. Koeien 
uit Llívia worden er niet meer 
 binnengelaten…

Spaanse en Franse marine-
commandant bij de overdracht. 
www.europapress.es

De Spaanse marinecommandant 
in San Sebastian en zijn Franse te-
genhanger in Bayonne fungeren als 
gouverneurs of onderkoningen van 
het eiland. Maar in werkelijkheid 
hebben ze wel wat beters te doen 
en zorgen de burgemeesters van 
Irun (Spanje) en Hendaye (Frank-
rijk) beurtelings voor het eiland. 
Politieagenten van elk land zijn 
tijdens hun beurt verantwoordelijk 
voor de orde, wat meestal niet meer 
inhoudt dan het maaien van het 
gras en het snoeien van de bomen! 
Vanuit Spanje kan het eiland bij eb 
soms te voet bereikt worden. De 
Spaanse politie verjaagt dan illegale Nu groeien er bomen op het eiland. www.blogspot.com

Grenssteen 17. https://fronterasblog.com

Eigendommen van Llívia in Frankrijk (bovenaan). https://fronterasblog.com
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Neutrale weg

Eveneens in 1866 werd voor het 
eerst in eeuwen het verkeer tussen 
Llívia en Puigcerdà genormaliseerd. 
Spanjaarden mogen zich sindsdien 
ongehinderd via een neutrale weg 
tussen de enclave en het moeder-
land verplaatsen. Het betreft de 
Spaanse N-154 en ongeveer twee 
kilometer van de Franse D68. Op 
het Franse deel van de weg zijn 
de Franse wetten van kracht. De 
maximumsnelheid bedraagt er 80 
km per uur. Op het Spaanse deel-
traject mag 90 km per uur gereden 
worden. In de praktijk mag Frankrijk 
geen enkele beperking opleggen 
wat betreft het verkeer tussen de 
enclave en Puigcerdà. De Franse 
douane mag het verkeer niet hinde-
ren zolang het de neutrale weg niet 
verlaat. Spaanse politiebeambten 
en militairen mogen via de neutrale 
weg vrij komen en gaan, wat bij 
veel andere enclaves niet  

het geval is. Tot 1995 was deze 
weg verboden voor niet-Spaanse 
voertuigen omdat er geen tussenlig-
gende douane was. 

De neutrale weg tussen Llívia en 
Puigcerdà zorgde in het verleden 
meermaals voor pittige grenscon-
flicten tussen Frankrijk en Spanje. 
Beginjaren zestig legde de Franse 
regering twee wegen aan die de 

neutrale weg kruisten. Vooral het 
kruispunt met de drukke Franse 
N20 was levensgevaarlijk omdat 
Spanje het bestaansrecht van die 
weg in twijfel trok. Stelde het derde 
Grensverdrag van Bayonne immers 
niet dat Spanjaarden zich via de 
neutrale weg ongehinderd over 
twee kilometer Frans grondgebied 
van de Spaanse enclave naar het 
Spaanse vasteland mogen verplaat-
sen? ‘Ongehinderd’ betekent voor de 
Spanjaarden dat zij op het kruis-
punt met de N20 niet moeten stop-
pen. Ze hebben er altijd voorrang. 
Dit leidde in 1973 tot problemen 
omdat Frankrijk van de drukke 
N20 een voorrangsweg maakte. 
Al snel vielen de eerste dodelijke 
slachtoffers, want de Spanjaarden 
weigerden resoluut om voorrang te 
verlenen aan Franse weggebruikers 
die vanuit de ‘zijwegen’ kwamen. 
Stopborden werden herhaaldelijk 
vernield. Dat eindigde pas toen de 
Franse gendarmes die permanent 
ging bemannen! De conflicten wer-
den beoordeeld door een tribunaal 
dat speciaal was ontworpen om 
dergelijke zaken te behandelen. 
Uiteindelijk werd in 1983 een via-
duct over de N20 aangelegd. Het 
bouwen ervan werd door Spanje 
betaald, het onderhoud gebeurt 
door Frankrijk.

Hetzelfde probleem deed zich 
vanaf 2001 voor op het kruispunt 
van de neutrale weg met de Franse 
D30. Hier werd een rotonde aan-
gelegd, waartegen in de enclave 
tevergeefs fel werd geprotesteerd. 
Sinds die werken staan Llívia 
en Puigcerdà ook op de Franse 
verkeersborden aangeduid. Lange 
tijd stonden in Frankrijk geen 
wegwijzers naar beide Spaanse 
steden. Tot de afschaffing van de 
grenscontroles in 1995 was het 
immers verboden de neutrale weg 
op Frans grondgebied te verlaten of 
op te rijden. 

Waterconflict

De enclave Llívia heeft nog meer 
aanslepende grensgeschillen met 
Frankrijk. Zo is de watervoorzie-
ning problematisch. Watervoor-
raden drogen op omdat de Fransen 
het water van twee bronnen aflei-
den nog voor het de enclave heeft 
bereikt. Een derde bron werd lang 
geleden aangeboord. De overeen-
komst om een verbinding ermee te 
maken, lag sinds 1973 op de re-
geringstafel in Madrid. Vanwege de 
bureaucratie geraakte het probleem 

pas 49 jaar na aanvang opgelost. 
De enclave ondervindt bij de af-
handeling van klachten gericht aan 
de regionale of nationale regering 
vaak vertraging omwille van de 
fysieke afstand tot het moederland. 

Franco

Tijdens de Spaanse burgeroorlog 
(1936-1939) was Llívia repu-
blikeins gezind. De burgeroorlog 
trof de stad nauwelijks. Zij leed 
niet onder campagnes of bom-
bardementen. Sommige jongeren 
werden voor het leger opgeroepen 
en sektarisch geweld zorgde voor 
de verbranding van kunstwerken. 
Maar dat was alles. Het nationa-
listische leger van generaal Franco 
verwittigde in februari 1939 de 
Franse overheid van de nakende 
bezetting van de enclave. De inval 
gebeurde overigens zonder verzet 
van de plaatselijke bevolking. 

De winter van 1939 was bijzonder 
koud. Deuren en luiken van huizen 
werden gestookt om de soldaten in 
Llívia te verwarmen. Het uitbre-
ken van de Tweede Wereldoorlog, 
gevolgd door de bezetting van 

Frankrijk door Duitse troepen, ver-
oorzaakte in de enclave een zeer 
ongemakkelijke situatie. Duitsers 
patrouilleerden rond de enclave 
en de Duitse regering stuurde 
een verzoek aan Madrid om de 
gebeurtenissen in de enclave van 
nabij op te volgen. Llívia kon door 
de enclavesituatie immers een 
verzets- en spionagenest worden. 
Meer dan honderd gewapende 
Spaanse politieagenten arriveerden 
in Llívia, dat destijds zevenhonderd 
inwoners telde.

Neutrale weg (oranje lijn). https://fronterasblog.com

Brug over de Franse N20. https://fronterasblog.com

Duitsland kwam Franco ter hulp. Pablo Picasso schilderde het Duits bombardement op Guernica. https://kunstvensters.com

La Estelada, vlag van de burgerlijke 
onafhankelijkheidsbeweging. 
https://en.todocoleccion.net
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Na de Tweede Wereldoorlog 
verbeterde de economie door het 
beginnende toerisme. De algemene 
levensstandaard nam geleidelijk 
aan toe en het bevolkingsaantal 
steeg. Tijdens het tijdperk van 
Francisco Franco (1939-1975) 
hadden de enclavebewoners 
speciale passen nodig om naar het 
Spaanse vasteland te reizen. Dat 
bleef zo tot beginjaren tachtig.

Catalonië

De inwoners van Llívia beschou-
wen hun stad als de geboorte-
plaats van Catalonië. De middel-
eeuwse graaf Sunifred, die in Llívia 
resideerde, stond immers aan de 
basis van de huidige Catalaanse 
identiteit. Tijdens het Catalaanse 
onafhankelijkheidsreferendum 
op 1 oktober 2017 stemden 

veel inwoners van Llívia voor de 
onafhankelijkheid. Dat referendum 
werd door de Spaanse regering als 
illegaal beschouwd. De Spaanse 
politie kwam echter niet tussen-
beide in de stad, vermoedelijk 
vanwege de enclavesituatie. Van 
de 590 stemmers in Llívia kozen 
er 561 voor de onafhankelijkheid 
van Catalonië. Er waren negentien 
neen-stemmers en tien inwoners 
stemden ongeldig. De burgemees-
ter en de inwoners zijn meer dan 
ooit vastbesloten om met de anti-
nationale reactie van Catalonië aan 
te sturen op een breuk met Madrid. 
Overal in de stad wapperen vlag-
gen van de burgerlijke onafhan-
kelijkheidsbeweging. Die vlaggen 
bestaan uit de officiële Catalaanse 
la Senyera (vier rode, horizontale 
balken op een gele achtergrond) 
waaraan een blauwe driehoek met 
daarin een witte ster is toegevoegd. 
Het woord España is taboe gewor-
den. Er staat geen grensbord meer 
bij het inrijden van de enclave. 
Alleen het veranderende wegdek, 
het uitzicht van verkeersborden en 
de Catalaanse opschriften maken 
duidelijk dat Frankrijk verlaten 
werd. Ook het woord ‘grens’ wordt 
hier nog maar weinig gebruikt. Alle 
omringende Franse dorpen maken 
immers van Catalonië deel uit.

Toerisme

Het toerisme in Llívia floreert van-
wege de enclavesituatie, het bouw-
kundig erfgoed, evenementen, de 
keuken en de natuur. Er zijn heel 
wat overnachtingsmogelijkhe-
den. Rond de stad bevinden zich 
meertjes, bossen en weilanden die 
uitnodigen tot wandelen, op adem 
komen, observeren en genieten. 
Llívia een prachtig bergstadje. Het 
ziet er erg nieuw uit. De tuinen zijn 
goed onderhouden, er ligt geen 

afval. Grote parkeergarages maken 
het stoppen gemakkelijk. De oude 
stad ligt tegen een heuvel. Smalle 
straatjes strekken zich langzaam 
uit naar de top met de kerk en de 
toren van Bernat de So, de twee 
belangrijkste erfgoedobjecten. 

De parochiekerk Nostra Senyora 
dels Angels is een laatgotisch 
gebouw uit de zestiende eeuw, 
met overgebleven Romaans-
gotische elementen. De hoofdin-
gang in renaissancestijl heeft een 
prachtige poort met middeleeuws 
smeedwerk. Binnen is er o.a. een 
processiekruis dat door keizer Karel 
V werd geschonken. Het oorspron-
kelijke altaar werd in 1936 door 
anarchisten vernietigd. Het huidige 
18de-eeuwse barokke altaar komt 
uit een jezuïetenklooster in Lo-
groño. De doopvont is romaans. 
Het pad van het middenschip en 
de buitenste trappen zijn aange-
legd met grafstenen van lokale 
families.

Naast de parochiekerk staat de Tor-
re Bernat de So, een middeleeuwse 
ronde toren uit de veertiende eeuw. 
In 1458 werd hij gerenoveerd om 
de bevolking tegen aanvallen van 
bandieten te beschermen. In de 
zestiende eeuw was de toren een 
versterking ter vervanging van een 
verwoest kasteel. Later werd het 
een koninklijke gevangenis, een 
stadhuis en tot slot een museum. 
Tussen de kerk en de toren van 
Bernat de So staat een 16de-
eeuws stenen kruis dat door de 
familie Toret werd geplaatst. Dit 
kruis zou op een Romeinse molen 
rusten.

Ook heel bijzonder is de oudst 
bewaarde apotheek van Europa, 
daterend uit het begin van de 
vijftiende eeuw. Deze is te bewon-

deren in het gemeentelijk museum 
van Llívia, naast de Torre Bernat de 
So. De apotheek bezit een van de 
belangrijkste collecties recepten-
boeken in Europa.

De ruïnes van het kasteel van Llí-
via dateren uit de negende en elfde 

eeuw. Ook zijn er oude Romeinse 
overblijfselen. In de vijftiende 
eeuw werd het kasteel volledig 
vernieuwd. Het kreeg een vierkante 
structuur rond een centrale bin-
nenplaats met een groot waterre-
servoir. Het is beschermd door een 
muur van vijfendertig meter, met 

een diepe gracht en ronde torens. 
Vanop de heuvel is er een panora-
misch uitzicht over de enclave.

Rond de Plaza Mayor en in de stra-
ten Mercadal, Fontcitrana en Santa 
María staan huizen met structuren 
uit de dertiende eeuw. En met de 
kapel St. Jaume de Rigolisa heeft 
Llívia ook een oude bedevaarts-
plaats.

Enclave

Llívia is volledig Spaans in wetge-
ving, belastingen, justitie en econo-
mie. Ook de postcode (17527) en 
de telefoonnummers zijn Spaans, 
net als de politie. De zomermid-
dag is nog altijd siësta-tijd, net als 
eeuwen geleden. Er is dan bijna 
niemand op de weg. Winkels en res-
taurants zijn gesloten. Een typisch 
Spaans leven! Maar de bevolking 
is fel Catalaans in etniciteit, politiek 
en taal. Verwacht dus niet dat de 
bewegwijzering in deze stad als 
traditioneel Spaans wordt herkend.

Kerk van Llívia. http://rutesiexcursion
sperlacerdanya.blogspot.com

Toren van Bernat de So, met daarachter de kerktoren. https://ca.wikipedia.org

Kasteelruïne. www.youtube.com
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In ieder geval heeft Llívia maar 
weinig kenmerken van het gastland 
Frankrijk overgenomen. In 1979 
besliste de stad zelfs dat geen 
enkele Fransman onroerend goed 
in de enclave mocht hebben. Wan-
neer hij dat zou erven, moest het 
onmiddellijk aan een Spanjaard 
verkocht worden. Maar met het 
openen van de Europese grenzen 
hield deze beslissing niet lang 
stand. In 1999 waren er al vijfen-
dertig Franse eigenaren in Llívia.

Tot 1995, het jaar waarin het 
Schengenverdrag in werking trad, 
was er een Spaanse douanepost ter 

hoogte van Puigcerdà. Deze werd 
ontmanteld. Tegenwoordig zijn er 
met de landen in de Schengenzone 
geen grensformaliteiten meer. Nu 
hangen in de winkels van Llívia pos-
ters in drie talen en kopen Fransen 
en Spanjaarden daar tabak. Vóór de 
komst van de euro gebruikte Spanje 
de peseta en Frankrijk de frank. 
Fransen deden graag hun inkopen 
in Llívia omdat daar alles goedko-
per was. Nu beide landen in de 
eurozone zitten, is het economisch 
voordeel in de loop der jaren gemi-
nimaliseerd. In de zeventiende en 
de achttiende eeuw was Llívia een 
berucht smokkelcentrum. Nu wordt 

er vooral in landbouwproducten 
gehandeld, al worden de bouwsec-
tor en het toerisme op economisch 
gebied alsmaar belangrijker.

Llívia heeft een basisschool met 
vijfentachtig leerlingen en negen 
leerkrachten, waarvan drie voor 
de kleuterschool. Escola Jaume I 
vindt onderdak in twee gebouwen. 
In de school die in de jaren 1950 
werd gebouwd, is de kleuterschool 
ondergebracht. De andere klassen 
bevinden zich in een oude kazerne 
van de Guardia Civil. Rond deze 
tijd zou de verbouwing van de 
oude school klaar moeten zijn en 
wordt een ernaast gelegen nieuw 
schoolgebouw annex bibliotheek in 
gebruik genomen, zodat de kazerne 
kan worden verlaten. Het nieuwe 
gebouw is door een veranda met 
de oude school verbonden. De 
totaal beschikbare binnenruimte na 
de werkzaamheden bedraagt 750 
vierkante meter.

De samenwerking tussen de admi-
nistraties van Catalonië en Frankrijk 
leidde tot het eerste ziekenhuis in 
Europa dat grensoverschrijdend 

werkt. Het Cerdanya-ziekenhuis in 
Puigcerdà werd opgericht van-
uit de Europese Vereniging voor 
Territoriale Samenwerking, een 
nieuwe publiekrechtelijke entiteit. 
Het bescheiden ziekenhuis zorgt 
sinds 2014 voor de bevolking van 
de regio’s Cerdanya (Spanje) en 
Capcir (Frankrijk), waarbij het beste 
van elk van de twee gezondheids-
systemen wordt toegevoegd. Het 
biedt acute ziekenhuisopnames en 
gespecialiseerde en spoedeisende 
hulp aan een populatie van 32.000 
mensen (zo’n 130.000 in de toeris-
tische seizoenen). Ook steeds meer 
Franse patiënten komen langs zodat 

zij de grote afstand naar Perpignan 
niet meer moeten afleggen. 

Op dit moment staat het ziekenhuis 
volop in de schijnwerpers van de 
Europese Unie. In 2016 werd de 
prijs voor de beste grensoverschrij-
dende samenwerking ontvangen en 
sindsdien volgden tal van lezingen 
en congressen om de ervaring toe 
te lichten. Daarnaast wordt ook het 
baanbrekende werk van de Euro-
pese Vereniging voor Territoriale Sa-
menwerking erkend. Die lanceerde 
grensoverschrijdende projecten 
zoals een studie om de wederzijdse 
erkenning van beroepskwalifica-

ties snel op te lossen, het initiatief 
‘Wanneer noodsituaties grenzen 
verleggen’ en de vereenvoudiging 
van procedures voor de overdracht 
van overleden Fransen.

Bronnen:
www.llivia.org 
https://en.wikipedia.org
http://blogs.uab.cat
https://verhaal140.wordpress.com
www.routeyou.com
https://boervalstar.wordpress.com 
www.france24.com 
https://elpais.com 
www.les-pyrenees-orientales.com 
www.worldatlas.com 
http://geosite.jankrogh.com
www.pyrenees-cerdagne.com

Kleuters van Llíva groeten de wereld. httpsagora.xtec.cat

Grensoverschrijdend ziekenhuis. https://commons.wikimedia.org

Oud stadscentrum. https://natakallam.com
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‘Ik leef als de vogelen des hemels’

Een keurige zwerver (1)

ANTOON VAN TUIJL

Het is al weer lang geleden… We 

moeten terug naar de jaren vijftig 

en zestig van de vorige eeuw. In 

die tijd kon het je gebeuren dat 

je een man door de omgeving zag 

trekken, waarbij je dacht: die heb 

ik toch vaker gezien!? Dan viel het 

je misschien op dat je hem alleen 

in voorjaar, zomer en najaar zag. 

Niet in de winter. Eerst trok hij 

rond op de fiets, vol met bagage. 

Later was hij te voet en naarmate 

hij ouder werd, liep hij steeds 

moeilijker.

Toch legt hij met zijn kleine vlugge 
pasjes grote afstanden af. Er zijn 
kwajongens in Baarle die hem, 
vanwege zijn korte passen ‘Jan-
stap-netjes’ noemen. Zo heet hij 
natuurlijk niet! Nee, het gaat om 
Harrie de Zwerver. Maar zo heet hij 
ook niet. Hij noemt zichzelf  A. Zon-
dertuis. Dat klinkt logisch voor een 
zwerver. Zijn echte naam is echter 
Harrie Pons.

Wie is Harrie Pons? 

Hendrik Antonie Pons wordt gebo-
ren in Rotterdam op 25 september 
1898. Hij krijgt de roepnaam Har-
rie. Zijn vader is Stephanus Pons en 

schap. Zijn spiritualiteit gaat meer 
uit naar de schepping, de natuur. 
Daar verdiept hij zich in. In deze 
sfeer past ook zijn grote sociaal 
gevoel. Hij kan bijzonder goed 
overweg met kinderen en vertelt 
hen graag over wat hij in de bossen 
en velden gezien heeft en ook over 
wat hij gelezen heeft. Lezen doet hij 
namelijk graag. Hij heeft een voor-
keur voor lectuur over geestelijke en 
spirituele zaken.
Deze eigenschappen stroken niet 
goed met de harde zakelijke wereld 
zoals hij die ervaart. Ruim dertig 
jaar oud – hij woont dan in het 
Zeeuws-Vlaamse Oostburg – neemt 
hij ontslag, doet bijna al zijn bezit-
tingen van de hand en kiest voor 
een zwervend bestaan door Zee-
land, Noord-Brabant en Nederlands 
Limburg. Hij wil geen deel meer 
uitmaken van de maatschappij, 
keert zich tegen al dat economische 
en materialistische gedoe, maar niet 
tegen mensen!

Ontslagbewijs

In juli 1936 heeft hij als zwerver 
even een probleempje. Volgens de 
wet mag je wel zwerven, maar je 
moet dan wel genoeg geld op zak 
hebben om eten te kunnen kopen 
voor jezelf. Dit is zo geregeld om 
bedelarij te voorkomen. Men wil niet 
dat bedelaars de bewoners lastig 
vallen. Harrie heeft geen cent bij 
zich als hij op een dag gecontroleerd 
wordt. Daar komt de kantonrechter 
aan te pas en die veroordeelt hem 
tot één dag gevangenisstraf. Op 19 
oktober moet hij zich melden in 
het Huis van Bewaring in Haarlem 
en de 20ste mag hij zijn vrijheid 
weer tegemoet. Het ontslagbewijs is 
bewaard gebleven.

Uit 1941 wordt ook een lijst 
bewaard waarop Harrie zijn bezit-

tingen op een rijtje zet. Die ziet er 
als volgt uit. Een fiets met repara-
tiedoosje. Een aktetas met boeken, 
schriften en schrijfbenodigdheden. 
Een ransel met toiletartikelen, een 
geëmailleerde beker, twee losse 
boorden, een pullover. Een oude 
pet. Een hoed. Een koffer met twee 
overhemden, twee onderhemden, 
twee onderbroeken, een flanel-
letje, winter- en zomersokken, 
een kostuum, een naaizakje en 
pianomuziek. Aan het stuur van zijn 
fiets hangt een broodtas met daarin 
brood, boter in blik, een pan, be-
stek, badpak en twee handdoeken. 
Over het stuur hangt zijn regenjas.
Uit deze lijst valt volgens mij op te 
maken dat Harrie geen vervuilde, in 
lompen gehulde ‘schooier’ is! Dat is 
juist. Mensen die hem gekend heb-
ben, getuigen daarvan. Hij verzorgt 
zich behoorlijk goed.

Beperkte actieradius

Blijkbaar heeft Harrie in de loop der 
jaren zijn actieradius wat beperkt. 
Hij komt steeds minder in Zeeland, 
maar doorkruist wel grote delen 
van Noord-Brabant en Limburg. 
In de winterperiode zoekt hij een 
vaste plek om te verblijven. Die 
vindt hij aanvankelijk in Mill, later 

in St. Anthonis en tenslotte in de 
omgeving van Weert. Daar verblijft 
hij in de schuur van Hoeve ‘De 
Keevit’. Na een winter in een andere 
schuur, krijgt hij in Tungelroy als 
winterverblijf een kippenhok tot zijn 
beschikking van een familie Jacobs. 
Uiteindelijk mag hij als thuisbasis 
een leegstaand huisje van de familie 
Verhaag gebruiken. Dat staat ver 
van de bewoonde wereld. “Naar 
deze plek heb ik heel mijn leven ge-
zocht”, is zijn waarderende oordeel.

