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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

Oplage: 1.300

Inhoud
4 Voorwoord

6 COVID-19, een omkadering
In drie 
artikelen 
besteedt Van 
Wirskaante 
aandacht aan 

de coronacrisis of COVID-19. In het 
eerste worden de (verschillende) 
maatregelen belicht die België en 
Nederland hebben getroffen om het 
virus te bestrijden. Die hebben uit-
eindelijk geleid tot afsluiting van de 
Belgisch-Nederlandse rijksgrens.

14 COVID-19 in Baarle
In een tweede artikel bekijken we 
de toestand in Baarle in de tweede 
helft van maart. Tijdens die twee 
weken veranderen de adviezen en 

verplichtingen 
voortdurend. De 
coronamaatrege-
len liggen in Bel-
gië en Nederland 
in die periode vrij 
ver uiteen. Het 
beleid van het 

ene land staat gedeeltelijk haaks op 
dat van het andere. De zo geroemde 
enclavesituatie wordt plots heel 
lastig… en leidt tot veel mediabel-
angstelling.

26 Hoezo, grenzeloos?
Volgens 
brochures en 
infopanelen kan 
je in Baarle veel 
‘grenzeloos’: 

wandelen, fietsen, winkelen, noem 
maar op. Maar enclaves zonder 
grenzen bestaan niet. Baarle moet 
zich mét zijn grenzen profileren. Die 

maken het dorp zo bijzonder! Ner-
gens ter wereld zijn die rijksgrenzen 
zo prominent aanwezig. Dat ervaren 
we op uitzonderlijke momenten, 
zoals tijdens de corona-uitbraak. Het 
gebeurde ook al eerder. Ter vergelij-
king met de huidige situatie kijken 
we in dit derde artikel terug op vijf 
crises uit het verleden.

38 Chemin declaré 
 mitoyen…
Mogen Belgen en Nederlanders 
op een ‘gemeenschappelijke weg’ 
vrijelijk lopen?

40 Streusel
Nu het toiletpapier werd gehamsterd 
bekijkt Luc Swerts hoe hier in de 
Kempen honderd jaar geleden het 
probleem van het