Is het voorjaar in aantocht dan 
bekruipt de onrust hem. Hij móet 
dan weer de natuur in. Door het 
Limburgse en Brabantse land trek-
kend, klopt hij aan bij boerderijen 
om onderdak te vragen en eten. Hij 
heeft daar goede ervaringen mee. 
“De boeren hebben me altijd onder-
dak gegeven. Ze zijn veel gastvrijer 
dan stadsmensen. Ik denk dat dat 
komt doordat ze meer mensenken-
nis hebben!” vertelt hij. 
Wanneer hij om eten vraagt op zijn 
vertrouwde adressen, wordt hij vaak 
mee aan tafel genodigd om samen 
met het gezin te eten. Dat doet hij 
echter nooit! Hij respecteert het 
privéleven van zijn weldoeners en 
eet alléén, onder het afdak of in de 
schuur en vaak ook buiten.

Harrie Pons.

zijn moeder heet Anna Keijzer. De 
familie is in redelijk goeden doen. 

Vader Pons runt een slijterij en is 
eigenaar van Café Pons.
Na een goede schoolopleiding heeft 
Harrie verschillende baantjes. Hij 
werkt bijvoorbeeld een tijd als steno-
graaf bij de Holland-Amerikalijn. In 
een café voor de betere kringen ‘Le 
Lion d’Or’ is hij pianist. Als beroep 
geeft hij op: pianostemmer. Mooi 
toeval is dat een neef van hem, die 
dezelfde naam draagt, ook piano-
stemmer is. Veel meer is er over zijn 
jonge jaren niet bekend. Een foto 
laat zien dat hij tijdens WO I in Ne-
derlandse legerdienst is. Deze groep 
soldaten kan best een grenspost 
bewaakt hebben.

Harrie heeft een opmerkelijk 
gelovige levenshouding, maar is 
niet aangesloten bij een kerkgenoot-

Staande en tweede van rechts is Harrie.

Het ontslagbewijs.



32       van wirskaante 2020/1 van wirskaante 2020/1       33

Soepel houden  

Het voortdurend buiten leven in 
weer en wind en het overnachten 
in tochtige schuren en stallen, 
vergt veel van het mensenlichaam. 
Harrie weert zich tegen stijfheid en 
reumatische aandoeningen door 
elke morgen gymnastische oefenin-
gen te doen. Daar kijken de mensen 
wel vreemd van op. Dat deert hem 
echter niet. “Ik leef als de vogelen 
des hemels”, zo vat hij in Bijbelse 
sfeer zijn leven samen.  

Zoals eerder verteld, doet hij op ze-
ker moment zijn fiets weg. Hij blijft 
zwerven, maar voortaan te voet. Dat 
valt niet mee, want hij heeft geen 
gemakkelijke voeten. Een van zijn 
voeten is zelfs enigszins misvormd. 
Het lopen is helemaal gedaan als 
hij in de winter van 1975-1976 
bevroren voeten oploopt. Hij wordt 
ziek en komt in het ziekenhuis van 
Weert terecht. “Als je zo ziek bent 
als ik nu, dan ben je geen mens”, 
zo zegt zijn gevoel. “Ik ben zwerver 
van beroep, hou van het vrije leven 
en haat de totaal verdorven maat-
schappij. Ik wilde in vrijheid leven, 
zonder bezittingen, niet meer aan 
het maatschappelijk leven deelne-

men… Tot op zekere hoogte is me 
dat gelukt!”

Toch moet het 

Leven zonder bezittingen… Wan-
neer Harrie 65 jaar wordt, heeft 
hij in het begin helemaal niet in de 
gaten dat hij AOW ontvangt. De uit-
kerende instantie heeft geen adres 
van hem en maakt zijn maandbe-
drag over naar het postkantoor van 
Tungelroy. De postmeesteres weet 
er geen raad mee. Geld voor H.A. 
Pons? Die kent ze niet en stort het 
geld terug. Toch moet het in Tungel-
roy uitgekeerd worden. Na wat heen 
en weer vragen, komt zij er achter 
dat het voor Harrie de Zwerver ofwel 
A. Zondertuis bedoeld is. Zeg dat 
dan meteen!
Ruim veertig jaar lang heeft Harrie 
nauwelijks geld gezien. Nu weet hij 
niet goed raad met zijn ‘rijkdom’. Hij 
houdt een klein beetje voor zichzelf 
om wat boodschappen te kunnen 
doen. De rest geeft hij aan de zus-
ters van het klooster in Stramproy. 
Die zorgen er goed voor.

Zijn vele contacten met al die brave 
katholieke mensen die hij op zijn 
lange tochten ontmoette, hebben 

richting gegeven aan zijn gelovige 
houding. Op het uiterste einde van 
zijn leven, uit hij de wens katholiek 
gedoopt te worden. Dat gebeurt. 
Kort daarna, op 6 mei 1977 
overlijdt hij en wordt in Tungelroy 
begraven. De opgespaarde centen 
worden door de zorgzame zusters 
gebruikt voor een keurige grafzerk. 

Nalatenschap

Misschien vraagt u zich intussen 
wel af wat Amalia moet met dit 
verhaal. Wat heeft het te maken met 
ons Heem?
Er is een duidelijke relatie tussen 
Harrie de Zwerver en ons heem. 
Tijdens veel van zijn omzwervingen 
is Harrie in Alphen, Baarle, Castelré, 
Chaam en Ulicoten geweest. Tot 
nu toe kennen wij twee adressen 
waar hij met een zekere regelmaat 
aanklopte. Herinneringen aan 
hem ontvingen wij van Mevrouw 
Oonincx-Smolders. Harrie was een 
trouwe gast bij de familie Jan Smol-
ders op de Heesboom. De meeste 
herinneringen aan hem komen 
echter van de familie Fons Jespers 
van de Maaijkant in Ulicoten. 

Eerder vertelden wij al dat Harrie 
goed overweg kon met kinderen. 
Blijkbaar was Gonny, de oudste 
dochter, toen op een leeftijd, die 
een goed onderling contact tussen 
Harrie en haar mogelijk maakte. 
Gonny bewaart naast vele herin-
neringen aan zijn bezoeken ook een 
interessante verzameling brieven en 
postkaarten van hem. Harrie las niet 
alleen graag, hij schreef ook goed 
en met plezier.

Van zijn hand zijn ongeveer hon-
derdzestig gedichten bewaard geble-
ven, die grotendeels in een Weertse 
krant gepubliceerd zijn.
Gonny de Bekker-Jespers beoefent 
een mooi kunstambacht. Zij maakt 
o.a. wandkleden in textiele werkvor-
men. Daarbij heeft ze zich ook laten 
inspireren door haar oude kennis. 
Twee werken met het thema Harrie 
de Zwerver exposeerde ze eind 
2019 in de High Five Art Gallery 
aan de Hoogbraak.

In het volgende nummer van Van 
Wirskaante kom ik graag terug op 
deze zaken. Om al vast kennis te 
maken met de ‘dichtkunst’ van 
Harrie en met zijn levensvisie laat ik 
hier een getuigenis van hem volgen.

Het laatste winterverblijf van Harrie.

Zijn graf in Tungelroy. 
foto Antoon van Tuijl

Belijdenis van een zwerver

Wie is in stilte aan ’t luisteren gegaan
En heeft niet een hemels gefluister verstaan?
Ik droomde van roem, ik droomde van macht,
Want mijn geest was beneveld. In mij was de macht.
Ik ging op in toejuiching van het publiek.
Is een mens die zichzelf zoekt niet dodelijk ziek?
In een wereldstad bieden veel lieden zich aan
Om in vriendschap de weg naar de hel te gaan.
Als een zot danst’ik mee achter satan zijn fluit.
Maar God, hij vergromde en spuwde mij uit.
Verachting en eenzaamheid werden mijn deel.
Tot de zon in mij opging, verlichtend geheel. 
Mijn verstand, mijn gemoed, mijn verbijsterend ‘niet’.
En’k genas, vond weer vreugd, zelfs in teist’rend verdriet.
Wie is in stilte aan ’t luisteren gegaan
En heeft niet een hemels gefluister verstaan?
In mijn hart zong het voort dat Christus ’t is
Die ons redt uit een smartrijke duisternis,
Ons laat leven in ’t licht als een bloem in de wei
Opdat ’s mensen vreugde volkomen zij.
Toen ben ik voor allen aan ’t bidden gegaan,
Daar ‘k weet dat maar wein’gen de roepstem verstaan. 
Want rijkdom en roem, ’n wereld die m’ ontviel,
Acht ik niets bij ’t geluk van een levende ziel.

A. Zondertuis   

P.S. 
Is het niet verwonderlijk dat we 
maar twee families vonden die 
herinneringen aan Harrie bewaren? 
Hij zal toch wel op meer adressen 
aangeklopt hebben? Wij zouden 
graag in contact komen met men-
sen die deze bijzondere man ook 
ontmoet hebben. 
U kunt een berichtje sturen naar 
antoonvantuijl@planet.nl .

Bronnen: Verhalen van Gonny de 
Bekker-Jespers en zus Rian  
Friederichs-Jespers.  
Website van ‘Erfgoed Tungelroy’.

Een postkaart voor Gonny uit 1950. verzameling Gonny de BekkerJespers
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‘ Steevast stond er ook een bord met spekvet op tafel,  
suiker en verse melk.’ 

Het Baarle van toen … (4)

JEF VAN DEN BRANDT

In ons menu en onze eetgewoon-

ten is in de loop der tijd heel wat 

veranderd. Jef van den Brandt 

maakt de vergelijking tussen het 

begin van de vorige eeuw en de 

jaren zeventig. Ook beschrijft hij 

hoe het oogsten eraan toe ging 

begin vorige eeuw, en nu… ‘Ik 

vind er niets meer aan.’

tijden van hoge nood ondervangen 
door op zijn oude jas er nog maar 
eens een oude lap bij op te zetten. 
Dat kan allemaal. Maar wij weten: 
zonder brood ga je dood. En zo 
is de vraag: ‘wat zullen we eten?’ 
toch wel de belangrijkste factor 
in het gezinsbudget van die tijd. 
Door gewijzigde omstandigheden 
is er echter in ons menu en onze 

eetgewoonten in de loop der tijd 
heel wat veranderd. Laten we even 
een vergelijking maken tussen 
vroeger (lees: begin 20e eeuw) en 
nu (lees: 1970). Vroeger moest 
het overgrote deel van de mensen 
hard, en zwaar werken en lange 
dagen maken gedurende zes of 
zeven dagen in de week. Het is 
bekend dat een motor die ’t hardst 

moest werken ook de meeste 
brandstof gebruikt. Dit kwam ook 
tot uiting in onze eetgewoonten. In 
een groot stuk spek zat meer ener-
gie dan in een klein stuk. Hierdoor 
is verklaarbaar dat de boer waar 
de stukken spek het grootst waren 
de minste moeite hadden om een 
knecht aan te trekken. Tegen-
woordig, nu het echt zware werk 
machinaal gedaan wordt is de 
situatie anders. Nu is het ongezond 
om veel spek te eten. 
Laten we eens een boer in zijn 
levensstijl volgen. In de winter was 
het opstaan om zes uur. Beginnen 
met de voorvloer van de koeien 
bijvegen om te voorkomen dat de 
koeien tijdens het melken niet stil 
zouden staan. Dan de koeien met 
de hand  melken. 

Na het melken was het voedergo-
ten uitvegen en de koeien onder 
andere meel geven, ieder naar 
eigen behoefte. Ondertussen had 
moeder de vrouw koffie of thee 
gezet en kregen de melkers boter-
hammen. Echt ontbijt kwam straks 
pas, als al het andere stalwerk 
gedaan was zoals voedergoten 
weer bijvegen, kruiwagens knol-
voer voor de koeien brengen, de 

groep uitmesten, zuiver stro onder 
koeien brengen en ondertussen 
alle koeien en kalveren controleren 
of alles nog gezond was en of er 
soms eentje tochtig was, enz. enz.
Inmiddels was het dan negen uur 
geworden en stond de koffie klaar. 
Lekker zelf gebakken tarwe- en 
roggebrood, een flinke pan gebak-
ken spek en een vlootje met echte 
boter (opgewerkt, anders was ze 
te hard om te smeren). Steevast 
stond er ook een bord met spekvet, 
suiker en verse melk op tafel. 
Smullen maar jongens.

De vrouw had het merendeel van 
het uitgebakken spekvet al uit de 
pan gegoten om de volgende dag 
te kunnen smeren. Als men dan 
een paar dikke sneden roggebrood 
met de nodige stukken spek veror-
berd had kon men nog de nodige 
sneden rogge- of tarwebrood lekker 
in de pan met spekvet soppen. 
Doordat dat spek zes weken in de 
pekel had gelegen, voordat het in 
de schouw werd gehangen om te 
roken, was dat vet heerlijk zout. 
Zalig was dat. Wanneer men dat 
nu, vandaag de dag zo zou doen 
zouden er niet zo veel gouden brui-
loften gevierd worden. Toen was er 
behoefte aan door het zware werk. 
Na deze heerlijke koffietafel dook 
men de schuur in om te dorsen. 
Heel vroeger deed men dat met de 
vlegel, later met een machine. 

IJskoude handen had men de 
eerste 10 minuten, maar daarna 
was men warm gewerkt en dan 
was het weer snel half elf. Koffie 
met een boterhammetje of een 
bieste-struif als men toevallig een 
koe had die biest (moedermelk van 
de koe) had. Daarna weer als een 
speer naar de schuur want het was 

In vervolg op vorige artikelen over ‘Het Baarle van toen...’ presenteren wij ook in dit nummer een artikel over 
het leven en de gewoontes in Baarle in vervlogen tijden.
Deze keer weer een terugblik van Jef van den Brandt (1914-2003). Jef is geboren en getogen in Baarle-Nas-
sau. Hij heeft bijna zijn gehele lange leven ‘geboerd’ op Boschoven. Naast diverse andere  bestuurlijke functies 
is Jef ook lang gemeenteraadslid en wethouder geweest. Jef heeft deze artikelen geschreven in de jaren 70 
van de vorige eeuw. De lezer dient de verhalen dus te lezen als geschreven met een terugblik vanuit die tijd. 

Eetgewoonten 
uit grootmoeders tijd 

Hoewel het dagelijks brood maar 
en piepklein onderdeel uitmaakt 
van de totale uitgave om een gezin 
te onderhouden is vanouds steeds 
de vraag gesteld: ‘wat doet die man 
voor de kost?’. Met ander woorden 
wat doet hij voor het dagelijkse 
brood. En terecht. Veel onderdelen 
van die gezinsuitgaven kan men 
desnoods missen. Bijvoorbeeld 
een nieuwe jas kopen kan men in 

Leon Staes melkt de koeien met de hand.

Moeder snijdt zelf gebakken roggebrood en vader sopt het spekvet uit de pan.

‘s Winters wordt in de koude schuur de oogst gedorst.
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zo twaalf uur en dan moest men 
aan tafel. Dan werd een groot bord 
stevige soep geserveerd. Daarna de 
aardappelen, groenten en een flink 
stuk gekookt wit of doorregen spek. 
Lekker man! 
Het vet dreef, als je niet oppaste 
langs je baard of kin naar beneden. 
Tot slot kwam de pot met pap, 
soms botermelksepap (= karne-
melkse gortpap), op tafel. 

Dan mocht je na het tweede bord 
gerust nog een derde keer op-
scheppen. Terwijl vader dan zijn 
dutje deed zaten de anderen nog 
wat na te praten. Vervolgens op 
naar de akker als het niet te slecht 
weer was, anders weer naar de 
schuur. Voordat je ’t wist was ‘t 
drie uur, dus… koffietijd. Wan-
neer je niet verder dan twee- of 
driehonderd meter van huis was 
stond moeder buiten met beide 
handen langs haar mond en riep 
dan: ‘koeoeoe !’ Het sein om koffie 
te gaan drinken. 
Na de koffie met een of meer 
boterhammen moest men weer 
vlug aan het werk want het was 
zo weer halfvijf. Dan was het weer 
koeien melken, varkens voeren, 

kippen voeren, eieren rapen en 
tegen dat je daar mee klaar was 
rond een uur of acht kwam de 
heerlijke geur uit de keuken je al 
tegemoet. Dan had moeder die 
aardappels die er ’s middags over 
waren in de pan gebakken in dat 
licht gezouten spekvet. Er zaten 
dan van die bruingebakken korstjes 
aan. Mmmm! 
Na het eten allemaal rond de 
kachel om gezamenlijk het rozen-
hoedje te bidden. Rond een uur of 

acht-negen nog een controleronde 
doen langs het vee. Dat was dan 
het einde van een lange dag, ten-
minste in de winter. In de zomer 
had men minder stalwerk. Dan 
kon men nog een paar uur buiten 
werken. Voor het slapen gaan nam 
men nog een kop koffie of melk 
met een boterhammetje. 
Ik denk nog vaak terug aan die tijd 
dat het leven nog goed was en de 
stukken spek nog groot.

De oogst 
in lang vervlogen tijden

Wanneer het graan volgroeid is 
en voldoende gerijpt dan moet hij 
gemaaid, gedorst en afgeleverd 
worden. Dat zijn drie factoren 
waarvan al die jaren niets veranderd 
is. Alleen de manier waarop dit alles 
gebeurde geeft een hemelsbreed 
verschil te zien. 

Laten we even terug blikken wat er 
vroeger gebeurde als de boer dacht 
dat zijn koren rijp was. De zicht, de 
pikhaak en de wetsteen werden voor 
de dag gehaald. De boer begon zijn 
zicht te haren. 

Nog een paar borden botermelksepap ….mmmm!

De ene boer kon dat goed, de an-
dere kon het beter, maar waar vind 
je vandaag de dag nog iemand die 
dat nog redelijk kan? 

Wanneer zo’n boer dan zo zat te 
haren – dat kon je op grote afstand 
horen – dan was er wel eens een 
boer in de buurt die dat hoorde.  Die 
dacht niet dat zijn koren rijp was 
doch alleen ‘als de weerlicht gaan 
maaien want anders ben ik niet de 
eerste die aan ’t maaien is’. Hij had 
uit voorzorg zijn zicht al dagen van 
te voren gehaard. Wie er nu aan 
terugdenkt denkt: ‘oogsten was echt 
beulenwerk’. Maar toen vonden 
we het toch berengezellig. Het hele 
gezin werd gemobiliseerd en zo trok 
men met z’n allen naar dat goudgele 
korenveld. Niet met de auto, die was 
er nog niet. Niet met de bromfiets, 
die moest nog uitgevonden worden. 
Maar wel te voet. Vader en een of 
twee van zijn zonen, of de knecht, 
waren gewapend met zicht en 
pikhaak. Een of twee dochters of de 
dienstmeid waren goed gekleed met 
lange mouwen, dikke kousen en 
een hoofddoek tegen het steken van 
de angels van het koren. Die kon 
je maar beter niet onder je kleren 

krijgen. Zij waren gewapend met 
een stevige kan koffie en een zware 
tas vol boterhammen. Op het veld 
aangekomen kon het feest beginnen. 
De maaiers lieten de sikkels flink 
zwieren, het liefst iedereen in de 
maat, dat werkte veel lichter. 
Elk maaide een strook van twee à 
tweeëneenhalve meter. Ze legden 
het gemaaide koren netjes in bus-
seltjes, garven genaamd. De dames 
namen van elke garf een stuk of 
tien pijlen koren, maakten daar een 
bandje van en bonden die dan om 
de busseltjes gemaaide garven. Een 

bindster kon twee maaiers bij hou-
den. Wanneer er dan al wat garven 
gebonden waren kwam het zwaarste 
werk, de hokken zetten. Men begon 
met vier garven bij elkaar te binden. 
Die zetten men dan rechtop tegen 
elkaar. Dat noemde men ‘het man-
neke maken’. Daarna zetten men er 
nog vier garven tegenaan en men 
had een zogenaamd ‘hok’ van acht. 
Om de kop van zo’n hok moest ook 
een bandje gelegd worden. Het 
zogenaamde koppenbinden. 

Ook gezinnen met kleine en opgroei-
ende kinderen trokken met z’n allen 
naar de akker. Vader en eventueel 
de knecht waren dan de maaiers. 
Jantje van een jaar of dertien mocht 
al eens leren om met de zicht te 
maaien. Mientje van, zeg elf, kon al 
goed mee helpen binden. Moeder 
had aan het einde van de akker 
een deken op de grond gespreid en 
daarop lag Truusje van 11 maanden. 
Terwijl Pietje op Truusje paste kon 
moeder ongestoord de schoven (gar-
ven) binden en hokken zetten. Het 
mooiste moment van de dag was 
om half elf. Dan werd de koffiekan 
en de tas vol boterhammen voor 
de dag gehaald. De boterhammen 
dik belegd met echte boerenham of 

Jos Huijbregts is zijn zicht aan het haren.  Heemkundekring Nuenen

Het graan wordt gemaaid met de zicht en de pikhaak. Stadsarchief Breda coll. 
J. van Gurp

De garven worden gebonden en in hokken gezet. 
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kaas. Garven werden tegen elkaar 
gelegd om op te gaan zitten. De 
picknick kon beginnen. 

Heel gezellig. Eén ding was jammer. 
Al voor je besefte hoe gezellig het 
was, waren vader en moeder al 
overeind gesprongen. “Kom jongens, 
’t is oogst “, zei hij dan en je kon er 
weer flink tegenaan. 
De volgende morgen om zeven uur 
was het koren nog te vochtig om te 
gaan maaien. Als je dan een jochie 
van een jaar of tien, elf was, was 
je zwaar de klos. Dan moest je met 
zo’n heel grote oogstrijf (hark) naar 
de akker om al die lossen graan-
stengels die nog op de akker lagen 
bijeen te gaan harken. De meesten 
vonden het een vervelend werk 
maar het moest gebeuren. Na een 
week ongeveer (afhankelijk van het 
weer) had het koren lang genoeg in 
de hokken gestaan en was ’t droog 
om binnen te halen. Dat gebeurde 
met paard en kar. Een man stak 
die hokken dan in zijn geheel aan 
de vork en legde die op de kar. 
 Opsteken noemde men dat. 

Een andere man of vrouw stond op 
de kar om de banden van de hokken 
los te maken en de garven netjes 
op de kar te leggen. Thuis, in de 
schuur, moest die kar gelost worden. 
De lader van de kar moest meestal 
ook afsteken. Twee garven tegelijk 
aan de vork en die zo op ‘de tas’ 
(hoog opgestapeld koren) gooien. 
Al met al een heel karwei: van 
maaien tot en met binnenhalen. 

Heel anders dan tegenwoordig  
(ca. 1970). Ze nemen de telefoon, 
bellen de loonwerker. Die komt 
met een combine en een wagen. ’s 
Avonds is al het koren gemaaid en 
gedorst. En geleverd aan de handel. 
“Ik vind er niks meer aan” (aldus Jef 
van den Brandt).

De oorspronkelijke tekst van Jef van 
den Brandt is bewerkt door Leo Voeten.

Een noodzakelijk, korte en toch gezellige picknick. Heemkundekring Gemert

De oogst wordt geladen. Heemkundekring Zeelst
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BaarleGrens in de Tweede Wereldoorlog

Loopgraven Baarle-Grens
HARRY BENSCHOP

In 1944 heeft de Duitse bezetter 

loopgraven aangelegd bij Baarle-

Grens. Floor Staes is nog opgeroe-

pen om ze te graven. Hij moest 

zich melden bij het klooster aan 

de grens. Op initiatief van Amalia 

heeft de gemeente er in het jaar 

dat Baarle 75 jaar bevrijding van 

WO2 herdenkt voor gezorgd dat 

die loopgraven weer zichtbaar 

zijn. Op het voormalige stations-

emplacement van Baarle-Grens 

valt steeds meer te beleven.

Op een luchtfoto van de RAF 
(Royal Air Force) zijn ten noorden 
van het vroegere reizigersstation 
van Baarle-Nassau Grens / Weelde 
Staat zes loopgraven te zien. De 
foto is gemaakt op 2 augustus 
1944. De locatie bevindt zich recht 
tegenover het huidige Spoorhuis 

aan de westzijde van de vroegere 
hoofdspoorbaan, waar nu het fiets-
pad van het Bels Lijntje over loopt.

Het perron

Wanneer de loopgraven precies 
zijn gegraven is niet bekend. Zeer 
waarschijnlijk is het ‘last-minute’ 
werk geweest. Na de landing van 
de geallieerden in Normandië 
hebben de Duitsers een nieuwe 
frontlinie langs het Kanaal bij Turn-
hout in het leven geroepen. Baarle-

Grens was het laatste station vóór 
deze frontlinie. Daarmee werd 
Baarle-grens nog meer van belang 
voor de Duitsers.

Op de plaats waar nu het 
perron(terras) van Het Spoorhuis 
ligt, hebben de Duitsers halver-
wege de oorlog een loswal aange-
legd, weet Jo Frijters (nu 87).  
“Het zal in 1942 zijn geweest.” 
In de oorlogsjaren woonde hij met 
zijn ouders in de Zevenhuizen 
langs de weg naar Turnhout.

Zo worden de loopgraven in 
Merksplas-Kolonie ‘verbeeld’.

Nellie Backx en Jo Frijters wonen sinds hun huwelijk in 1958 aan de Grensweg 
(vroeger Stationsstraat).

Op deze door de RAF gemaakte luchtfoto is de draaischijf met locomotievenloods goed te zien. In de lijn naar de 
rechterbovenhoek staan de spoorwegwoningen langs de (huidige) Grensweg. Ook de loopgraven zijn duidelijk herkenbaar. 
Zie het kadertje op de foto. www.dotkadata.com

Loopgraven
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“Veel jonge gasten uit Baarle heb-
ben meegeholpen om die loswal 
aan te leggen”, herinnert Jo zich 
nog. De Duitsers hadden toen hun 
intrek genomen in de loodsen op 
het terrein van het emplacement.
Naast zijn ouders in de Zevenhui-
zen woonde een spoorwegarbeider 
uit Zeeland. Op een dag nam die 
hem mee naar de loodsen. “Want 
daar lagen veel sleutels.” Ze heb-
ben een kruiwagen vol met steek-
sleutels weten mee te nemen.

De loswal was eerst bestraat met 
‘Belgische klinkers’, aldus Jo. Vlak 
vóór de bevrijding is het huidige 
perron van beton pas aangelegd. 
“Dat beton werd met de trein uit 
Tilburg aangevoerd. Of misschien 
wel van verder weg.” Ook nu weer 
moesten jongens uit Baarle en zelfs 
Alphen meehelpen. “Met kruiwa-
gens met houten wielen moest 
het beton vanuit de trein naar de 
loswal worden gekruid.“ Als de 
Duitsers niet keken, verdween er 
wel eens eentje in de beton. “Als ze 
het ooit afbreken, zullen ze die wel 
vinden”, lacht Jo.

De aanleg van het betonnen perron 
was nodig voor het lossen van 
tanks. Die werden zijdelings van 
de treinwagons op het perron gere-
den. “De klinkers waren daar niet 
op berekend, die zouden helemaal 
kapotgereden worden. Daarom 
hebben de Duitsers het huidige 
perron aangelegd.” 

Uit diezelfde tijd moet de bunker 
die nu nog achter de woning van 
Jo Frijters staat dateren. Sinds 
zijn huwelijk met Nellie Backx uit 
Chaam in 1958 woont hij aan de 
Grensweg. “Toen lagen er nog twee 
sloten langs de straat.” Jo vertelt 
geamuseerd dat de Belgische 
overburen er later ‘toch wel een 
stukje Nederlandse grond hebben 
bijgekregen’. Ook stond het tuinhek 
dat we kennen van de foto’s direct 
na de bouw van de Hollandse 
spoorwegwoningen in 1906 er 
nog. 
Ver heeft Jo nooit naar zijn werk 
hoeven lopen. “Hij heeft zijn hele 
leven gewerkt als schoenmaker 
bij Lugano”, verklaart Nellie. 
Schoenenfabriek Lugano lag pal 

achter hun huis. Hij kon er via de 
achterdeur naar toe. “’s Ochtends 
om half acht begon hij. Om negen 
uur kwam hij al weer langs voor 
zijn koffie.” In de oorlog kwamen 
Duitsers uit Gilze naar de grens 
gelopen voor nieuwe laarzen. Die 
hadden in Rusland gevochten, is 
Jo verteld.
Jo vertelt nog dat de Polen het bij 
de bevrijding niet vertrouwden. 
“Ze dachten dat de Duitsers zich 
verscholen hadden in de duikers 
onder het emplacement.” Het gaat 
om de duiker onder het grens-
station zelf vanaf de hoek van de 
Grensweg, aan de andere kant 
heeft Amalia dik twee jaar geleden 
een houten bruggetje over de loop 
aangelegd dat mooi uitzicht biedt 
op de ingang aan die kant van die 
duiker. En om een duiker aan de 
noordkant van Enclave H17 waar 
de Schouwloop onder het voor-
malige emplacement stroomt. “Bij 
die duiker moet je de kogelgaten 
nog kunnen zien. De Polen hebben 
gewoon in de duiker geschoten.”

Strategisch

De Duitsers hebben de laatste 
weken voor de bevrijding Baarle-
Grens gebruikt om hun rupsvoer-
tuigen zo dicht mogelijk bij het 
nieuwe front langs het Kanaal te 
brengen. In de bezettingsjaren had-
den zij amper tanks in Nederland. 
Die moesten dus van verder wor-
den aangevoerd. Het is niet zo gek 
om dat per trein te doen en niet 
over de weg, vanwege het hoge 
brandstofgebruik van de tanks.
Station Turnhout was voor dit doel 
niet bruikbaar. Dat lag net aan de 
andere kant van de frontlinie.

Baarle-Grens was niet alleen voor 
de aanvoer van tanks van belang. Tanks werden zijdelings gelost. Jagdpantzer in Tilburg, van dezelfde trein gelost als in Baarle.

Transport van Sturmgeschutze per 
trein. Foto Lechner, 1 augustus 1943, 
Bundesarchiv, blid 146196910505

Een andere luchtfoto geeft een beeld van de omgeving in 1952. Aan de bovenzijde de Turnhoutseweg met linksboven  
(1) de boerderij met café van de familie Frijters (NL) en ter hoogte van de huidige Grensweg (2) café 'De Nederlander' (B).
Topografische Dienst, 1952

We weten dat er ook een grote 
olievoorraad was opgeslagen. Ver-
der liep er langs het spoor tussen 
Tilburg en Turnhout een telegraaf-
verbinding. Het hoeft dan ook geen 
verwondering te wekken dat de 

Duitsers er alles aan gelegen was 
om Baarle-Grens in handen te wil-
len houden.

Voor de verdediging van Baarle-
Grens zijn de loopgraven gegraven: 
zes stuks tegenover het huidige 
Spoorhuis, haaks op de voorma-

lige hoofdspoorbaan. Ze bieden 
de soldaten dekking om vanuit de 
douaneloods naar de bermsloot 
aan de westkant van het voormalig 
emplacement te lopen. Vanuit die 
bermsloot kon de vijand – die werd 
vanuit het zuidwesten verwacht, 
van de kant van Merksplas en 

1.

2.
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Door de Duitsers gebruikt in WO1 én WO2

Spoorweggeschut achtergebleven in Baarle-Grens

Aan het einde van de Eerste 

Wereldoorlog bleven vier stuks 

spoorweggeschut achter in de 

douaneloods in Baarle-Nassau-

grens. Deze stukken zijn na de 

oorlog als herstelbetaling aan Bel-

gië overgedragen én zijn tijdens 

de Tweede Wereldoorlog opnieuw 

ingezet door de Duitsers.

Het waren van oorsprong scheeps-
kanonnen. Heel zwaar geschut. 
Er wordt wel verteld dat dit soort 
geschut in staat was, door de 
lucht druk bij het afvuren, het dak 
van een nabijgelegen gebouw op te 
lichten.

In 1916 bemerkten de Duitsers na 
de Slag bij Jutland dat verscheidene 
oorlogsschepen niet geschikt waren 
voor de zeeslagen. Ze werden tot 
trainingsschepen omgebouwd. Om 
de kanonnen geschikt te maken 
voor landdoeleinden (bijvoorbeeld 
als spoorweggeschut) waren nogal 
wat aanpassingen nodig. Zo zijn er 
onder andere contragewichten aan-
gebracht. Een hele klus, maar toch 

simpeler dan te werken met equili-
brators (een soort veren) om alles in 
evenwicht te houden. Na ombouw 
kreeg dit geschut de aanduiding 
‘Kanone in Eisenbahnlafette’, kanon 
op spoorwegaffuit.

Het spoorweggeschut dat in Baarle-
Grens in beslag genomen was, werd 
aangeduid als 28 cm SK/L40, ook 
wel bekend als type ‘Bruno’. De let-
ters ‘SK’ staan niet zoals vaak wordt 
gedacht voor ‘Schellfeuerkanone 
(snelvuurkanon of quick-loading 
cannon) maar voor de herkomst er-
van: ‘Schiffskanone’(scheepskanon).  
Het spoorweggeschut was allesbe-

In beslag genomen spoorweggeschut in douaneloods in Baarle-Nassau-Grens.

halve snelvuurgeschut. De vuursnel-
heid lag op vijftien schoten per uur.

Volgens het Verdrag van Versail-
les (1919) mocht Duitsland geen 
veldgeschut zwaarder dan 10,5 cm 
meer bezitten. Bij de terugtocht aan 
het eind van de Eerste Wereldoorlog 
werden enkele spoorwegbatterijen 
door het Duitse leger achtergelaten 
in België en Nederland.
In Nederland werden in 1918 vier 
stukken 28 cm SK L/40 bij door-
tocht in beslag genomen. Ze bleven 
achter in de douaneloods in Baarle-
Nassau-Grens. Volgens experts 
waren deze kanonnen afkomstig van 
twintig stukken voormalig scheeps-
geschut van de ‘Deutschland’-klasse. 
De vier stukken werden later aan 
België overgedragen, en voor zover 
nog bruikbaar zonder veel wijzigin-
gen in de Tweede Wereldoorlog weer 
aan Duitse zijde ingezet.

Bron: Nationaal Archief [NA 2.13.86, 
Mindef/AI, Inv Nr 2531].

Zondereigen, niet vanuit het zuiden 
– onder vuur worden genomen.
De loopgraven in Baarle zijn dus 
niet gebruikt om van daaruit de 
vijand onder vuur te nemen.  Ook 
de aan beide zijden van de loop-
graven even hoge walletjes wijzen 
daarop, als de loopgraven wel als 
aanvalsplek waren gebruikt, is het 
walletje aan één zijde hoger (de 
niet-aanvalszijde).
Nu nog is te zien dat de loopgra-
ven tot in de bermsloot doorlopen. 
Alleen de derde loopgraaf (van-
uit het zuiden geteld) niet, daar 
bevindt zich aan de westkant een 
mortierkuil.

Strijd

Op zondag 1 oktober 1944 voeren 
de Polen niet alleen strijd om 
Zondereigen. Bij gevechten ter 
hoogte van Weelde-Station en 
Baarle-Grens gaan de Polen ook 
in de aanval. Het is een grimmige 
strijd. De Poolde Ulanen botsen 
hier op de zogenaamde Kampf-
gruppe Stein, bestaande uit een 
kern van SS-veteranen, aangevuld 
met Nederlandse collaborerende 
oorlogsvrijwilligers: Landfront en 

Bruno Railway Gun and Crew 1918.

Bruno Firing.

Luftwaffe-personeel. In de avond 
wordt halt gehouden. De vol-
gende dag zijn er aan Baarle-grens 
wederom zware gevechten. De 
Kampfgruppe Stein biedt fanatiek 
weerstand tegen de gepantserde 
Poolse troepen. Enkele tanks gaan 
verloren. Het terrein is hier ideaal 
voor hinderlagen en de perfect 
gecamoufleerde Duitsers kunnen 
zware schade aanrichten met 
de zogenoemde Pantzerfausten. 
Uiteindelijk weten de Polen deze 
maandag 2 oktober Baarle-Grens 
in te nemen, na hevige gevechten 

rond het spoorwegemplacement en 
het klooster van de Paters van de 
Heilige Geest.

Twaalf jaar geleden was Amalia 
‘aon de praot mee….’ Wim Frijters 
(Van Wirskaante 2008-1). Hij 
vertelde toen dat generaal Maczek 
een nacht bij hen thuis heeft gesla-
pen. Over de laatste oorlogsdagen 
zegt Wim Frijters niet veel. “Tegen 
het eind van de oorlog hebben we 
nog een hele tijd in schuilkelder 
gezeten. Toen kwamen de Polen en 
zochten in en rond het huis naar 
mijnen. Een half uur later kwam 
die wagen met een vlaggetje erop 
en daar zat Maczek in.” 

Van het begin  van de oorlog weet 
hij nog dat op 11 mei 1940 de 
Fransen bij de grens aankwamen. 
“Die hadden alleen mitrailleurs bij 
en stonden op Duitse vliegtuigen 
te schieten.” Op 12 mei hebben 
ze een schuilkelder gemaakt. “We 
hoorden veel klappen, in de buurt 
van ons huis waren, bleek later, 
zestien bommen afgegaan.” 
Het deel van het interview met 
Wim Frijters, hij is een oom van 
Jo, dat over de oorlogsjaren gaat, is 
nog een keer afgedrukt.

Polen trekken bij Weelde-Statie Baarle binnen. Foto gemaakt door Poolse 
legerfotograaf. coll. fam. Ragas

Poolse Ulanen in de Stationsstraat aan de grens.
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Als de oorlog op 10 mei 1940 

uitbreekt, hangt volgens Wim, als 

de familie ’s morgens opstaat, de 

lucht vol met vliegtuigen. Toen de 

radio was aangezet wisten ze dat 

de oorlog was begonnen.

Wim: “We hoorde al de irste 

klappe. Den elfde maai kwamen 

de Fraansen hier aon.

Die han ut over Bar le Duc. Die 
han alleen mitrailleurs bij en 
stonde op Duitse vliegtuige te 
schiete. De kruise op die vliegtuige 
ware goed te zien. Den twaolfde 
maai zen we thuis unne schuil-
kelder gaon maoke want ut was, 
dochten wij, allemaol nie just. Op 
feftig meter van ut huis onder unne 
appelboom. Un groot gat gemaokt 
en daor wè bilze mee unne hoop 
grond er op. Mee un man of zeuve, 
aacht zaten wij er in. We hoorde 
veul klappe. Bij en in de buurt van 
ons huis ware, bleek laoter, zestien 
bomme afgegaon.

Op un gegeven moment, wij de 
schuilkelder uit. We lope naor ut 
huis en zien ginne schoorsteen. 
Mar ut was nog veul erger, ut huis 
en un stuk van de schuur ware 
weg. In de schuur stonde twee 

Wim Frijters over de oorlogsjaren

kalfkes en wij dochte, die kalfkes 
zijn dood. Er wier nie mir naor 
omgekeke. Om un uur of vier krege 
die twee kalfkes honger en toen 
hoorde wij ze roepe. Ze mankeerde 
niks. Gelukkig kosse wij al gauw 
intrekke in un leegstaond huis van 
de Spoorwege. Nao un paor jaor, 
toen ut huis wir was opgeknapt, 
kosse we hier terug naor toe.”

Regelmatig hoorde Wim vliegende 
bommen overkomen. Als zo’n 
bom niet meer bromde, moest je 
volgens hem weg zien te komen. 
Vooral ’s nachts gooiden geal-
lieerde vliegtuigen nog al eens 
pamfletten uit. Wim heeft er een 
aantal opgeraapt en altijd bewaard. 
Die schenkt hij tijdens het gesprek 
aan de Heemkundekring.

Wim moest eigenlijk naar Duits-
land om daar te gaan werken. Hij 
was echter ondergedoken, maar op 
een gegeven moment dreigde het 
toch fout te gaan.

“Ferdinandje, unne Duits, dè was 
un rot ventje. Op unne dag stond 
ie bij ons ineens op de werft en 
zee tegen men: Ausweis! Mar ik 
hai die gin. Ikke naor binne. Mun 
bruur hai wel un ausweis, die was 
bij de bosbrandweer. Toen pèrde ik 
er tusse uit en ging mun bruur mee 
zijne ausweis naor Ferdinandje. Hij 
had er gin erg in dè ik dè nie was. 
En zo hai ik veul geluk.”

Interessant is ook dat Wim weet te 
melden dat generaal Maczek een 
nacht bij hen heeft geslapen.
“Tegen het einde van de oorlog 
hebbe we nog een hele tijd in de 
schuilkelder gezete. Toen kwamen 
de Polen en zochte in en rond het 
huis naar mijne. Een half uur later 
kwaam dieë waoge mee un vlag-
geske er op en daor zaat Maczek 
in. Hij hee hier toen ene naacht 
geslaope. We han er eigenlijk gin 
erg in, want hij was ok mar unne 
gewone mees. Wel gek, hij zaat 
hier en de Duitsers zate just aach-
ter ut kloster.”

Wim heeft in de oorlogsjaren ook 
nog geholpen bij het over de grens 
brengen van Joden.

Wim: “Die kwame uit Holland mee 
de dienstbus hier, stapten uit en 
dan zaag de wel det er iets mee 
was. Ze ware op de vlucht. Ik heb 
er un stuk of tien, veftien geholpe 
de grens over te steke as ik docht 
det de kust veilig was. 
Un paor jaor terug is zonne Jood 
die ik geholpe hai, nog hier 
gewiest. Hij vroeg, ken de men 
nog? Ik zeg, ikke nie. Toen stelde 
ie zun eigen veur. Un tedje laoter 
is ie mee zun gezin nog eens hier 
gewiest. Hij wou ze de grens loate 
zien waor ik hum overgebrocht 
hai. Ik ben toen mee gewiest en hij 
was toen heel blij det ie alles nog 
eens hai kunne laote zien aon zun 
familie.

Uit dankbaarheid voor de gebode 
hulp hee toen unne Jood in Israël 
veur men nog unne vredesboom 
geplant in ut vredeswoud in Israël.”

Aan de oorlogsjaren heeft Wim nog 
een Engelse vriend overgehouden. 
Het is Fred White uit Rose Hill 
in Oxford. In de oorlog was Fred 
White ongeveer een half jaar bij 
Wim in huis ingekwartierd.

Het was volgens Wim een heel aardi-
ge man. “Echt contact hai ik toen nie 
mee hum. Ik kon gin Engels. Ik zee 
nie veul meer as yes en no. Rond 
1985 komt hier iemand uit Breda 
mee un foto van Fred en vraogt 
men: ken jij die man? Ik zeg, die ken 

ik, da is Fred White. Dieë Bredase 
werkte toen in Engeland bij Rolls 
Royce en daar werkte Fred ok. Nel 
hee toen un briefke geschreve waorin 
stond det ie mar eens mos aonkome 
as ie in Hollaand zou komen. En ja 
hoor, drie daoge laoter staot ie hier 
veur de deur! Hij vloog men om 
munne nek, zun traone liepen over 
zun wange. Dezelfde aovond mos 
ie wir terug. Daornao is ie nog ver-
schaaiene keren teruggekome. Nel 
en ik zen ondertusse ok unne keer of 
drie, vier daor gewiest. Het is altijd 
vriendschap gebleve. Elke virtien 
daoge belt ie of schrijft ie.”

Uit: ‘Aon de praot mee… 
Wim Frijters (nr. 32)’, André Moors, 
Van Wirskaante 2008-1

Controle aan Baarle-Grens. coll. Ton Bluekens

Wim Frijters.
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Poolse stationschef in 1944. Op de 
achtergrond de douaneloods met een 
glimp van het 'Duitse perron'. 
Oorlog en bevrijding in woord en beeld, 
J. Buitenkamp

Roggerentjes

Wie goed keek, kon na 75 jaar nog 
steeds de loopgraven zien liggen 
tussen de opgeschoten bomen en 
struiken. Ze waren grotendeels 
opgevuld met bladeren en zand. 
Op de luchtfoto uit 1952 zijn de 
loopgraven alleen onduidelijk te 
zien bij een sterke uitvergroting. 
Dan is het wel mooi dat ze op re-
cente opnamen vele decennia later 
er veel beter eruit springen!

Een aantal jaar terug heeft Amalia 
– als idee voor een Roggerentje 
– de gemeente Baarle-Nassau 
gesuggereerd de loopgraven weer 
zichtbaar te maken. Dat was nog 
ver voor de tijd dat er in het kader 
van 150 jaar Bels Lijntje allerlei 
initiatieven zijn genomen om het 
spoorverleden in Baarle-grens beter 
beleefbaar te maken en het Spoor-
huis zijn deuren heeft geopend.
Aanpak van de loopgraven was 

Op een recente hoogtekaart zijn de (toen nog niet uitgegraven) loopgraven na 
zoveel jaar goed herkenbaar. Rechts in rood Het Spoorhuis. 
Actueel Hoogtebestand Nederland

echter een kostbare zaak. Voordat 
er iets kon worden gedaan, moest 
eerst een onderzoek naar niet-ge-
sprongen explosieven plaatsvinden. 
Een mooi initiatief, oordeelde de 
gemeente toen. Vanwege de kosten 
heeft het geen prioriteit gekregen. 
De herdenking van 75 jaar WO2 
én de Toekomstvisie Bels Lijntje die 
in 2019 door de zeven gemeenten 
langs het Bels Lijntje is vastgesteld, 
hebben de zaak weer aan het rol-
len gebracht. In die Toekomstvisie 
wordt Baarle-Grens aangeduid als 
dé plek tussen Turnhout en Tilburg 
waar het spoorverleden het best tot 
leven kan worden gebracht.

Plannen 

Voorjaar 2019 hebben Amalia, 
Toerisme Baarle en enkele WO2-
kenners een gezamenlijk voorstel 
uitgewerkt hoe de loopgraven 
aan de grens het best zichtbaar 
te maken en de plek toegankelijk 
te maken voor bezichtiging. Dit 
voorstel is aangeboden aan de 
gemeente Baarle-Nassau. 

Loopgraven Baarle-Grens. Geoportaal Onroerend Erfgoed

In Baarle-grens willen we 
voorbijgangers ook in één oogopslag 
duidelijk maken waar ze langsfietsen. 
Beeld uit Merksplas-Kolonie.

Die heeft er nu wel werk van ge-
maakt. Wethouder Nico Sommen 
van Baarle-Nassau: “Vanwege 75 
jaar bevrijding Tweede Wereldoor-
log is het nu hét moment om de 
loopgraven aan te pakken. Het 
project levert ook een bijdrage aan 
de ontwikkeling van Baarle-Grens 
als hét scharnierpunt van het Bels 
Lijntje. In de Toekomstvisie (‘Tra-
jectvisie Bels Lijntje – spoorboekje’ 
van maart 2019, red.) wordt een 
bijzondere betekenis toegekend 
aan de locaties van het voorma-
lige station Baarle-dorp en het 
grensstation. Op beide plekken zijn 
nog een groot aantal elementen 
aanwezig die direct samenhangen 
met het spoorverleden van het 
Bels Lijntje.” De loopgraven aan de 
grens zijn zo’n element.

Het werk
aan de loopgraven

Eind vorig jaar heeft bureau 
REASeuro in opdracht van de 
gemeente Baarle-Nassau het 
terrein grotendeels vrijgemaakt 
van begroeiing om met het werk 
te kunnen beginnen. Laagje voor 
laagje zijn de loopgraven uitgegra-

ven, heel voorzichtig met het oog 
op mogelijk nog aanwezige niet-
gesprongen explosieven en ander 
materiaal. 

Waar de loopgraven hadden 
gelegen, was nog heel goed te 
zien. Aan beide kanten van elke 
loopgraaf lag ook nog een klein 
walletje waar destijds de uitgegra-
ven grond was gedeponeerd (de 
witte randen op de luchtfoto van 
augustus 1944). De loopgraven 
zijn uitgegraven tot de oorspron-
kelijke diepte, ongeveer 130 cm 
beneden maaiveld. Aan de meest 
noordelijke loopgraaf, de zesde, 
is op verzoek van Amalia niets 
gedaan. Dat geeft dan het beeld 
wat vijfenzeventig jaar ‘niets doen’ 
oplevert. 

In de eerste loopgraaf (aan de 
zuidzijde) is ervoor gezorgd dat je 
er vanaf het fietspad makkelijk in 
kunt lopen. Aan de andere kant 
(bij de bermsloot) komt een trapje 
zodat je daar er weer gemakkelijk 
uit kunt. 

Je kunt de loopgraven vanaf het 
fietspad Bels Lijntje nu goed zien 

liggen. Aan de andere kant wordt 
een eenvoudig pad gemaakt dat je 
leidt over de loopgraven. Dat geeft 
ook een goed beeld van de mor-
tierkuil in de derde loopgraaf. De 
bedoeling is dat dit pad tussen de 
bomen door wordt doorgetrokken 
tot aan de fietsdoorsteek die het 
Bels Lijntje verbindt met het Ghil.

Net uitgegraven loopgraaf.
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Oproep

Bij de voorbereiding van het WO2-
nummer (Van Wirskaante 2019-3) 
vertelde Floor Staes dat hij nog 
had meegeholpen bij de aanleg 
van de loopgraven. “Kort voor de 
bevrijding kreeg ik een brief van de 
burgemeester.” De Amerikanen wa-
ren al geland, wist Floor nog. Op 
verzoek van de Duitsers moest hij 
zich beschikbaar stellen voor werk, 
schreef de burgemeester. Floor was 
niet de enige die zo’n brief had 
gekregen, zag hij een paar dagen 
later toen hij zich meldde. 

In de brief stond hij zich op een 
bepaalde dag en uur bij het kloos-
ter aan de grens moest melden. 
“Daar werd aan ons uitgelegd wat 
voor werk we moesten doen. Veel 
kon ik er niet van verstaan.” Ze 
kregen schoppen mee en moes-
ten naar het station lopen. “De 
Turnhoutseweg oversteken, langs 

de spoorwoningen, vóór het station 
naar rechts. Achter het station 
moesten we graven. Je keek er 
uit over de hei naar Zondereigen.” 
Precies de plek waar nu nog de 
loopgraven langs het fietspad van 
het Bels Lijntje te zien zijn.
Duitse officieren hadden in het 
zand de zijkanten van de loop-
graven uitgetekend, met de 
zigzaglijnen. Zo diep ongeveer, 
wijst Floor, ongeveer één meter 
dertig. “Als je klaar was, en het 
was goed gedaan, werd je bestuft. 
‘Gut gemacht’. En ‘kom maar mee 
naar de volgende.’ Buurtgenoot 
Tuijtelaars was er ook bij, toen die 
vroeg of het goed was, was het 
‘Nein, tiefer’. Je moest doen wat ze 
je vertelden.”
Met zo’n twintig, vijfentwintig man 
zijn ze enkele uren bezig geweest. 
Toen was het klaar. “We hebben 
onze boterhammetjes nog in het 
klooster opgegeten, en toen met de 
fiets naar huis.” 

Floor werkte in die tijd als knecht 
bij Miet Pelkmans, op de hoek van 
Nijhoven en de weg naar De Kievit, 
een ongetrouwde vrouw. “Nooit 
getrouwd geweest. Je leerde er wel 
het werk.” In die tijd kwamen de 
boeren langs met de vraag: ‘Heb je 
iemand om bij mij te komen wer-
ken?’ Ze waren thuis met veertien 
kinderen. “Dan moet er iets gebeu-
ren.” Als 18-jarige knecht zakken 
van 75 kilo sjouwen, samen met 
een knecht van in de zeventig. Die 
hielp hij daarmee.

Floor Staes
over de oorlogsjaren

Floor Staes herinnert zich nog 
twee voorvallen uit de oorlogsjaren 
waarbij mensen gedwongen waren 
tot werk voor de Duitse bezetter. 
“Op een dag kwamen de Duitsers 
langs.” Floor was weggekropen 
in de spekkist. Zijn twee broers 
(anderhalf en vier jaar ouder) ston-

den ergens naar te kijken. Volgens 
Floor naar de duiven. “Maar die 
mocht je toen niet houden.” Zal 
toch wel zo zijn geweest, “want 
Stan Verbeek was erbij, een echte 
duivenmelker”. De andere gasten 
kropen, toen ze de Duitsers zagen 
aankomen, weg achter de musterd. 
De Duitsers vonden hen en namen 
hen mee. De Veldbraak in, naar de 
‘Vijf Banen’, de plek waar ook nu 
nog vijf banen bijeenkomen. “Daar 
is thuis nooit iets over verteld, 
of toch niet veel. Ze hebben wel 
moeten graven.”

Het was op een zondag dat er 
mensen uit Baol langskwamen – 
Floor woonde thuis op Nijhoven – 
met een schop op hun schouders. 
“Van d’r leven hadden die nog 
geen schop vast gehad. Zal niet 
meegevallen zijn”, lacht hij. Waar 
ze naar toe zijn gegaan wist Floor 
niet.

Floor zat echt op zijn praatstoel. 
Toen ik hem vroeg of hij wat van 
Ferdinandje wist, zei hij zonder 
nadenken: “Dat was een vuil ding, 
als je daar mee te maken kreeg…. 
Stond die om bekend”. En volgde 
een verhaal over zijn neef Jan Ver-
schueren, die in het huis naast het 
hunne woonde. “Die was op een 
zondag uit in het café.” Floor was 
er niet bij, wel broers van hem. 
“Werd hij aangehouden door de 
Duitsers, om in Duitsland te gaan 
werken. De wind werd uit hun 
banden gehaald.” ’s Anderendaags 
werd hij op de bus gezet, naar 
Breda. Er zaten ook commiezen in 
de bus. “Onderwegen werd de deur 
achter opengelaten, toen de bus 
nieuwe passagiers moest binnen-
laten. Hij erachter uit.” Ergens bij 
familie in Alphen is hij ondergedo-
ken, tot het einde van de oorlog, 
wel anderhalf jaar.

Floor speelde vroeger accordeon. 
Hij was aan het spelen in de 
Molenstraat, in de zaal van Gust 
Voeten. “Ineens een zucht tegen 
mijn achterwerk.” Was er een V2 
neergekomen bij de kapel op Nij-
hoven. Alle pannen van de huizen 
eraf. “Ook bij ons thuis.”
In de oorlog ging hij met accordeon 
voorop naar Weelde, om ‘bal te 
houden’ bij de boeren. “Tot een uur 
of twaalf.” Af en toe werden ze wel 
aangehouden door de Duitsers, 
“Maar we hadden passen om de 
grens over te gaan om in België 
bij de boeren te werken. Een broer 
van Floor was toen al getrouwd. 
“Die woonde in Weelde en had 
gevraagd om bij hem te komen 
werken.” Een doorlaatpas moest 
je aan het gemeentehuis afhalen, 
weet Floor nog. “In Tilburg moest 
je zijn voor een pas van vrijwaring 
als je niet gemist kon worden voor 
het werk.”

Klooster

Floor Staes moest zich voor het 
graafwerk melden bij het klooster 
van de Paters van de Heilige Geest 
aan de grens. De exacte dag weet 
hij niet meer.

Tijdens de oorlog waren er Duitse 
legertroepen ingekwartierd in het 
klooster. De broeders en paters 
zijn geëvacueerd. De bezetting 
verbiedt zelfs het bestaan van de 
kloostergemeenschap. Het klooster 
krijgt de naam ‘Zonnewende’, het 
wordt een vormingsschool voor de 
Duitsgezinde boerenjeugd. 

Als in 1944 de eerste paters en 
broeders terugkeren, is vrijwel 
alles vernield. De schade wordt ge-
taxeerd op tienduizenden guldens, 
staat te lezen in het in 1963 ter 
gelegenheid van 50 jaar klooster 
aan de grens verschenen boekje 
‘Missievakschool Baarle-Nassau’.
Op de volgende pagina's is kort 
de geschiedenis van de missie-
vakschool overgenomen zoals 
beschreven in dit boekje.

Bronnen:
Aon de praot mee… Wim Frijters (nr. 
32) in Van Wirskaante 2008-1 (maart 
2008)
Missievakschool Baarle-Nassau, G.A. 
Bekooy, 1963, uitgegeven door de 
Nederlandse en Belgische Provincie 
van de Congregatie van de H. Geest 
(coll. Ad Jacobs)
Trajectvisie Bels Lijntje – spoorboekje, 
maart 2019, Idea Consult en MTD-
landschapsarchitectenDetecteren en afgraven ging laagje voor laagje. Mortierkuil in derde loopgraaf. foto gemeente BaarleNassau

Floor Staes voor de deur van de ouderlijke woning, net iets voorbij in de richting 
van de Buikse Kuil van het huis waar hij nu met zus Neelie en broer Leon 
woont. Later is die als schuur gebruikt, nu wordt het gebouw niet meer gebruikt. 
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Hoe groeit een nederzetting als 
deze in vijftig jaren op uit onont-
gonnen Kempische heide? We 
vragen het broeder Trudo, één van 
de werkers van het eerste uur. 
“In 1913”, vertelt hij, “kwamen 
we hier in Baarle aan met al ons 
vee: twee koetjes en een kleine 
pluimveestapel. Een broedmachine 

Missievakschool Baarle Nassau

Het begint met wind en woeste ruimte

met petroleumlamp voor driehon-
derd eieren. Dat waren onze eerste 
bestaansmiddelen. Gemakkelijk 
was het niet. We hadden hier 
niets dan zand en er zat nog geen 
wormpje in de grond. Het gras dat 
we zaaiden verdween zo gauw het 
opkwam in de kippenmagen. We 
moesten zorgen voor leefruimte 

voor veel, véél broeders. Het bos 
rond het woonhuis werd gerooid 
voor een moestuin. En de heide… 
het slechtste stuk uit de omgeving! 
Geld om kruiwagens te kopen was 
er niet. We maakten houten draag-
bakjes en versjouwden de grond 
beetje bij beetje. Hulpgereedschap-
pen leenden we van de meer 
ervaren en gelukkig behulpzame 
buren.” Als broeder Trudo eenmaal 
op zijn praatstoel zit, wordt het een 
boeiend verhaal dat getuigt van 
wilskracht en gezonde werklust.
Broeder Hugo, in 1921 ingetreden, 
vertelt mee. Hoe elke dag de koei-
en naar de hei werden gebracht 
om er te grazen tot ze “op het oog 
dik genoeg waren”. En van de var-
kens en de kippen, ie in kloosterlij-
ke soberheid hoofdzakelijk leefden 
van afval en waswater… 
Simpele notities in de dagboeken 
voegen er het hunne aan toe. 17 
maart 1919: aankoop van het 
eerste paard. In 1921 de eerste 
fiets…

Het aantal bewoners van het huis 
neemt gestadig toe. In 1925 heb-
ben zich al 21 novicen gemeld. 
Méér ruimte! In 1925 wordt een 
nieuwe kapel ingezegend, de 
huiskapel wordt slaapzaal. Het 
is nog niet voldoende, 5 april 
1926: de eerste steenlegging van 
de nieuwe vleugel. 1927: een 
landbouwschuur en een stal voor 
dertig koeien. 1928: een kippen-
hok. 1930: een timmerwerkplaats. 
Zo gaat het onder leiding van pater 
Munck door, jaar na jaar. En wie 
nu (1963, red. Van Wirskaante) 

een wandeling maakt over de 
grote, uitstekend renderende lande-
rijen, wie van links boven tot rechts 
onder de gebouwen doorkruist, 
komt diep onder de indruk van wat 
hier in een bezielde ‘familiegeest’ 
is opgebouwd. In werkelijkheid; 
weder-opgebouwd, want die wer-
kelijkheid is hard…

Overste Van de Zandt leidt zijn 
communiteit door de zware oor-
logsjaren van ’40. Inkwartiering 
van legertroepen maakt evacuatie 
noodzakelijk. De broeders worden 
verspreid. Als in 1944 de eerste 
paters en broeders terugkeren, 
is alles vernield. Er schijnt nog 
maar één uitweg: alles verkopen 
en elders opnieuw beginnen. Toch 
wordt er doorgezet. De missievak-
school van Baarle zal herrijzen!
Een gedeelte van de nieuwbouw 
wordt aanbesteed, veel wordt door 
de broeders weer zelf gedaan. Het 
wordt weer groter, beter, ruimer. 
Het dagboek getuigt: stallen, woon-
gedeelte voor novicen en postulan-
ten, werkplaatsen, kippenbedrijf, 
kapel…

Op 7 december 1959 een kleine 
gebeurtenis, die echter een mar-
kante betekenis draagt. Aankomst 
van drie Congolese jongens, die 
hier hun broeder-opleiding zullen 
krijgen. Deze reactie getuigt van 
léven in de missiegebieden: het 
hoofddoel van de Congregatie. 
Want waartoe dit alles? Pater 
Libermann z.g., de vernieuwer van 
de oude Congregatie van de H. 
Geest, plaatste in het decennium 
van 1830 een vurige banier van 
Evangelie-verkondiging, vooral bij 
het zwarte ras. Zijn ideaal, door 
velen overgenomen en verder ge-
dragen, is ook nu nog de geest die 
een missievakschool als in Baarle 

Timmerwerkplaats en kippenbedrijf Missievakschool Paters van de H. Geest 
Baarle-Nassau-grens. coll. Ad Jacobs

Voorfront en kapel Missievakschool Paters van de H. Geest Baarle-Nassau-
grens. coll. Ad Jacobs

beheerst. Het klinkt eenvoudig. 
De weg naar het grote einddoel 
in de missie is er echter een die 
slechts met grote geestelijke kracht 
kan worden betreden. Die kracht 
bestaat… in en uit God.

Het missie-instituut van de H. 
Geest in Baarle-Nassau is hét huis 
van broeders en in de Nederlandse 
en Belgische Provincie. Eenieder 
leest uit de cijfers van deze vijftig 
jaar de vruchten die uit ‘wind en 
woeste ruimte’ voor Christus wer-
den voortgebracht. 

In deze halve eeuw legden 345 
broeders hun gelofte af. Hiervan 
zijn 198 broeders nu nog werk-
zaam, waarvan 76 in 20 mis-
siegebieden. Het aantal jaren dat 
de broeders van Baarle-Nassau in 
de missies werkzaam zijn geweest 
bedraagt nu in totaal 1687. Eén 
duizend, zeshonderd zeven en 
tachtig jaren, gegeven voor de 
verkondiging van Christus’ blijde 
boodschap.

Uit ‘Missievakschool 
Baarle-Nassau’, 1963
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Een klein zwart aantekenschriftje 

reikt Fon Gulickx me op een 

dag aan. Het is van zijn vader. 

Voorzichtig sla ik het open en 

lees: ‘Dagboek van Frans Gulickx. 

Vrijdag 10 mei. Zondag 12 mei. 

Vertrokken uit Turnhout om twee 

uur met Pater Rumoldus, over 

Gierle naar Zandhoven, daar wa-

ren al de Paters reeds vertrokken 

en toen naar het dorp, waar we 

bij den Onderpastoor zijn binnen 

geweest’.

Het lijkt er op dat Frans Gulickx 
met zijn oom Pater Rumoldus op 
de fiets overhaast op de vlucht 
geslagen is na de inval van de 
Duitsers in Nederland en België. 
Helemaal verwonderlijk is dit niet. 
Tijdens het begin van de Eerste 
Wereldoorlog bieden de Belgen zo-
veel verweer tegen de binnendrin-
gende overmacht, dat de Duitsers 
daar heel venijnig van worden. Ze 
gaan meedogenloos te keer, ook 
tegen de burgerbevolking. Uit Ama-
lia’s grote WO I-project weten we 
dat een aanmerkelijk deel van de 
Belgische bevolking op de vlucht 
slaat. De verhalen uit die tijd zijn 

Overhaast op de vlucht
ANTOON VAN TUIJL

nog niet vergeten. Blijkbaar ook 
niet in Baarle-Hertog. Bovendien 
worden er jonge mannen opgepakt 
en met vrachtwagens weggebracht. 
Waarheen? Waarvoor?

Meer Baarlenaren

Frans en zijn heeroom gaan niet 
alleen op pad. Frans schrijft: ‘Toen 
we buiten kwamen, kwam daar 
juist onze Fons en Louis, Janus, 
Piet en Jef Laurijssen, en Fons en 
Gerard Jansen aan’. Op de eerste 
dag van de vlucht die dit groepje 
dorpsgenoten onderneemt, blijkt 
dat ook in andere plaatsen al men-
sen vertrokken zijn. Dat zagen we 
al in de inleiding van dit verhaal. 
Ook nu lezen we weer: ‘Toen verder 
naar Tremeloo, maar daar waren al 
de Paters ook reeds vertrokken’. Ze 
blijven er slapen in een herberg en 
fietsen op de tweede dag over Me-
chelen, Dendermonde en Gent tot 
in St.-Maartens Latem. Daar slapen 
ze in een schuur op wat stro met 
z’n allen op een rij en dicht tegen 
elkaar want het is koud!

Deze tocht belooft geen vakantie te 
worden. Hun fietsreis – let wel: ze 
rijden op doodgewone alledaagse 
fietsen zonder versnellingen en 
andere snufjes! – gaat verder naar 
Kortrijk, dan via Moescroen naar 
Menen. De Belgisch-Franse grens 
blijkt een hindernis te zijn, maar 
ze krijgen het voor elkaar langs de 
grenscontrole te komen en bereiken 
Santes. Daar overnachten ze. Elke 
dag moeten ze weer zoeken naar 
eten en slaapplaats. Bij pastoors 
kunnen ze nog wel eens terecht en 
ook boeren laten hen in schuren en 
hooitassen slapen. Op een dag eten 
ze  aardappelen die ze zelf moeten 
schillen en koken. Als toetje heb-
ben ze melkse pap met broodbrok-
ken. Ze moeten het ook wel eens 
letterlijk doen met water en brood. 

Frans vermeldt ook meerdere keren 
dat ze onderweg veel vluchtelingen 
zien.

Werken voor de kost

De tocht is zwaar. Frans verzucht 
dat het steeds berg en dal is, zolang 
ze door Frankrijk rijden. Op hun 
tiende dag overnachten ze in een 
leegstaand huis dat in een boom-
gaard staat. Op 22 mei schrijft 
Frans: ‘Eerst naar de Mis geweest 
zoals iederen dag. Toen terug naar 
ons kosthuis waar we vijf liter melk 
en twee kannen koffie geledigd heb-
ben’. Dan vertrekken ze naar het 

stadje Seês.
Hier blijven ze ‘hangen’. Ze zoeken 
er werk om in hun levensonderhoud 
te voorzien. Frans vindt al gauw een 
job bij een plaatselijke bakker. Dat 
past een Gulickx wel! Hij is bereid 
goed werk te leveren, maar krijgt 
toch onenigheid met zijn baas. 
Het maken van Franse stokbroden 
is blijkbaar lastig. Als de baas 
daarover weer eens een keer zeurt, 
is Frans dat beu. Hij pakt twee 
bollen deeg die bedoeld zijn tot stok 
gekneed te worden, maar hij draait 
ze alle twee tegelijk en met grote 
vaardigheid tot twee bollekens en 
roept: “Voila, Vlaamse broodjes!”
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Heel boeiend is zijn bakkersbe-
staan niet. Als u de twee bijgaande 
pagina’s ontcijfert, dan ziet u dat 
hij heel veel, ook nachtelijke, werk-
uren maakt en voor de rest nau-
welijks aan enig vertier toekomt. 
Gedurende deze periode ontmoe-
ten ze nog een Baarlenaar. Emile 
Rijsbosch blijkt bij een plaatselijke 
smid te werken.

Een grote wens

Op 12 juni neemt Frans ontslag. 

Hij kan met 336 Franse Francs op 
zak afscheid nemen van zijn baas. 
De groep wil verder trekken om 
nog een tijd in Lourdes door 
te brengen. Voor Frans is dat een 
grote wens die al lang bij hem leeft.

Deze tocht kost hen een week. Op 
28 juni om twee uur in de middag 
komen ze in het Mariaoord aan. 
Hier moet Frans eerst een bon 
gaan halen om eten te kunnen krij-
gen in het vluchtelingenkamp. Ze 
slapen ’s nachts onder een open 

Ze gaan op tijd op weg en klim-
men, klimmen op hun stalen 
rossen! Dat valt bepaald niet mee 
zonder versnellingen. Wat duurt 
dat toch een eeuwigheid eer ze 
boven zijn. Tenslotte vragen ze aan 
een dorpsbewoner of de top nog 
ver is. “Non, non mesieur, ge gaat 
nog tien kilometer door en daar 
begint de klim naar de top!” Ze 
keren hun fietsen en hebben een 
ontspannen afdaling…

Tussen de bedrijven door zoeken 

onze verre dorpsgenoten contact 
met de consul. Ze willen naar huis 
en proberen daar een mogelijkheid 
voor te vinden.

Op woensdag 7 augustus schrijft 
Frans: ‘Na onze laatste nacht 
hier in Lourdes goed te hebben 
geslapen, zijn we om half vijf opge-
staan, en vervolgens naar de  
H. Mis en te Communie aan de 
grot. Om half zes terug om de 
laatste voorbereiding te doen voor 
ons vertrek…’

Hoe dat vertrek en de terugreis 
verlopen, vermeldt het dagboekje 
niet.

Helemaal achterin heeft Frans 
enkele recepten van speciale 
 patisserie genoteerd. Misschien 
heeft hij wel gedacht dat hij daar-
mee de mensen in Baarle nog wel 
eens zou kunnen verrassen. 

galerij van een schoolgebouw. 
Het verblijf in Lourdes vermeldt 
geen werk, behalve dan het doen 
van hun eigen was en wat andere 
karweitjes. Nu ligt het accent veel 
meer op de religieuze kant van het 
leven. Dagelijks vermeldt Frans het 
volgen van de H. Mis, het doen 
van de kruisweg en gaan bidden 
bij de grot. Soms is er wel tijd voor 
ontspanning, al kun je beter spre-
ken van inspanning wanneer ze 
het plan opvatten om de Tourmalet 
op te fietsen. 
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Op 2 juli 1944 landt de 36-jarige 

Engelse captain Philip Coad met 

zijn artilleriebatterij op de stran-

den van Normandië. Zijn familie 

bezocht eind vorig jaar Baarle-

Nassau. De directe aanleiding 

is Amalia’s themanummer over 

WO2. Vanwege heldhaftig op-

treden in onze gemeente Baarle-

Nassau is het Britse Military Cross 

toegekend aan captain Coad.

Eigenlijk had Philip Coad al eerder 
in de strijd ingezet moeten worden, 
maar door een speling van het lot 
is hij ontsnapt aan een mogelijk 
krijgsgevangenschap in het Verre 
Oosten of erger. In 1942 breekt 
hij namelijk zijn arm en kan niet 
worden uitgezonden naar Birma. 
De eenheid waar hij toebehoorde 
vertrekt wel en verliest de strijd 
tegen de Japanse keizerlijke strijd-
krachten. 

Philip Coad gaat terug in dienst als 
de Engelsen in 1940 betrokken 
raken in de Tweede Wereldoorlog. 
Hij is dan net getrouwd. Uitein-
delijk traint hij vier jaar lang voor 
de strijd tegen de Duitsers of de 
Japanners. Hij is eigenlijk opgeleid 
als accountant en heeft gewerkt 

Familie Coad op bezoek door WO2themanummer

Britse medaille voor heldhaftig
optreden in Baarle-Nassau

FRANK TUIJTELAARS

als bankier, maar zoals veel Britse 
jongemannen wordt ook hij onder 
de wapens geroepen. 

Artillery officer

Captain Coad wordt opgeleid als 
artillery officer in het Britse leger. 
De artillerie is een belangrijke on-

dersteuning van de Britse infante-
riedivisies. Elke divisie krijgt enkele 
batterijen artillerie toegewezen. Een 
batterij bestaat meestal uit acht 
25-pounder houwitsers (180 man 
personeel) voortgetrokken door 
speciale artillerietrekkers. Deze 
batterijen zijn erg mobiel. Er wordt 
voor gezorgd dat er telkens mini-
maal één batterij opgesteld staat 
om onmiddellijk ondersteunings-
vuur te geven aan de oprukkende 
infanteriesoldaten. 
De 25-pounders zijn in tegen-
stelling tot tankkanonnen krom-
baangeschut. Door verschillende 
instellingen kunnen granaten 
tamelijk nauwkeurig over objecten 
worden geschoten. Soms zelfs 
meerdere granaten tegelijkertijd 
op dezelfde plaats met een hoge 
vuursnelheid. Verder is er een grote 
verscheidenheid aan granaten zo-
als bijvoorbeeld antitank granaten 
en rookgranaten. Er konden ook 

pamfletten afgeschoten worden.
De oprukkende infanterie-eenhe-
den worden vergezeld van zoge-
naamde artillery observers. Deze 
kunnen razendsnel coördinaten 
doorgeven aan de gunners en waar 
nodig bijstellen om de vijand uit te 
schakelen. 

samen met de Poolse bevrijders. 
Bij de slag om Baarle-Nassau 
bevindt deze Engelse (infanterie)
divisie zich op de flanken van de 
Poolse hoofdaanval. De artil-
leriebatterij van captain Coad of 
een andere artilleriebatterij wordt 
opnieuw opgesteld in de omgeving 
Merksplas/Zondereigen om onmid-
dellijk artilleriesteun te geven waar 
nodig.

Boven het front in Baarle

Op 5 oktober 1944 vertrekt een 
mobiele patrouille noordwaarts 
naar het niemandsland boven het 
front noordwestelijk van Baarle-
Nassau. Plotseling wordt de Bren-
carrier geraakt door een inslaande 
granaat. Hierbij sneuvelt corporaal 
A. Hunt en tegelijkertijd wordt de 
patrouille onder vuur genomen 
door Duitse machinegeweren en 

geweervuur. Ze staan in een open 
veld en liggen onder vuur door ver-
dekt opgestelde Duitse soldaten en 
een Duitse tank of Sturmgeschutz. 
Terwijl de kogels rond hem inslaan 
zendt captain Coad beheerst zijn 
coördinaten en laat granaten 
afschieten op het Duitse pantser-
voertuig en de Duitse hinderlaag. 
Na een eerste barrage trekt de 
Duitse tank zich terug en wordt het 
vuur verlegd op de Duitse infante-
rie. Vervolgens worden er rookgra-
naten afgeschoten en een effectief 
rookgordijn aangelegd. 

De Britse patrouille kan zich onder 
deze dekking terugtrekken en 
verliest die dag maar één soldaat 
in deze benarde situatie. Captain 
Coad wordt voorgedragen voor een 
medaille door zijn meerderen en 
er wordt een zogenaamde citation 
(medailleaanbeveling) ingediend. 

Philip Coad.

Trouwfoto  
Philip Coad 1940.

25-Pounder set 39-45.

25-Pounder Ammunition (uiterst links 
rookgranaat, daarnaast anti-tank 
granaat).

Na de landing

De artillery eenheid van het 143ste 
Royal Artillery Regiment van 
Captain Coad wordt toegevoegd 
aan de 49th West Riding Divisie. 
Deze divisie met de bijnaam “the 
Polar Bears” en het kenmerkende 
schouderembleem spelen een be-
langrijke rol bij de verovering van 
Caen. Na de slag om Normandië 
rukken de geallieerden razendsnel 
op. De artilleriebatterijen kun-
nen het tempo amper bijbenen. 
Ze moeten er telkens voor zorgen 
dat er artilleriesteun gegeven kan 
worden. Captain Philip Coad is 
een batterijcommandant en raakt 
in deze tijd erg vermoeid omdat hij 
voortdurend paraat en alert moet 
blijven en er alsmaar opgesteld en 
opgerukt moet worden. 

Na het oversteken van het kanaal 
bij Rijkevorsel levert het Leicester-
regiment van de 49th West Riding 
divisie zware strijd rond Merksplas-
Kolonie tegen ingegraven Duitsers 
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Het is zeker een extra vermelding 
waard dat het niet geheel zonder 
risico was om net voor je eigen 
troepen artillerievuur aan te vra-
gen. De kans was ook groot dat het 
vuur net iets te kort was en je door 
eigen vuur getroffen werd. 
Eind oktober wordt het Britse Mili-
tary Cross toegekend aan Captain 
Philip Coad voor zijn heldhaftig 
optreden.

Zoon Ross Coad

De eenheid van Coad rukt verder 
op richting Roosendaal en bevrijdt 
delen van Nederland, waaronder in 
Arnhem in april 1945. Philip Coad 
overleeft de oorlog en keert op 28 
oktober 1945 weer huiswaarts na 
de eindzege en bezettingstaken in 
Duitsland. In mei 1946 wordt zijn 
zoon Ross Coad geboren. 

Vertaling Citation

aangevallen door Duitse troepen 
ondersteund door een tank. Ze 
werden op korte afstand beschoten 
door mitrailleur- en geweervuur. 
Onmiddellijk werden een carrier 
en een motorkoerier (Cpl. A. Hunt) 
door directe inslagen vanuit de 
Duitse tank uitgeschakeld. Captain 
Coad, in vol zicht van de vijand en 
onder een kogelregen, bleef kalm 
en gaf orders aan de artilleriebat-
terij om granaten af te vuren op de 
tank. De patrouille lag nog steeds 
onder hevig en continu geweer- en 
mitrailleurvuur. Captain Coad, nog 
steeds in vol zicht van de vijand, 
liet kalm het geschut verleggen 
door observatie en liet de kanon-
niers een effectief rookgordijn leg-
gen. De patrouille kon zich zonder 
verdere slachtoffers terugtrekken. 
Tijdens het gevecht toonde Captain 
Coad grote dapperheid en bleef 
zonder angst onder het vijandelijke 
geweervuur. Zijn kalmte, moed en 
ijver waren een inspiratie voor ons 
allen.

Deze medailleaanbeveling wordt 
gedateerd op 7 oktober 1944 
en wordt eerst ondertekend door 
Majoor-Generaal E. Barker (Com-
mandant 49th Infantery Divisie), 
vervolgens door Luitenant Generaal 
J. Crocker (1. Canadese Corps), 
achtereenvolgens door Luitenant 
Generaal Crerar (1st Canadian 
Army) en uiteindelijk door Veld-
maarschalk Bernard Montgomery 
(Commander in Chief, 21st Army 
Group), de hoogste bevelvoerder. 

Britse Military Cross.

Handgeschreven Citation,  
voor- en achterzijde

De familie Coad afgelopen najaar op bezoek in Baarle-Nassau. Frank Tuijtelaars 
(met kaart) geeft uitleg over de waarschijnlijke strijdlocatie in 1944.

Op 5 oktober 1944 was de 
artillerie-observatieofficier Capt. 
Coad gekoppeld aan een mobiele 
patrouille van het 1e Leicesterregi-

ment, die in noordwestelijke rich-
ting van Baarle-Nassau oprukte. 
Toen de patrouille zich in open 
gebied bevond werden ze opeens 

Deze contacteerde onze vereniging 
naar aanleiding van het septem-
bernummer van verleden jaar (Van 
Wirskaante 2019-3) voor meer 
mogelijke info over zijn vader. 
Eind oktober bezoekt de complete 
familie Coad (Ross Coad, Philipp 
Coad en de kleinkinderen) Baarle-
Nassau en leggen bloemen op het 
graf van A. Hunt op de Nederland-
se begraafplaats. Ze bezoeken ook 
de omgeving waar zich de Duitse 
hinderlaag waarschijnlijk heeft 
bevonden. 

De familie geeft veel informa-
tie op basis waarvan dit artikel 
geschreven kan worden. Een relaas 
dat mogelijk nooit bekend was 
geworden zonder de publicatie van 
het WO2-themanummer van Van 
Wirskaante.

Afbeeldingen zijn beschikbaar gesteld 
door de familie Ross Coad.

P.S. Onlangs heeft de familie Coad 
nog enkele strijdrapporten (War 
Diary or Intelligence Summary) 
toegezonden. Die werpen een 
ander licht op de bevrijding van 
Baarle. Na bestudering komen we 
er zeker nog op terug.

Philip Coad.
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Sjef Geerts (geb. 4 nov. 1901 in 

Ulicoten, overl. 12 juni 1941, 

Rijsbergen), zoon van Peet en 

Johanna Geerts, is vóór en in de 

oorlogsjaren een zeer bekende 

inwoner van Ulicoten.

Sjef Geerts woont op de Maaijkant 
en verdient de kost met totaal 
verschillende bezigheden. Hij is 
dorpsfotograaf die o.a. schoolfoto’s 
maakt, hij is kapper, taxichauf-
feur, waarvoor hij twee auto’s 
beschikbaar heeft en hij is ook 
nog preparateur van dieren. Zelf 
heeft hij een uitgebreide collectie 
opgezette dieren.
In het tweede oorlogsjaar worden 
zijn ondernemende geest en zijn 
vertrouwen in mensen hem fataal.

Op 12 juni 1941 raakt heel 
Ulicoten zeer geschokt wanneer 
het nieuws rondgaat dat Sjef op 
geheimzinnige manier de dood ge-
vonden heeft. Op 13 juni vermeldt 
een streekkrant: ‘Geheimzinnige 
zaak te Rijsbergen; lijk van een 
man met een schotwond langs de 
weg gevonden in de buurtschap 
Diunt’. 
Bewoners van deze omgeving 
zagen de vorige dag een tweetal 
personen langs fietsen, terwijl 
anderen vertellen even later één 

Ulicoten bezet, moordenaar vrij
ANTOON VAN TUIJL

fietser gezien te hebben. Omwo-
nenden weten een betrouwbaar 
signalement te geven. 

Op 14 juni is er al meer duide-
lijkheid. Er moet sprake zijn van 
roofmoord! Goed speurwerk van de 
politie brengt al gauw de identiteit 
van het slachtoffer aan het licht en 
ook het feit dat Sjef een flinke som 
contant geld bij zich droeg.
Een week later wordt een verdach-
te opgepakt. Het is een 25-jarige 
inwoner van Ginneken. De aanwij-
zingen tegen hem zijn zo sterk dat 
hij vast blijft zitten.

De feiten

In 1935 koopt Fons Geerts het 
poeliersbedrijf van A.J. Bertram 
dat in Breda bekend staat onder de 
naam 'Bertram'. Hij handhaaft die 
naam. Vader Peet Geerts levert in 
het jachtseizoen al jaren wild en 
gevogelte. Een zekere Goyarts uit 
Ginneken doet dat ook. Zo kennen 
zij elkaar en de familie Geerts 
nodigt Goyarts uit om eens aan de 
Maaijkant te komen jagen. Frans, 
zoon van Goyarts, pas terug uit het 
buitenland, komt ook eens mee 
naar Ulicoten en maakt zo kennis 
met Sjef, broer van Fons. Hij zoekt 
toenadering. Al gauw stelt zoon 
Goyarts voor om samen met Sjef 
‘zaken te doen’. Begin juni maken 
ze afspraken over het kopen van 
een partij goederen waar goed 
aan te verdienen valt. Frans heeft 
echter geen geld. Hij weet dat Sjef  
wel een goede spaarpot heeft. 
Sjef laat zich overtuigen en zal 
zorgen voor de nodige contan-
ten. Hij neemt 1200 gulden op. 
Ze ontmoeten elkaar op 12 juni 
op Ginnekenmarkt. Sjef vertelt 
hoeveel geld hij bij zich heeft. Dat 
is volgens Goyarts niet genoeg! 
Voor Sjef is dat geen probleem. 

Hij gaat naar zijn broer Fons in de 
Bertramwinkel en leent duizend 
gulden. Volgens afspraak gaan 
Sjef en Frans samen fietsend op 
weg om vanuit Breda, langs het 
Mastbosch naar Galder te gaan. 
Daar gaan ze rechtsaf, richting 
Rijsbergen om zogenaamd naar 
België te rijden, waar de aankoop 
gedaan zal worden. Zogenaamd, 
want Goyarts heeft een eigen plan. 
Hij weet precies hoeveel contant 
geld Sjef bij zich heeft! En hij heeft 
een revolver bij zich.

Bij de buurtschap Diunt schiet 
Goyarts Sjef Geerts in de rug. 
Die valt in een sloot, waarna de 

dader hem ook nog door het hoofd 
schiet. Zo luidt later de verklaring 
van Dr. Hulst uit Leiden die sectie 
verricht op het lichaam van het 
slachtoffer. Goyarts neemt het geld 
mee en verdwijnt.

Getuigen

Na de arrestatie van Frans Goyarts 
en het verdere onderzoek, volgt er 
een uitvoerige rechtszaak waarbij 
wel dertig getuigen gehoord wor-
den. Er zijn ruim drie zittingsdagen 
nodig voor deze zaak. Officier van 
Justitie Mr. G.J.B. van der Dussen 
houdt een stevig requisitoir. Hij 
acht moord niet bewezen. Ook 

Sjef Geerts. De verzameling opgezette dieren die Sjef prepareerde.
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roofmoord laat hij vallen. Hij eist 
vijftien jaar gevangenisstraf voor 
zware mishandeling, gevolgd door 
doodslag en houdt daarbij, als 
verzachtende omstandigheden, 
rekening met de moeilijke jeugd 
van Goyarts.

Bij de uitspraak, begin 1942, 
maant rechter Coenegracht de 
overvolle publieke tribune zich 
rustig te houden. Bij eerdere zit-
tingen roerden veel Ulicotenaren 
zich nogal! 

“Ja Goyarts, ik ben bang dat het 
vonnis niet mee gaat vallen”, zo 
begint de rechter. Goyarts krijgt 
tien jaar met aftrek van voorarrest. 
Hij wordt weggeleid en roept nog: 
“De mensen  geloven mij niet. Ik 
ben onschuldig. Ik laat mij niet 
veroordelen.” 
Later tekent hij hoger beroep aan. 
De uitslag daarvan kennen we 
niet, maar in Ulicoten gaat rond 
dat hij twintig jaar cel gekregen 
zou hebben.

Omweg naar vrijheid

In de gevangenis heeft Frans Goy-
arts ruim de tijd om na te denken. 
Hij bedenkt een slim plan om vrij 
te komen. De Duitse bezetter, zo 
beseft hij, is voortdurend op zoek 
naar Nederlanders die dienst willen 
nemen in het Duitse leger. Hier 
ziet hij zijn kansen. Hij meldt zich 
aan en neemt dienst bij de SS, dat 
gevreesde Duitse legeronderdeel. Zo 
komt hij vrij!

Weer vast

Het moet april 1947 geweest zijn. 
Goyarts heeft de oorlog overleefd 
en komt opnieuw in beeld in een 
ernstige zaak.

Een Arnhemse hoofdagent van 
politie hoort op zekere avond bij 
thuiskomst gestommel in het huis 
van zijn buren. Hij weet echter 
absoluut zeker dat zijn buren niet 
thuis zijn. Hij gaat poolshoogte 
nemen en treft een inbreker aan 
die via de keukendeur wil vluchten. 

Er ontstaat een vechtpartij, waarbij 
de inbreker een pistool weet te 
trekken en de agent in de buik en 
in zijn dijbeen schiet. Een andere 
buurman, vader van acht kinderen, 
komt te hulp. Ook die wordt neerge-
schoten en in de borst geraakt. Hij 
overlijdt. Een derde buurman weet 
de inbreker met een knuppel zo 
hard op het hoofd te slaan dat die 
het bewustzijn verliest.

Een Arnhemse krant weet verder 
te melden: 'De dader scheen geen 
onbekende van de politie te zijn, 
namelijk de dertigjarige F.J. G- 
(Goyarts) die als handelsreiziger te 
boek staat en van verschillende on-
gerechtigheden, zelfs van roofmoord 
was verdacht geweest’.

Zo belandt Goyarts toch weer achter 
slot en grendel. Dat is gerechtig-
heid!

Dit verhaal is samengesteld uit 
gegevens die deels door Ad Leijten 
aangeleverd zijn en deels uit Amalia's 
Bidoc komen. De foto's kregen we van 
Ad Leijten. 

De verzameling opgezette dieren die Sjef prepareerde.

Ter voorbereiding van de landing in Normandië op 6 juni 1944 werden 

in mei van datzelfde jaar intensief bombardementen uitgevoerd op 

spoorweginfrastructuur, munitieopslagplaatsen en militaire installaties 

in de door de Duitsers bezette gebieden. Maar ook Duitsland zelf kreeg 

nog altijd de nodige bomladingen te verwerken. In de nacht van 22 op 

23 mei 1944 werd de industriestad Dortmund aangevallen. Het was in 

deze nacht dat een Britse Lancaster bommenwerper in Zondereigen is 

neergestort. Ruim vijfenzeventig jaar na de feiten blikken we terug. 

Wij zijn de waarheid verschuldigd ter nagedachtenis van hen 
die hun leven gaven voor onze vrijheid…

Vliegtuigcrash in Zondereigen
HERMAN JANSSEN

Zoektocht

Vijftig jaar lang, van 1944 tot 
1994, wist niemand welk vliegtuig 
in Zondereigen tijdens WOII was 
neergestort. Probleem was vooral 
dat niemand zich de exacte datum 
van het ongeluk herinnerde. Zelfs 
niet bij benadering. Hierdoor leek 
verder onderzoek onmogelijk. Maar 
er is eensgezindheid over het feit 
dat in Zondereigen slechts één 
vliegtuig is verongelukt. Tijdens de 
oorlogsjaren crashten verschrikke-
lijk veel bommenwerpers. 

Zo gingen bijvoorbeeld 1.833 Hali-
faxes, 2.099 Mosquito’s en 3.249 
Lancasters in de strijd verloren. In 
heel wat gevallen zijn die crashlo-
caties onbekend gebleven.

De daaropvolgende vijfentwintig 
jaar, van 1994 tot 2019, dacht 
men te weten welk toestel het was 
geweest. Er werd namelijk een ver-
melding gevonden in het manuaal 
van E.H. Maes, pastoor in Zonder-
eigen: “In de nacht van zondag op 
maandag 14/15 mei 1944 is een 
bommenwerper neergestort achter 
het kerkhof te Zondereigen. De 
Duitsers hebben de lijken van de 
bemanningsleden weggehaald. De 
volgende dag zijn enkele lichaams-
resten op het kerkhof alhier begra-
ven door de brandweer.” Deze in-
formatie bleek echter niet correct te 
zijn. Die nacht waren er namelijk 
geen geallieerde bombardementen 

Avro Lancaster. www.wallsauce.com

Een Lancaster wordt door een AEC 854 Matador-vrachtwagen volgetankt 
(1944). https://commons.wikimedia.org
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Gecorrigeerde overlijdensfiche van Walter Fullum. National Archives of Canada, Ottawa

Metalen plaatje van de motorkap van 
een Avro Lancaster, met stempel ‘R3’. 
Luc Cox

Factuur van Karel Versmissen, grootvader van Guido Belcanto. Gemeentearchief 
BaarleHertog

geweest. Maar twee dagen eerder 
eiste in onze ruime omgeving een 
Duitse nachtjager een zege in een 
luchtduel op. Het weerrapport van 
die dag leek bovendien verschei-
dene getuigenissen uit Zondereigen 
te ondersteunen. Daarom werd 
de Halifax MKIII met staartnum-
mer LV919 en rompcode HD-O 
als verongelukt vliegtuig naar voor 
geschoven. De zeven gesneuvelde 
bemanningsleden van dit toestel 
kregen een dubbele vermelding bij 
het graf op het kerkhof. De tekst 
op een metalen bord tegen het 
monument vermeldt het verkeerde 
vliegtuignummer, wat in de tekst 
op het houten ANWB-bord gecor-
rigeerd werd.

Nieuwe zoektocht

Reeds bij de herdenkingsplechtig-
heid in 1994 kwam de eerste kri-
tiek op de vermeende identificatie. 
In 2019, bij de voorbereiding van 
Amalia’s vredesdagen voor Baarle-
se basisscholen, hebben specia-
listen ter zake opnieuw hun twijfel 

geuit. Oorspronkelijke bronnen 
werden vergeleken en al snel werd 
duidelijk dat het vermeende toestel 
niet achter het kerkhof in Zonder-
eigen maar in de Heuvelstraat in 
Hoogstraten was neergestort. 

De zoektocht naar het correcte 
vliegtuig werd opnieuw geopend en 
dit keer met succes. Wim Govaerts 

ontdekte de naam Zondereigen op 
een Duits document in de National 
Archives of Canada, in Ottawa. Het 
betreft het overlijden van de Ca-
nadese flight sergeant Fullum, die 
op 23 mei 1944 om 01.39 uur 
bij Zondereigen verongelukte. Mei 
1944 was voor de Duitse bergings-
diensten een zeer drukke periode 
en dan gebeuren er fouten. Het 
Duitse document corrigeerde een 
fout op een eerdere overlijdensfiche 
van Fullum. Daarop stond Meer 
als crashlocatie vermeld en 22 
mei als sterfdatum. Dat klopt niet. 
Fullum was geen bemanningslid 
van de Lancaster LM513 die in 
Meer verongelukte. Hij hoorde bij 
de Lancaster ND745 die een dag 
later neerstortte. Omdat de dode 
bemanningsleden van dat toestel 
in dezelfde vrachtwagen als de in 
Meer verongelukte vliegeniers naar 
het kerkhof bij Fort III in Antwer-
pen vervoerd werden, was niet 
duidelijk welk lijk bij welk vliegtuig 
behoorde. Vandaar de fout en de 
noodzakelijke correctie.

Op basis van de overlijdensfiche 
van Fullum werd voor de crash 
in Zondereigen de Lancaster Mk. 
III ND745 ‘A4-D’ van het 115de 
Squadron, N° 3 Group van de Ro-
yal Air Force naar voor geschoven. 
Omwille van de chaotisch verlopen 
berging van de lichamen was 
hieromtrent echter geen honderd 
procent zekerheid. Daarvoor moes-
ten goed te traceren restanten ge-
borgen worden. Op 23 november 
2019 werd in aanwezigheid van 
grondeigenaar Jefke Mertens een 
poging daartoe gedaan door onder 
meer Leo Dufraing, Wally Schoofs, 
Wim Govaerts, Jos Peeters, 
Luc Cox en leden van de Plane 
Hunters: Benny Ceulaers, Thijs 
Hellings en Kris Van Turnhout. Met 
een zestal metaal detectors zochten 

de vliegtuigexperten op de maar 
liefst twee hectare grote crash-
plaats. Het vliegtuig was niet alleen 
ontploft, de locatie was al 75 jaar 
uiteen geploegd. Van bij de aan-
komst wisten we dat de zoekplaats 
correct was. Her en der werden 
stukjes mica van de vliegtuigkoe-
pels opgeraapt. De metaaldetectors 
piepten langs alle kanten. Vele 
tientallen stukjes metaal (mis-
schien wel meer dan honderd), 
meestal niet groter dan vijf à tien 
centimeter, werden bovengehaald. 
Er werd bijvoorbeeld een gesp van 
de veiligheidsgordel van de piloot 
gevonden.
Na twee uur zoeken klonk een 
vreugdekreet. Op een metaalstukje 
stond de vermelding R3, wat be-
vestigde dat er een Lancaster was 
neergestort en geen Halifax. Daar 
waren we naar op zoek! Ook was 
een onderdeel gevonden van een 
typische Lancaster bomb bay (het 
ophangsysteem van de bommen). 
Door middel van eliminatie aan 
de hand van eerder verzamelde 
gegevens kan met een aan zeker-
heid grenzende waarschijnlijkheid 
worden vastgesteld welk vliegtuig 
in Zondereigen is neergestort: de 
Lancaster Mk. III ND745 ‘A4-D’. 
Op het Schoonselhof in Antwerpen, 
waar alle in de provincie Antwer-
pen omgekomen vliegeniers zijn 
begraven, liggen namelijk geen 
onbekend gebleven menselijke 
resten afkomstig uit andere neer-
gestorte Lancasters. Vier van de 
zeven bemanningsleden kwamen 
op 23 mei 1944 bij de crash om 
het leven. Drie overlevenden wer-
den korte tijd later krijgsgevangen 
genomen. Het laatste puzzelstukje 
is na 75 jaar eindelijk gelegd!

Daarnaast zijn er nóg sterke indi-
caties dat de experten het bij het 
rechte eind hebben. Zo vermeldt 

het Hoogstratens Oorlogsboek in 
1970 een fragment uit het dagboek 
van Jozef Lauwerys, destijds 
priester-leraar aan het Klein Semi-
narie in Hoogstraten: “Op dinsdag 
23 mei moest Dortmund er aan 
geloven. In de vroege morgen klonk 
weer de alarmbel op de slaapzalen 
en ijlings holden de studenten de 
trappen af naar hun schuilplaats. Te 
Wortel en ook te Loenhout stortte 
een bommenwerper neer.” Vermoe-
delijk heeft E.H. Lauwerys zich hier 
enigszins vergist, want Francis Huij-
brechts kon tijdens zijn jarenlang 
onderzoek naar oorlogsgebeurtenis-
sen in onze grensregio niemand in 
Wortel vinden die deze crashplaats 

kon aanduiden. Ook in de schaars 
bewaard gebleven administratie van 
Wortel is er voor die datum nergens 
sprake van een vliegtuigcrash. 
Wellicht zag Lauwerys het vliegtuig 
net achter Wortel neerstorten. In 
Zondereigen, dus.

Zelf vond ik in het archief van de 
gemeente Baarle-Hertog ook een 
kleine aanwijzing. Het betreft een 
factuur van timmerman Karel Ver-
smissen uit Zondereigen voor het 
gebruik van nagels bij het timmeren 
van een loods voor het vliegtuig. 
De factuur is gedateerd op 5 juni 
1944, wat aardig in de buurt ligt 
van de veronderstelde crashdatum.
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Dagboek van Piet Geerts 

Een prima bevestiging van de 
crashdatum en -locatie vinden we 
terug in het oorlogsdagboek van 
Piet Geerts, dat in 1990 onder 
de titel ‘Dagboek bezetting en 
bevrijding Brabants grensdorp’ is 
uitgegeven. Piet woonde tijdens 
WOII in Ulicoten. Hij vermeldt 
volgende gebeurtenis: “Dinsdag 
23 mei 1944. Ik werd vannacht 
wakker van een heel zwaar en 
onregelmatig gedreun. Mijn bed 
schudde er van. Het was zo erg dat 
ik beneden de ramen en deuren 
hoorde rammelen. En het vreemde 
was: ik hoorde geen enkel vlieg-
tuig. Klaar wakker lag ik daar maar 
te luisteren en het duurde nu al 
drie kwartier. Ergens waren ze na-
tuurlijk een tapijt van bommen aan 
het leggen. Ineens was het voorbij. 
Gelukkig, nu kon ik dan weer aan 
slapen gaan denken. Maar hoorde 
ik geen vliegtuigen naderen? Ja 
hoor. Eerst een paar maar weldra 
zat de lucht vol gedreun. Plotse-
ling een langgerekt geknetter van 
een mitrailleur ergens vlak boven 
ons huis. Ik hoorde mijn vader al 
naar buiten gaan en ook ik sprong 
nu in mijn broek. Nu er gescho-
ten werd, kon ik niet meer boven 
blijven. Ook de anderen bij ons 
kwamen nu uit bed. Bij luchtge-
vechten was het boven gevaarlijker 
dan beneden. Opnieuw mitrail-
leurs. Enkele korte stoten nu kort 
achter elkaar. Ze waarschuwen 
altijd bij luchtgevechten vooral niet 
buiten te gaan staan, maar mijn 
nieuwsgierigheid won het van deze 
goede raad. Ik gluurde door het 
staldeurtje naar buiten en zag mijn 
vader in de geopende paardenstal 
staan waarin wij onlangs onze 
pakstrooien schuilkelder hadden 
gebouwd. ‘Binnen blijven,’ riep hij. 
Op ’t zelfde ogenblik recht boven 

ons schop een zeer langgerekt 
mitrailleurvuur en dan opeens een 
verschrikkelijke vlam. Er stond een 
vliegtuig in brand. Het was een 
huiveringwekkend gezicht. Een 
lang recht spoor van vuur en rook 
trok zich langs de hemel. Het bran-
dende vliegtuig ging in een schuine 
lijn naar beneden, maar bleef toch 
nog langer in de lucht dan ik had 
gedacht. Het verdween tenslotte 
achter de boerderij van Jan Keus-
termans. Een fel oplichtende gloed 
zette eventjes alles in het licht. 
Even daarna volgde een aardschok 
als bij een aardbeving. Intussen 
waren de laatste vliegtuigen over-
gevlogen en werd het stil. Akelig 
stil zelfs na zoveel lawaai. Reeds 
heel vroeg vanmorgen hoorde ik 
dat het vliegtuig was neergestort 
iets voorbij Zondereigen.” 

115de squadron 

Toen de Tweede Wereldoorlog be-
gon, bleken gevechtsvliegtuigen en 
bommenwerpers uiterst belangrijk. 
De Britse koninklijke luchtmacht 
RAF werd gevoelig uitgebreid. Ook 
werden squadrons gevormd met 
piloten uit het Gemenebest en door 
Duitsland bezette Europese landen. 
Alle squadrons vlogen onder het 
bevel van de Britse Bomber Com-

mand. Uiteindelijk telde de Britse 
luchtmacht meer dan een miljoen 
manschappen. 

Het vliegtuig dat in Zondereigen 
verongelukte, maakte deel uit van 
het 115de squadron. Dit eskader 
werd in 1917 in Catterick (York-
shire) opgericht en had als motto: 
despite the elements (‘ondanks de 
elementen’). In de Tweede Wereld-
oorlog nam het squadron aan tal 
van bombardementen deel en wer-
den ook mijnen gelegd. Hoewel het 
tijdens de oorlog tot vier keer toe 
werd verplaatst, dwaalde het nooit 
meer dan veertig kilometer van de 

oorspronkelijke basis in Marham 
(Norfolk) af. Van november 1943 
tot april 1945 was het 115de squa-
dron in Witchford (Cambridgeshire) 
gevestigd. In 1946 werd dit vlieg-
veld gesloten en ontmanteld. Nu 
is het een industrieterrein. Van alle 
Bomber Command eskaders leed 
het 115de de zwaarste verliezen. 
Meer dan tweehonderd toestellen 
van dit squadron gingen tijdens 
WOII verloren. 

Lancaster

Het 115de squadron begon de 
oorlog met Vickers Wellington vlieg-
tuigen. Vanaf maart 1943 werd met 
zware, viermotorige Avro Lancaster 
bommenwerpers gevlogen. De 
Lancaster is waarschijnlijk de meest 
succesvolle zware bommenwerper 
die door de RAF is gebruikt. De 
7.377 gebouwde toestellen vlogen 
bij maar liefst negenenvijftig squa-
drons en wierpen in ruim 156.000 
uitgevoerde vluchten dankzij hun 
enorme laadvermogen meer dan 
608.000 ton bommen af. In totaal 
3.736 Lancasters gingen tijdens 
WOII verloren, waarvan 3.249 in 
actie en 487 bij accidenten op de 
grond. Zeventien toestellen zijn tot 
op heden bewaard gebleven, waar-
van twee in luchtwaardige staat.

Aanval op Dortmund

Vanaf de RAF-basis Witchford 
stegen op maandag 22 mei 1944 
tal van bommenwerpers op richting 
Dortmund. De vorige aanval op 
deze stad had exact een jaar eerder 
plaatsgevonden en maakte deel uit 
van de Slag om het Ruhrgebied, 
waarbij Hoesch AG werd vernield. 
Dit was een groot staalbedrijf in 
Noordrijn-Westfalen. Aan de nieuwe 
aanval namen 375 toestellen deel: 
361 Lancasters en veertien Mosqui-

tos. De Lancaster ND745 vertrok 
om 22.59u lokale tijd. De meeste 
bommen werden die nacht in de 
zuidoostelijke wijken van Dort-
mund geworpen. Dat waren veelal 
residentiële wijken. Maar liefst 852 
huizen en zes andere gebouwen 
werden vernietigd. Er vielen 361 
doden, waaronder tweeëntwintig 
geallieerde krijgsgevangenen.

Op zijn terugweg crashte de Lan-
caster ND745 in Zondereigen nadat 
hij op vijf kilometer hoogte door een 
Duitse nachtjager was beschoten. 
Dat gebeurde om 01.39u, dus op 
dinsdag 23 mei 1944. Dit toestel 
was één van de achttien Lancasters 
die niet naar de basis terugkeerden. 
Vier bemanningsleden kwamen om 
het leven, drie werden krijgsgevan-
gen genomen. 

Procedures bij een crash

Meer dan 55.000 bemannings-
leden van de Royal Air Force en 

25.000 van de Amerikaanse 
luchtmacht verloren hun leven in 
Noord-Europa. De RAF hanteerde 
strikte regels wanneer een vliegtuig 
niet naar de basis terugkeerde. 
Diezelfde dag nog werden RAF 
Bomber Command, RAF Records 
Office en het Britse Ministerie voor 
het Vliegwezen geïnformeerd dat 
het vliegtuig en zijn bemanning 
vermist waren. Naaste familieleden 
van elk bemanningslid ontvingen 
meteen een telegram, een paar 
dagen later gevolgd door een brief. 
De inhoud ervan was vertrouwelijk 
en niet voor publicatie bestemd. 
De voorlopige classificatie luidde: 
‘vermist’. Voor de familie begon op 
dat moment een maandenlange 
periode van onzekerheid. Was hun 
verwant omgekomen, krijgsgevan-
gen genomen of misschien op de 
vlucht in vijandig gebied? Op de 
Britse basis werden routinematig 
alle persoonlijke bezittingen van de 
vermisten uit hun kluisjes gehaald, 
geregistreerd en naar een centrale Aanval door een Duitse nachtjager. www.youtube.com

Logo van het 115de eskader. 
https://en.wikipedia.org Geladen met een Cookie-explosiebom van 1.800 kg en 12 bommencontainers 

met elk 236 brandbommen van 1,8 kg. https://en.wikipedia.org
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bewaarplaats overgebracht. Na een 
paar maanden werd aan de fami-
lies gevraagd wat er met de fiets (of 
motor) moest gebeuren. Die moest 
drie maanden na de vermissing 
wegens plaatsgebrek openbaar 
verkocht worden, tenzij iemand 
in opdracht van de nabestaanden 
het vervoermiddel kwam ophalen. 
De opbrengst van de verkoop ging 
naar de erfgenamen. 

In de loop van 1944 duurde het 
alsmaar langer om van de Duitse 
autoriteiten via het Internationale 
Rode Kruis in Genève bericht te 
krijgen over omgekomen geal-
lieerde militairen of opgesloten 
krijgsgevangenen. Mei 1944 was 
voor de Duitse bergingsdiensten 
dan ook een zeer drukke periode. 
Soms duurde het wel vier maan-
den alvorens werd medegedeeld 
dat een vermiste vliegenier gevan-
gen genomen was. Soms kwam er 
helemaal geen bericht. Dan wist 

men pas dat iemand krijgsgevan-
gen was bij ontvangst van een 
krijgsgevangenenkaartje of tijdens 
een radio-uitzending vanuit Berlijn. 
Dit had niets te maken met een 
gebrek aan efficiëntie bij het Rode 
Kruis, maar kon worden toege-
schreven aan disorganisatie bij de 
Duitse administratie/communicatie 
ten gevolge van de toegenomen 
geallieerde vliegtuigongelukken.

Wanneer iemand negen maanden 
zonder nieuws vermist was, werd 
aangenomen dat er geen hoop 
meer was. Het was niet realistisch 
dat iemand negen maanden in het 
door de vijand bezette gebied op 
de vlucht was. Mocht iemand in 
neutraal gebied gearriveerd zijn, 
dan zou dit langs diplomatieke 
weg gemeld zijn. Alle hoop moest 
worden opgegeven. Dan volgde 
als nieuwe classificatie ‘vermist, 
vermeend gedood in actie’. De 
nabestaanden werden van deze 

belangrijke stap op de hoogte ge-
bracht. Hen werd de vraag gesteld 
of zij sinds de vermissing nog een 
bericht hadden ontvangen. 

Vier doden

Vanaf het begin was er verwar-
ring over het lot van de beman-
ningsleden van de uitgebrande en 
ontplofte Lancaster ND745. De 
inhoud van de bergingsrapporten 
uit die periode moet met een aan-
zienlijke hoeveelheid voorbehoud 
benaderd worden. Waarschijnlijk 
konden Duitse militairen op de 
dag van de crash vier lichamen 
bergen. Ze werden begraven op het 
kerkhof van Fort III in Borsbeek, 
tegenover het huidige vliegveld van 
Deurne. Sergeant McElroy, een 
bemanningslid uit het neerge-
storte vliegtuig in Meer, getuigde 
over het vervoer van de lijken: 
“Ik werd vroeg in de ochtend van 
23 mei krijgsgevangen genomen. 
De Duitsers duwden me in een 
vrachtwagen. In een hoek lagen de 
lichamen van Max (Dowden) en 
Frank (Moody). Een van de Duit-
sers pronkte met Max zijn horloge, 
een andere had de aansteker van 
Frank. Het was een hel van een 
reis. Buiten Max en Frank waren er 
nog een achttal natte zakken waar 
bloed uitdruppelde. Toen ik vroeg 
wie dat waren, werd mij gezegd 
dat het Amerikanen waren. Ze 
vroegen mij of ik de twee kende 
die op de grond lagen. Ik wuifde de 
vraag weg en staarde de rest van 
de reis strak vooruit.”

De dag erna vond de brandweer 
van Zondereigen nog lichaamsres-
ten, die op het plaatselijke kerkhof 
werden begraven. Na de oorlog 
is er een herdenkingsmonument 
geplaatst. Daarvoor werden hulzen 
en ander oorlogstuig gebruikt, 

 echter niet afkomstig van het 
landingsstel van het vliegtuig (wat 
beweerd wordt). Dit is door vlieg-
tuigspecialisten vastgesteld.

Omwille van de onzekere iden-
tificatie vroeg het Ministerie van 
het Vliegwezen in Londen om de 
lichaamsresten opnieuw te onder-
zoeken. Dat onderzoek vond plaats 
op 11 juli 1945. Het kerkhof van 
Fort 3 in Antwerpen werd bezocht 
en de Duitse index van de slachtof-
ferkaarten die in het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken in Brussel was 
ontdekt, werd van nabij bestu-
deerd. Er werd vastgesteld dat de 
graven 193 en 194 geen leden 
van de in Meer en Zondereigen 
neergestorte vliegtuigen bevatten. 
De graven 196, 199 en 200 waren 
destijds geïdentificeerd als respec-
tievelijk Ward (+Zondereigen), 
Fullum (+Zondereigen) en Moody 
(+Meer). Piloot Ward was herkend 
aan de jas van zijn veldtenue, 
Fullum aan een litteken op zijn 
rechtermiddelvinger. In graf 201 
lag geen bemanningslid van de 
vliegtuigen in Meer en Zondereigen. 
De resterende graven 195, 197 en 
198 bevatten volgens de adminis-
tratie ‘onbekend gebleven menselij-
ke resten, afkomstig van de op 22 
en 23 mei in de regio ten NW van 
Turnhout verongelukte vliegtuigen’. 
De drie onbekend gebleven graven 
moesten bijgevolg aan de vliege-
niers Dowden (+Meer), Snowdon 
(+Zondereigen) en Davies (+Zon-
dereigen) toegewezen worden. Alle 
onbekenden van dat kerkhof waren 
toen al door de Graves Registration 
Unit opgegraven in een poging tot 
identificatie. Dat had echter voor 
heel het kerkhof slechts twee posi-
tieve resultaten opgeleverd! 

Squadron leider H.A. Lebas be-
sliste dat de drie onbekende graven 

Hier wordt Bocholt gebombardeerd. www.lancasterarchive.com

door middel van eliminatie met 
zekerheid aan de lichamen van 
respectievelijk Snowdon (195), 
Dowden (197) en Davies (198) 
konden worden toegewezen. Hoe 
hij dat deed, wordt niet vermeld. 
Mogelijk baseerde hij zich op de 
overlijdensdata. Maar hier valt op 
dat de overlijdensdata van Snow-
don en Dowden verwisseld waren. 
Dowden hoorde bij het vliegtuig 
dat op 22 mei in Meer crashte, 
Snowdon kwam op 23 mei in 
Zondereigen om het leven. Zou de 
squadron-leider een fout gemaakt 
hebben omwille van de twee sterk 
op elkaar gelijkende namen? 

In 1945 en 1946 werden alle 
slachtoffers op het kerkhof van Fort 
III naar de begraafplaats Schoon-
selhof in Antwerpen overgebracht. 
Opmerkelijk detail: volgens deze 
lijst bevond Snowdon zich niet 
in graf 195 maar 197. Wat een 
knoeiboel! Op het Schoonselhof 
bevinden zich nu 1.489 graven 
van gesneuvelde Gemenebest 

soldaten uit de Tweede Wereldoor-
log. Snowdon en Davies werden 
er in een gezamenlijk graf gelegd. 
Mogelijk hoopte men zo een deel 
van de nog bestaande twijfel weg 
te nemen. Het graf van Dowden 
vermeldt overigens: believed to 
be…

Bronnen:
www.bac-lac.gc.ca 
www.archivescanada.ca
https://recordsearch.naa.gov.au  
www.awm.gov.au 
https://vwma.org.au
www.ww2roll.gov.au
www.lancaster-archive.com
https://mylancasterstories.wordpress.com
http://aircrewremembered.com
https://en.wikipedia.org
www.belgians-remember-them.eu
www.luchtvaartgeschiedenis.be  
https://115squadron-raf.be 
Piet Geerts, Dagboek bezetting en  
bevrijding Brabants grensdorp, uitg.  
Em. De Jong B.V. Baarle-Nassau, 1990; 
p. 118-119.
Mailverkeer met Francis Huijbrechts, 
Luc Cox, Wim Govaerts, Jos van 
Roozendaal en Plane Hunters Research/
Recovery Team Belgium vzw 

Militair kerkhof Schoonselhof. foto: Herman Janssen



72       van wirskaante 2020/1 van wirskaante 2020/1       73

Ad Leijten heeft vier verhaaltjes 

aangeleverd, over Ulicoten in de 

Tweede Wereldoorlog. Ad is zelf in 

Ulicoten geboren (in 1933, in de 

Dorpsstraat naast smid Boeren), 

maar woont al lang in Hilvaren-

beek. Hij heeft de oorlogstijd nog 

bewust meegemaakt. In Van Wirs-

kaante 2016-3 was Amalia ‘Aon 

de praot mee…’ Ad Leijten. 

Hoe de WO2 in  
Ulicoten begon

Toen het Duitse leger Neder-
land binnenviel, vluchtte een 
Franse tankeenheid via Ulicoten 
naar België. Enkele dagen later 
marcheerden en fietsten Duitse 
soldaten al zingend door Ulicoten 
richting Meerle. Wel bleef een 
bezettingsmacht in het dorp. Op 
meerdere plaatsen namen de 
Duitsers woonruimte in beslag om 
daar dag en nacht te verblijven. De 
soldaten werden ‘ingekwartierd’ zo-
als dat heette. De villa van meester 
 Baijens werd ook in beslag geno-
men en diende als hoofdkwartier. 
Het gezin Baijens kreeg onderdak 
bij Fons Rijvers.
De Duitsers gedroegen zich niet 
altijd even vriendelijk. Een aantal 

Vier WO2-verhalen uit Ulicoten
AD LEIJTEN

soldaten, gelegen aan de Belgische 
grens, had in een Ulicotens café 
te diep in het glaasje gekeken. 
Toen ze besloten om ‘naar huis’ 
(bewakingspost aan de grens) te 
gaan, bleef één van hen in Ulico-

ten achter. De commandant van de 
groep nam, waarschijnlijk uit vei-
ligheidsoverwegingen, zijn pistool 
mee naar de grens. De betrokken 
soldaat had hier niets van gemerkt. 
Toen hij wat later zijn pistool miste, 

raakte hij in paniek. Hij ging bij de 
familie van den Broek (van de kos-
ter) achter het huis. Daar stak hij 
in de stal de geit met zijn bajonet. 
Of dat beest het overleefde is mij 
niet bekend. De dronken soldaat 
liep daarna naar Café Van Opstal. 
Sjef Geerts en Gust Kusters gingen 
hem achterna tot achter het huis. 
Toen hij dit merkte, gooide hij zijn 
bajonet in de richting van de twee 
mannen. Gust liep zo snel mogelijk 
naar huis en Sjef verschuilde zich 
achter de perenboom. Nadat de 
soldaat zijn bajonet teruggevonden 
had, liep hij in de richting van Café 
Leijten. 

Daar trof hij de deur op slot en 
sloeg meteen de ruit uit de voor-
deur. Toen hij aan de overkant, bij 
Kusters beweging opmerkte, liep 
hij de straat over en stak met zijn 
bajonet door het deurraampje. 
Hierbij raakte Moeke Kusters licht 
gewond aan haar voorhoofd.
Intussen was Jan Leijten met de 
fiets naar de grens gereden om 
in zijn ‘beste Duits’ zijn beklag te 
doen. De opstandige soldaat werd 
opgehaald en zo werd het weer 
rustig in Ulicoten.

Overlijden van 
Jozef (Sep) Poels

Louis Leijten woonde tijdens de 
oorlog in Merksplas bij de familie 
Poels. Zijn liefde lag in Merksplas. 
Ook daar was het oorlog! Op een 
dag werd Jozef zwaar getroffen in 
zijn bovenbeen door scherven van 
een ontploffende granaat. Louis en 
Gust Poels, twee broers van Jozef, 
hebben zijn been afgebonden. 
Met paard en wagen brachten ze 
hem naar Baarle. Aangekomen bij 
een dokter, waarschijnlijk dokter 
Govaerts, stierf Jozef ten gevolge 

Ulicoten tot oktober 1944.

Villa Vijverhof.

Café Leijten in de Dorpsstraat

van bloedverlies. Gust is toen met 
zijn paard en wagen terug gereden 
naar Merksplas. Louis kwam naar 
Ulicoten en heeft nog ongeveer drie 
weken bij Jan Leijten onderdak 
gekregen. Hoe het met het stoffelijk 

overschot van Jozef Poels gegaan 
is, weet ik niet. Terwijl Baarle al 
vrij was, bleef Ulicoten nog drie 
weken bezet door de Duitsers. Pas 
daarna kon Louis Poels terug naar 
Merksplas.
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Duitse soldaat 
neergeschoten

Op een zekere dag – de oorlog had 
zijn langste tijd gehad – liep een 
verkenningsgroep van geallieerde 
soldaten (Tommy's) Ulicoten binnen. 
De militairen liepen in de richting 
Baarle. Ter hoogte van Café Kusters, 
zagen zij twee Duitse soldaten 
uit ‘de Tuintjes’ komen. Een van 
de twee werd neergeschoten. Hij 
schreeuwde het uit. De geallieerden 
pakten hem op en zetten hem op de 
stoep van de familie Nuyten. Daarna 
trokken ze verder in de richting 
Baarle. Een van hen keek nog even 
om en zag dat de gewonde Duitser 
een dreigende houding aannam, 
waarop hij naar hem terugkeerde en 
hem zijn wapen op de borst zette. 
Hij schoot niet... , maar ging verder.

Dit is een verslag van de familie 
Martens die dit voorval vanuit haar 
woonkamer gehoord en gezien 
heeft.

Schuilen in kelders

Ruim drie weken is Ulicoten door 
de geallieerden beschoten. Baarle 
was bevrijd. Ulicoten helaas niet. 

Zuivelfabriek ‘De Eendracht’.

Marie Geerts met haar kanarie in later tijden.

Kelders die totaal onder de grond 
gebouwd waren, zaten boordevol. 
Een voorbeeld. Het huis van Jan 
Leijten was gebouwd met een vol-
ledig ondergrondse kelder. Tijdens 
de drie kritieke bevrijdingsweken, 
schuilden en sliepen er dertien 
personen. Toch was het geen grote 
kelder. Om wat meer ruimte te krij-
gen, sliepen Toon Leijten en Louis 
Poels op de vloer van de keuken, 
vlak bij de keldertrap. Mocht het 
nodig zijn dan konden zij snel weg-
duiken in de kelder. Nood breekt 
wet!

Op een rustig moment vluchtte 
Tante Marie Geerts van de Maaij-
kant ook naar de kelder van Jan 
Leijten. Ze voelde zich daar veili-
ger. Goed en wel een plaatsje ge-
vonden in de schuilkelder, merkte 
ze dat ze haar kanarie vergat mee 
te nemen. En nu zat dat beestje 
daar alleen op de Maaijkant! Zij 
vroeg aan Ome Toon Leijten of die 
haar vogeltje wilde gaan halen. 
Toon was niet bang uitgevallen en 
terwijl er beschietingen bezig wa-
ren, ging hij toch op pad en kwam 
enige tijd later gezond en wel met 
de kanariepiet terug in het dorp.

Onze bevrijders hielden in verband 
met de bevoorrading enige tijd pas 
op de plaats. Pas na ongeveer drie 
weken werd de opmars voortgezet 
en stopte het beschieten van ons 
dorp. Gelukkig!

De drie weken dat de granaten 
de mensen om de oren vlogen, 
brachten de inwoners van Ulicoten 
vooral in hun kelders door. De kel-
ders van de melkfabriek en van het 
pakhuis waren bezet door mensen 
uit de directe omgeving, maar ook 
uit meer afgelegen wijken. 

In Memoriam
LIA VAN GILS

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

Wij gedenken:

Mevr.  M. Jansen-Gulickx
Mevr. J. v.d. Velden-Koks
Dhr.   P. de Kok
Dhr. H. Boeren
Mevr. T. Remeijsen-Schoenmakers

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)
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Arme Amalia (107)
ANTOON VAN TUIJL

Vanaf de laatste week van oktober 

2019 hielden we weer een lijst 

bij van schenkingen die Amalia 

ontving. Ze gaat tot half januari 

van het nieuwe jaar. Als u deze 

rubriek een beetje volgt, dan zult 

u merken dat het aantal voorwer-

pen afneemt. Wij houden geen 

tentoonstellingen meer en we 

hebben gebrek aan opslagruimte. 

Kleine brocantjes blijven overi-

gens welkom…

Amalia ontving

– Een sigarenplank van Pantersigaren. 
– Drie ingelijste reproducties van werken van Rembrandt. Deze waren 

eerder een schenking van Jo Huijbregts aan bakker Lex Remeijsen op 
Loveren. 

– Een handjevol bidprentjes, een grote envelop vol bidprentjes. Twee 
mappen vol bidprentjes en twee propvolle dozen bidprentjes die ook 
nog eens keurig gesorteerd in mappen zitten. Onze genealogen zijn blij! 

– Een partij al of niet ingelijste oorkonden, diploma’s, getuigschriften, 
onderscheidingen en andere documenten. 

– Een bundeltje merkplaatjes van de vroegere kettingkasten- en fietstas-
senfabriek van Van Loon. 

– Een verzameling verkiezingspapieren van de gemeenteraadsverkiezing 
in Baarle-Nassau van 1974. 

– Een map en een doos met oude raadsstukken en andere documenten. 
– Vijf jubileum-langspeelplaten van de Baarlese Harmonie St. Remi, 

1908-1978. 
– Een groot platenboek met werken van Brueghel. 
– Enkele oude foto’s. 
– Enkele boeken. 

– De dichtbundel ‘Staccato’ 
– Een serie dia’s van kerken en kapellen in onze omgeving. 

– Een onderscheiding RBCL met opschrift ‘Ad Honorem 
Patriae’. 

– Een kleedje, bedoeld om onder een H. Hartbeeld 
te leggen. 

– Een exemplaar van het dubbele jubileumboek van 
Drukkerij De Jong uit 2006. 

– Twee kleine brochures, bedoeld voor geallieerde 
soldaten om hen informatie te geven over Nederland tijdens 

de bevrijding. 
– Orde van dienst van de pontificale H. Mis bij het begin van de 

nieuwe parochie Sint Jan de Doper. 
– Een envelop met kleine paperassen. 

– Een schoolboek ‘Op verkenning’. 
– Een doos vol archiefmateriaal van SVU. 
– Vijf volle dozen met mappen, albums, boeken en documenten.

De schenkers vermelden we ook

Mevr. Dirven – Femie Lückman – A. van Hees – Henk Cornelissen  - Ad 
van Gurp – Mevr. Van Oosterhout-Van Loon – Martien van Gool – Frans 
Tuijtelaars – Familie van den Broek - Johan Remeijsen – Toontje Gillis 
– Familie Van Tilburg – Frans de Leeuw – John Bindels - Mevr. Schoen-
makers – Familie Van Loon (via Gust Haagen) – Jos van Roozendaal 
(namens SVU) – Cees de Jong – Heemkundekring ‘Carel de Roy’.

Nieuwe boeken

Onze bibliotheek kreeg een flinke aanwinst. U ziet een aantal nieuwe 
titels als u de foto’s naloopt.

Alle weldoeners hartelijk dank en tot de volgende keer.
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Het is misschien wel dertig jaar geleden dat ik een paar keer steden in 

België bezocht met een gids die  planoloog / stedenbouwkundige was. 

De man bleek de steden waarin hij zijn gezelschap rondleidde in al 

hun facetten te kennen. Het was buitengewoon verrassend hoe hij de 

geschiedenis van wijken en straten kon aflezen aan wat er nu te zien is. 

Ook hoe hij huidige en toekomstige ontwikkelingen wist te duiden en te 

voorzien. Ik maakte tijdens de verplaatsingen met de bus wat aanteke-

ningen en die vond ik onlangs terug. 

Omgaan met dorpsruimte

Merkwaardigheden (97)
ANTOON VAN TUIJL

Beeld van (een deel) onze dorpsruimte in 1967. Volgens welke criteria ontwikkelde die zich sindsdien? foto A. TehlingVan Berkhout

Hier heeft geen historiserende ontwikkeling plaatsgevonden!

Hieronder probeer ik elementen uit 
zijn stadsverhalen te vertalen naar 
ons heem, ons dorp Baarle. Nu 
er – na het in gebruik nemen van 
de randweg – nagedacht wordt over 
de herinrichting van ons dorps-

centrum.... Wie weet komen ze van 
pas. 
Merkwaardig is wel, dat de tot-
standkoming van de randweg járen 
en járen geduurd heeft en dat nu 
pas nagedacht wordt over … 

Maar zelf ben ik ook laat met on-
derstaande gedachten!

Sociologische eenheid

Een dorp als Baarle is te omschrij-
ven als een afgebakend woon- en 
leefgebied met een aantal dicht 
bijeen gebouwde huizen en an-
dere gebouwen en een scala aan 
voorzieningen, met daar omheen 
liggend enkele kerkdorpen, gehuch-
ten, buurtschappen en verspreide 
woningen, tezamen een sociologi-
sche eenheid vormend.
Laten we afspreken dat we deze be-
gripsomschrijving verder in de tekst 
aanduiden met 'dorpsruimte'.

Met inrichtingsplannen in het voor-
uitzicht is het goed te bezien vanuit 
welke grondhouding de dorpsruimte 
benaderd zou kunnen (moeten!) 
worden. Wie verantwoordelijkheid 
draagt als bestuurder / raadslid / 
actieve achterbanner, zal vanuit een 
dorpsethiek zijn/haar verantwoorde-
lijkheid op zich moeten nemen.
In deze notitie doen we een poging 
een paar bouwstenen voor een 
fundament aan te dragen.

Benaderingswijzen

Mensen kunnen verschillend den-
ken over de wijze waarop de dorps-
ruimte benaderd moet worden. We 
onderscheiden hier de volgende 

benaderingswijzen:
1. De historiserende benadering: 

men heeft de neiging om het 
oude zoveel mogelijk te behou-
den. “Baol moet Baol blijven” 
zou hier goed in kunnen pas-
sen. (Merkwaardig genoeg is 
deze kreet in het verleden voor 
allerlei richtingen gebruikt!)

2. De functiegerichte benadering: 
mensen organiseren zich rond 
een bepaalde functie en streven 
naar een voorziening die voor-
ziet in hun specifieke behoefte.

3. De structuurgerichte benade-
ring: de aandacht gaat vooral 
uit naar stedenbouwkundige en 
architecturale facetten.

4. De mechanistische benadering: 
men gaat heel sterk uit van – 
al of niet vermeende – vaste 
wetmatigheden.

5. De complementaire benadering: 
ze streeft een combinatie van 

de voorgaande benaderingen 
na.

Geen van de vijf voldoet! Er is  
onvoldoende ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen ofwel krijgen 
bepaalde belangen te veel voorkeur, 
de 'buitenkant' voert de boventoon 
of het beleid wordt fatalistisch 
en te vaak ligt de nadruk op het 
 materiële. 
Dorpsruimte is meer: ontmoetings-
plaats en mogelijkheid voor mensen 
om te kunnen wonen, werken, zich 
ontwikkelen, recreëren; kortom een 
plaats en een sfeer die woonbaar en 
leefbaar is, een plaats waar mensen 
zich goed voelen en tot hun recht 
komen.
Dorpsruimte vraagt dus om een 
complementaire benadering, aan-
gevuld met de menselijke factor. 
Laten we dat samenvatten als de 
mensgerichte benadering.

Medespelers

Veel groeperingen en instanties 
spelen een rol in de dorpsruimte 
en beïnvloeden die. We noemen: 
huidige bewoners – vorige en 
toekomstige generaties (ja, ook die!) 
– overheid – scholen – parochies 
- verenigingen – middenstanders – 
toeristen – architecten en planolo-
gen – makelaars en projectontwik-
kelaars – bedrijven – openbaar 
vervoer – enz. 

Er bestaat een complexe verweven-
heid tussen al die medespelers. 
In dit totale 'dorpsweefsel' is de 
menselijke aanwezigheid over-
duidelijk. Wanneer in een dorps-
samen-ruimte de betrokkenheid en 
vervlechting tussen de verschillende 
groeperingen groeien, dan levert 
dat een echte en hechte samen-
leving. Zo’n groeiproces vraagt 



80       van wirskaante 2020/1 van wirskaante 2020/1       81

‘Samen zijn we Baarle’, zeggen de vaandels in de straat. foto uit Baarlezine 
20182019

Vlinders en bloemen hebben geen stem. 
Beeldenverzameling Antoon van Tuijl

wel  inspanning van iedereen. De 
plaatselijke overheid kan (moet) 
hierin een sturende, faciliterende en 
corrigerende rol spelen.

Beleid

Bij een mensgerichte benadering 
dient beleid ten aanzien van de 
dorpsruimte te zoeken naar een zo 
groot mogelijke leefbaarheid voor 
alle medespelers en te streven naar 
optimale kansen voor zoveel moge-
lijk activiteiten en functies.
Beleid voeren is bewust bevorderen 
of bewust tegenhouden van zich 
(soms spontaan) ontwikkelende 
tendensen en evoluties. Het is 
echter ook zelf initiatieven in gang 
zetten.

Bij mensgericht beleid dienen 
bestuurders behalve een econo-
mische kosten-baten-analyse ook 
een woon-leefbaarheids-analyse te 
maken. Beleid mag nooit stoelen op 
één waarde: de economische. 
Bepaling van wat wel of niet door 
kan gaan, dient beoordeeld te 
worden volgens een multicriteria-
methode. Dat leidt tot kwalitatieve 
afweging en dat hoort ook zo. 
Dit is een pleidooi voor het open-
breken van het puur economisch 
denkkader tot een ethisch denk-
kader om zoveel mogelijk mede-
spelers / facetten / waarden van de 
dorpsruimte een plaats en een kans 
te geven.
In de lijst van medespelers zijn ook 
vorige en toekomstige generaties 

opgenomen. Dat is terecht. Beleid 
kan vragen om inter-generationele 
solidariteit. Beleidsmakers dienen 
zich steeds een paar belangrijke 
vragen te stellen.

Wat lieten vorige generaties ons na 
wat wij te respecteren / bewaren 
/ restaureren hebben? Wat wen-
sen wij volgende generaties na te 
laten? Zal die nalatenschap hun 
welbevinden goed doen? Vroegere 
en toekomstige generaties kun-
nen geen van beide hun belangen 
verdedigen. Dat is aan ons, nu!

Dorpsethiek is bezorgdheid voor de 
dorpsruimte, dus voor het welzijn 
van alle betrokkenen, hun activitei-
ten, hun leefwereld. Bovendien om-
vat ze de zorg voor andere levens-
vormen (flora en fauna) en voor de 
kwaliteit van de bodem waarop wij 
lopen en die ons voedsel levert, het 
water dat wij drinken en de lucht 
die wij ademen. Dit zijn allemaal 
wezenlijke onmisbare elementen 
die ook geen stem hebben.
Dorpsethiek vergt veel van ons! 
Daar is niks merkwaardigs aan...

In de afgelopen maanden is 

Amalia gestart met een nieuwe 

werkgroep (enclaves) en maakte 

de werkgroep Archeologie een 

doorstart. Bij beide werkgroepen 

kun je je nog aansluiten. De 

rubriek ‘Nieuwe leden’ kunt u nu 

vinden in ‘Amalia aan het werk’.

Werkgroep 
Archeologie
De werkgroep archeologie maakte 
op 11 december 2019 een door-
start, met Herman Janssen, Moni-
que Kusters en Eddy de Swart als 
nieuwe leden. De groep bestond 
op dat moment nog maar uit twee 
leden: Willem Laureijssen en Jan 
Willekens (jarenlang coördinator 
ad interim). Herman is de nieuwe 
coördinator. De doelstellingen en 
verwachtingen van de groepsleden 
werden gezamenlijk opgesomd. 
Iedereen kan aan de werkzaamhe-
den een eigen bijdrage leveren, de 
leden moeten geen archeologische 
experten zijn. De werkgroep laat 
zich waar nodig door professionals 
bijstaan. In functie van de archeo-
logische tentoonstelling ‘Alles uit 
de Kast’, van 5 tot 20 september 
2020, sluit ook Harry Benschop 

Amalia aan het werk (21)

tijdelijk mee aan. De activiteiten in 
dit kader vinden plaats in samen-
werking met Erfgoed Noorderkem-
pen en het Cultuurcentrum Baarle. 
Aanleiding is de publicatie van het 
eindrapport van het archeologisch 
onderzoek langs de randweg in 
Baarle, dat medio 2020 verwacht 
wordt. Ook vondsten uit dit onder-
zoek zullen mee tentoongesteld 
worden. Daarnaast organiseert de 
werkgroep in mei drie archeolo-
gische dagen voor basisscholen 
uit ons werkgebied. Voor beide 
activiteiten zijn helpende handen 
nodig!

Werkgroep 
Enclaves
Op 9 januari 2020 werd onder 
goede belangstelling de werkgroep 
Enclaves opgestart. Deze sluit 
naadloos aan bij de doelstelling 
van onze vereniging: “De eigenheid 
van Baarle, met name de acht eeu-
wen oude enclavesituatie, eist onze 
aandacht op en biedt een unieke 
kans om ons te onderscheiden van 
andere heemkundekringen in de 
regio.” Op de eerste vergadering 
werd flink gebrainstormd en tijdens 
de tweede bijeenkomst worden pri-
oriteiten gesteld. Nu is het wachten 
op concrete resultaten. We zijn 
benieuwd!

Vliegtuigcrash 
Zondereigen

Amalia hielp actief mee aan het 
rechtzetten van de foutieve iden-
tificatie van het tijdens WO2 in 
Zondereigen neergestorte vliegtuig. 
Op zaterdag 23 november 2019 
werd de crashlocatie in samen-
werking met het Plane Hunters 
Research/Recovery Team Belgium 
grondig onderzocht. Ruim honderd 
restanten van het vliegtuig werden 
met een zestal metaaldetectoren 
bovengehaald. Uit nummering van 
sommige metalen onderdelen blijkt 
dat een Lancaster is gevallen en 
geen Halifax, wat 25 jaar geleden 
werd beweerd. Door eliminatie aan 
de hand van eerder verzamelde ge-
gevens is hiermee bevestigd dat op 
23 mei 1944 de Lancaster ND745 
achter het kerkhof in Zondereigen 
is neergestort. Alleen van slachtof-
fers van deze Lancaster, begraven 
op het Schoonselhof in Antwerpen, 
was de crashlocatie immers nog 
niet gekend. Kort tevoren waren al 
meerdere bewijzen in die richting 
opgedoken. Vooral de vermelding 
van Zondereigen als overlijdens-
plaats van bemanningslid Fullum 
wordt als een overtuigend be-
wijsstuk beoordeeld. De verza-
melde gegevens komen bovendien 
overeen met de datering en locatie 
die Piet Geerts in zijn oorlogsdag-
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boek heeft vermeld. Na 75 jaar is 
de puzzel eindelijk opgelost! Vier 
van de zeven bemanningsleden 
kwamen bij de crash om het leven, 
drie werden korte tijd later krijgsge-
vangen genomen. Op het kerkhof 
zullen de twee tekstbordjes door de 
technische dienst van de gemeente 
Baarle-Hertog verwijderd worden. 
Er komt een nieuw bordje, dat 
tijdens de Polen Battle Tour Baarle 
in mei (zie activiteitenkalender 
achterin) wordt ingehuldigd.

Auteursrechten 
Foto de Greef 
Sinds de jaren vijftig is Foto de 
Greef in Baarle een begrip geweest 
voor het maken van foto’s bij al-
lerlei gelegenheden en festiviteiten. 
Wie is er niet ooit ‘getrokken’ door 
Foto de Greef?
Piet de Greef kwam in de jaren 

vijftig met zijn gezin naar Baarle en 
vestigde zijn zaak onder de naam 
Foto de Greef aan de Chaamse-
weg. In de loop van de tijd zijn 
de kinderen in de voetsporen van 
vader gestapt en zijn als profes-
sionals in de fotografie aan de slag 
gegaan met vestigingen in Baarle 

en Rijkevorsel. Zij zijn momenteel 
niet meer actief als fotograaf.
Amalia wilde graag de auteursrech-
ten van hun fotomateriaal over-
nemen om zodoende rechtmatig 
foto’s op te kunnen nemen in de 
digitale Beeldbank.
Recent heeft Wil de Greef een 
overeenkomst gesloten met Amalia 
waardoor deze auteursrechten 
formeel worden overgedragen. 
Voor foto’s van Foto de Greef 
verwijzen we je graag naar onze 
Beeldbank op onze website. Onder 
‘beeldbank/beeldmateriaal’ kun je 
het nodige materiaal vinden.

De Biergrens
Op zondag 8 december 2019 
onthulde De Biergrens samen met 
CV De Grenszuukers een nieuw 
bord tegen de winkel. Aanleiding 
was de lovende tekst die Amalia op 
vraag van de gemeenten schreef 
en die op een enclavebord aan 
de overzijde van de weg wordt 
geplaatst. Daarin wordt verwezen 
naar de ontelbare foto’s die van 

de tegen de gevel geschilderde 
enclavegrens zijn gemaakt. Om die 
grenslijn een nog grotere uitstra-
ling te geven, ontwierp BLOCC een 
bijzonder fraai uithangbord. Het 
is erg leuk om vast te stellen dat 
het project van de enclaveborden 
aanleiding geeft tot een nieuwe 
realisatie, een aanwinst voor de 
Baarlese enclaves.

Auteur Jos Schel
De Nederlandse auteur Jos Schel 
schrijft een boek over de Eerste 
Wereldoorlog in Baarle en Zonder-
eigen. Het is een roman, dus niet 
gebaseerd op waargebeurde feiten. 
Toch vroeg Jos om het boek gron-
dig te beoordelen op geloofwaar-
digheid qua topografie en historie. 
Dat is intussen gebeurd. Het boek 
heeft als titel ‘2.000 Volt’. Het ver-
telt een pakkend verhaal en biedt 
een goed tijdsbeeld. De publicatie 
ervan wordt in de loop van dit jaar 
verwacht.

Lerarenopleiding
Op dinsdag 26 november 2019 
mochten Frans van Gils en Her-
man Janssen voor de tweede keer 
op rij Amalia’s dodendraadproject 
presenteren bij de Thomas More 
lerarenopleiding, campus Vorselaar 
(B). Het doel was om toekomstige 
leerkrachten met erfgoedorgani-
saties in contact te brengen en 
in woord en beeld voorbeelden 
van goede samenwerking aan te 
bieden. Ook erfgoed Kempens 
Karakter en het diamantmuseum 
in Grobbendonk stelden hun pro-
jecten voor.

Vroedvrouw 
Madame Wouters
Maria Daniels-Van Looveren, die 
van 1947 tot 1965 aan de Oude 
Baan in Zondereigen woonde, 
vernam onlangs dat één van de 
vroegere vroedvrouwen van Turn-
hout in Baarle-Hertog geboren is. 
Het betreft Anna Maria Catharina 
Kerstens (1907-1991), na haar 

De crashlocatie ten noorden van het kerkhof in Zondereigen is grondig 
onderzocht.

Wil de Greef (l) ondertekent de overeenkomst samen met Leo Voeten,  
de coördinator van Amalia’s Beeldbank.

Onthulling van het bord bij de Biergrens.

Vroedvrouw Madame Wouters. 
coll. Maria DanielsVan Looveren
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huwelijk door veel moeders als 
‘Madame Wouters’ gekend. Zij 
hielp ook Maria’s moeder bij vijf 
van de negen bevallingen, toen het 
gezin nog op Koekhoven (Merks-
plas) woonde. Vóór 1947, dus. 

Maria ging op zoek naar de ge-
boorteakte van de vroedvrouw en 
stelde vast dat ze op 16 mei 1907 
in het huis gemeentewijk B num-
mer 30 is geboren. Of Amalia weet 
waar wijk B gelegen is? Jawel! Er 
waren in Baarle-Hertog maar twee 
wijken: A en B. Wijk A omvatte de 
enclaves, Zondereigen was wijk 
B. En Amalia toverde nóg infor-
matie tevoorschijn. Vader Adriaan 
Kerstens uit Meer huwde in Ant-
werpen op 8 december 1906 met 
Maria Rosalia De Provins. In mei 
1907 was hij spoorwegwerker. Een 
jaar eerder was in Weelde-Statie 
het internationale spoorwegstation 
in gebruik genomen. Het gezin Ker-
stens logeerde tijdelijk in Zonderei-
gen in afwachting van een woonlo-
catie dichterbij het werk. Dat blijkt 
uit het bouwdossier 1908/04352, 
dat zich in het stadsarchief in 
Turnhout bevindt. Daarin staat dat 
Adriaan Kerstens op 2 juli 1908 
een aanvraag indiende voor het 
bouwen van een woning ‘langs de 
staatsbaan van Merksplas naar 
Weelde-Statie, aan de linkerzijde 
tussen de kilometerpalen 14 en 
15’. Op 19 februari 1910 werd ‘in 
Turnhout aan de Weeldse statie’ 
een tweede kind geboren: Joannes 
Lambertus Kerstens. 
In Zondereigen telde het gezin Ker-
stens maar één geboorte. Mogelijk 
werd een kamer gehuurd in het 
café van Verschueren, thans café 
het Schuttershof. Daar logeerden 
vaak mensen die niet van Zonder-
eigen afkomstig waren. Douaniers, 
bijvoorbeeld. Ook schoolmeester 
Jaak Van Dijck woonde er een hele 

tijd (om nadien met de dochter te 
trouwen).

In Turnhout was ter gelegen-
heid van Erfgoeddag 2008 met 
als thema ‘Wordt Verwacht’ een 
tentoonstelling over de historiek 
van zwangerschappen en bevallin-
gen. In de begeleidende brochure 
van Guido Landuyt wordt Anna 
Wouters-Kerstens als één van de 
bekendste vroedvrouwen van Turn-
hout vermeld. Anna gaf lezingen 
en was voorzitster van de bond van 
katholieke vroedvrouwen, zowel in 
Turnhout als nationaal. Zelf was zij 
moeder van twee dochters: Greet 
en Annemie.   

Loopgraven  
aan de grens
Begin vorig jaar heeft Amalia ge-
vraagd om het al vele jaren eerder 
voorgestelde project ‘Loopgraven 

aan Baarle-Grens’ in uitvoering te 
nemen met het oog op de herden-
king van 75 jaar Bevrijding Baarle. 
In november kwam het verlossende 
woord: het project kon worden op-
gepakt. Al direct in december zijn 
de werkzaamheden uitgevoerd.

Voor de zomer heeft Amalia met 
enkele andere partijen (Toerisme 
Baarle en WO2-experten) overleg 
gevoerd hoe dit project het best te 
voeren. Het voorstel is een op een 
overgenomen door de gemeente. 
Er wordt nu nog nagedacht over 
een ‘loopbrug’ aan de westkant van 
het terrein om niet alleen vanaf 
het fietspad zicht te hebben op de 
loopgraven. De gemeente plaatst 
nog een infopaneeltje en samen 
met de gemeente kijken we naar 
mogelijkheden om voorbijgangers 
in één oogopslag te laten zien 
waar ze langs fietsen. Maar het 
voornaamste werk is gebeurd: de 
loopgraven zijn voor een ieder weer 
zichtbaar en beleefbaar.

In december is er hard gewerkt om de loopgraven aan de grens weer zichtbaar 
te maken.

Living history
Het Duitse Reserve-Infanterie-
Regiment Nr. 119 (‘RIR 119’) was 
tijdens WO1 een onderdeel van het 
voormalig Württembergse leger en 
bestond voornamelijk uit oudere, 
gemobiliseerde mannen die hun 
dienstplicht bij het Grenadier-
Regiment Nr. 119 ‘Königin Olga’ 
hadden vervuld. In de tweede helft 
van 1917 werd door deze ‘Olgare-

Nieuwe leden
Sinds de vorige van Wirskaante 
heeft Amalia weer een  
aantal nieuwe leden kunnen 
inschrijven:

Mevr. L.F.M. Seeuws
Dhr.  L. Clemens
Fam. P.C.J..M. Hendrickx
Mevr. E.A.J.H. van Tilburg
Dhr.  A.J. Oomen
Mevr. J. van Kuyk-Severijns
Fam.  L.A.C. de Jong

Rob en Johan bij het schakelhuis. foto Herman Jansen

servisten’ aan de Belgisch-Neder-
landse grens wacht gelopen. Rob 
en Johan, twee re-enactors van 
RIR 119, kwamen op 14 januari 
2020 bij het Schalthaus in Zon-
dereigen langs. Hun Nederlandse 
re-enactment vereniging is in 2001 
opgericht als onderdeel van het 
Verband voor Militair-Historische 
Uitbeeldingen, Studiegroep 1914-
1918. Strikt gesproken is re-enact-
ment het naspelen of uitbeelden 
van historische evenementen door 
deelnemers in historisch kostuum, 
meestal op de plaats waar deze 
gebeurtenissen oorspronkelijk 
plaatsvonden. Beide heren boden 
aan om bij een eventueel evene-
ment in en rond het schakelhuis 
acte de présence te geven opdat 
bezoekers zouden kunnen ervaren 
hoe de grensbewaking gebeurde.

Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:
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MAART
Zondag 1 maart
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.

Zondag 29 maart
Vroege vogeltocht. Vertrek om 8.00 uur vanaf het 
Heemhuis.

Dinsdag 31 maart
Algemene Ledenvergadering Amalia in het 
cultuurcentrum Baarle om 19.30 uur, inloop vanaf 
19.00 uur. Kijk voor de uitnodiging en de agenda op 
pagina 4 van deze Van Wirskaante. 

Zondag 26 april
Dag van het Kempens erfgoed met als thema ‘Nacht’. 
Het heemhuis wordt voor even een ‘kaarsentempel’ 
waar we kaarsen gaan maken, bewerken en versie-
ren. In de raadzaal een lezing van Raymond Hoste 
‘Verhalen, legendes in Europa’. Deze activiteit van 
Amalia kadert in de Week van de Amateurkunsten en 
de Opening van het Toeristisch Seizoen. 
Op de Dag van het Kempens Erfgoed is het heemhuis 
van 13.00 tot 17.00 geopend. 

Activiteitenkalender

APRIL
Zondag 5 april
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.

Zaterdag 18 april
Andreas Schotel wandeling in Esbeek. We volgen de 
lange route (10 km). Onderweg komen we schilders-
ezels tegen met werk van Andreas Schotel en tal van 
die zijn geïnspireerd op zijn etsen en aquarellen. De 
route bestaat al jaren. 

Andreas Schotel werd in 1896 in Rotterdam gebo-
ren. Vanaf zijn veertiende werkte hij als patroon-
tekenaar voor een tapijtfabriek in Rotterdam, waar 
hij in de jaren 1916 en 1917 een etsklas aan de 
kunstacademie volgde. Vanaf 1923 bracht Schotel 
met zijn vrouw en twee dochters de zomermaanden 
door in Esbeek. Hij verbleef in een klein tuinhuisje 
(De Schuttel) in de bossen van ‘Oranjebond van 

Orde’. De mens aan het werk in de Brabantse land- 
en bosbouw was voor hem een voortdurende bron 
van inspiratie. Zo heeft Andreas Schotel in de vorige 
eeuw de geschiedenis van de Brabantse landbouw 
in en om Esbeek in zijn werken weergegeven. Scho-
tel stierf in 1984.

De Andreas Schotel wandelroute start bij café 
Schuttershof, een echt ‘dorpscafé. Toen het café in 
2007 dreigde te verdwijnen hebben de Esbekenaren 
een dorpscoörporatie opgericht om het te kunnen 
behouden. Met succes. Het bestaat nog steeds. 
De dorpscoörporatie heeft ook de Andreas Schotel 
wandelroute geïnitieerd en het gemaakt tot het suc-
ces wat het nu is. Nog in 2018 is er op het einde 
van de route een nieuwe creatie toegevoegd, de 
Melkfabriek, een reusachtige koe in het open veld, 
van Hannes Verhoeven. Vrijwilligers hebben er vijf 
maanden aan gewerkt. Naast het café is het Andreas 
Schotel Museum. 
Vertrek om 13.00 uur vanaf het heemhuis. Graag 
aanmelden via secretaris@amaliavansolms.org. In De Schuttel verbleef Andreas Schotel met zijn gezin.

Het laatste kunstwerk: de Melkfabriek.

MEI
Zondag 3 mei
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.

Vrijdag 15 mei
Archeologische dag voor basisschoolleerlingen 
De Vlinder.

Zaterdag 16 mei
Bezoek aan het schijnvliegveld De Kiek. De Kiek is 
eind vorig jaar toegevoegd aan de ‘Gôolse Gehei-
men’. Je vindt het langs het Bels Lijntje halverwege 
Alphen en Riel. Gids Jan van Eijck vertelt ons het 
verhaal en neemt ons ook mee naar de bomkraters 
in het bos bij het Riels Hoefke.
Tot voor kort was er alleen een bunker te zien, voor 
wie het wist. Wat die daar deed, wist al bijna hele-
maal niemand. De ‘Vrienden van de Kiek’ zijn er in 
geslaagd om in twee jaar het schijnvliegveld De Kiek 

weer te laten herbele-
ven. Het past heel mooi 
in de plannen van de 
zeven gemeenten langs 
het Bels Lijntje die zij na 
het jubileumjaar BL150 
hebben ontwikkeld om 
meer schwung aan de 
voormalige spoorlijn te 

geven. Zeker op het ‘saaiste stuk’ van het traject 
geen overbodige luxe.
Direct na de Duitse inval in mei 1940 namen de 
Duitsers vliegveld Gilze-Rijen over. Op zeven kilo-
meter afstand werd een schijnvliegveld ingericht op 
een heideveld tussen Alphen en Riel. Zij noemden 
het Scheinflugplatz Kamerun, naar de toenma-
lige Duitse kolonie. Drie nepstartbanen werden 
afgestoken in de hei, er kwamen nephangars en 
nepvliegtuigjes. Alles in de hoop dat de geallieerden 
misleid werden. Helaas leidde het ook tot ‘verkeerde’ 
bombardementen zoals op het gehucht Brakel. Tot 
eind 1944 bleef het schijnvliegveld ‘in functie’.

Vertrek om 13.30 uur met de fiets vanaf het 
Heemhuis. Maximaal 40 personen, aanmelden via 
secretaris@amaliavansolms.org. 

Ook vorig jaar heeft Amalia deelgenomen aan de 
kunstenroute in de Week van de Amateurkunsten.

Replica van 10 bij 10 meter van een Messerschmidt 
BF109.

Vanaf het Bels Lijntje kun  
je je blik richten op de  
nep-Messerschmidt.
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Zondag 17 mei
Polen Battle Tour Baarle. Op de fiets langs  plekken 
in Baarle waar een (persoonlijk) verhaal wordt 
verteld over de Poolse opmars die de bevrijding van 
onze beide gemeenten inluidde.
Onze regio is door de Polen bevrijd. Samen met 
‘Back to 40-45’ belicht Amalia de rol die de Polen 
aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heb-
ben gespeeld bij de bevrijding. We starten de dag 
in de Schaluinenhoeve met koffie of thee én het 
verhaal van de 1e Poolse Pantserdivisie van generaal 
Maczek: over hun belevenissen gedurende de oorlog 
en hun opmars tot aan het Kanaal bij Rijckevorsel. 
Vandaaruit hebben ze onze regio bevrijd. 
Dan stappen we op de fiets (bij de Schaluinenhoeve 
is voldoende parkeergelegenheid om zo nodig de 
auto achter te laten) en gaan we via Wachthuisje 25, 
de Zevenhuizen en Baarle-Grens naar Zondereigen 
(lunchpauze) om vervolgens bij de Schouwloop 
de grens weer over te steken naar het Gorpeind en 
terug naar de Tommel. De fietstocht is ongeveer 15 

kilometer lang, op elke ‘vertelplek’ staan we al gauw 
zo’n twintig tot minuten stil.
In Baarle-Grens nemen we natuurlijk ook een kijkje 
bij de eind vorig jaar opnieuw in beeld gebrachte 
loopgraven en het verhaal dat daar bij hoort. Tijdens 
de lunchpauze krijg je alle uitleg over het hernieuw-
de onderzoek naar de vliegtuigcrash bij Zondereigen. 
Op het kerkhof van Zondereigen wordt aansluitend 
een paneeltje officieel onthuld met de namen van de 
slachtoffers van deze crash.
Bij terugkomst in de Schaluinenhoeve staan we nog 
even stil bij de Poolde opmars naar Breda en hoe het 
daarna met de Polen is vergaan. Ook het verhaal van 
generaal Maczek wordt belicht. Onder het genot van 
een drankje kan er nog worden nagepraat. 
Het programma (van 10.30 tot circa 16.30 uur) 
wordt samen met de groep ‘Back to 40-45’ georga-
niseerd. Aanmelden voor de Polen Battle Tour Baarle 
kan vanaf eind maart. Houd de digitale nieuwsbrief 
van Amalia, Ons Weekblad of Omroep Baarle in de 
gaten om in te schrijven. Bij voldoende belangstel-
ling wordt deze tocht herhaald op zondag 24 mei.

Dinsdag 19 mei
Archeologische dag voor basisschoolleerlingen 
De Vlinder en Regenboog.

Zondag 24 mei
Polen Battle Tour Baarle. 
Zie voor meer informatie onder 17 mei.

Vrijdag 29 mei
Archeologische dag voor basisschoolleerlingen 
Zondereigen en Weelde Statie.

De Poolse ambassadeur Artur Orzechowski in België aan het woord bij de opening 
van de tentoonstelling ‘Gepantserde vleugels‘ in Merksplas eind december 2019.

JUNI
Zondag 7 juni
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.

Zaterdag 20 juni
Heemreis naar Mechelen. Om 07.45u vertrekken 
we op de Loswal met een bus naar Mechelen. Na de 
gebruikelijke koffie of thee met koek brengen we een 
geleid bezoek aan de Koninklijke Manufactuur De 
Wit, een prestigieus bedrijf dat gespecialiseerd is in 
het reinigen, conserveren en restaureren van wand-
tapijten. De meest gereputeerde musea en kastelen 
over heel de wereld laten hier hun topstukken be-
handelen. Daarnaast bezit het bedrijf zelf een waar-
devolle privécollectie wandtapijten. We bezoeken die 
collectie, het atelier, het vijftiende eeuws gebouw (de 
vroegere refuge van de abdij van Tongerlo, daterend 
uit 1484) en de Franse tuin. Ooit had ook Baarle-
Nassau een wandtapijtenwever: Desiré Geeraerts. 
Hij was van Mechelen afkomstig.

Net voor de lunch bezoeken we de St.-Rombouts 
kathedraal. St.-Rombout, ook St.-Rumoldus genoemd, 
is tevens patroonheilige van de parochie Zondereigen. 

In de kathedraal staat zijn standbeeld, zijn relikwie-
enkast en een groot aantal schilderijtjes die zijn 
legendes en wonderen uitbeelden.
Dan is het tijd om de benen rust te gunnen. We 
zetten ons aan tafel voor een broodmaaltijd. Na de 
lunch nemen Antoon en Herman de deelnemers 
mee voor een rondwandeling door de stad. We pas-

seren o.a. het Schepenhuis, het stadhuis, 
de oude vleeshalle, de brouwerijen van 
Lamot en het Anker (Gouden Carolus), 
het aartsbisschoppelijk paleis, het Ludwig 
Van Beethoven standbeeld, de kruidtuin, 
het eeuwenoude hofje van Olijven en de 
St.-Janskerk. We volgen doorsteekpaadjes, 
wandelen bovenop (!) de Dijle en langs 
allerlei vlietjes. We doorkruisen het groot en 
het klein begijnhof en wagen ons zelfs 

in de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis. Tot slot 
krijgt iedereen een uurtje vrijaf, waarna de bus ons ui-
terlijk om 18.30u weer op de Loswal in Baarle afzet.
De deelnameprijs voor onze leden bedraagt € 40,00 
per persoon. Inschrijven kan vanaf heden tot de bus 
volzet is. Aarzel niet en stuur een mailtje naar  
secretaris@amaliavansolms.org om de door u 
gewenste deelname aan te melden. Vervolgens 
ontvangt u van ons een bevestiging en stort u binnen 
de twee weken het verschuldigde deelnamebedrag. 
Pas dan is uw inschrijving in orde. Aanmelden en 
betalen in het heemhuis kan ook.

Vrijdag 26 juni
Lokale Heemdag
Meer informatie over de Lokale Heemdag 2020 
in de volgende Van Wirskaante.Generaal Maczek in Zondereigen, 1944. Botermarkt in Mechelen. www.anteagroup.be 

Koninklijke Manufactuur de Wit. www.dewit.be

Haverwerf van Mechelen. www.haverwerf2022.be
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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

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

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



92       van wirskaante 2020/1

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


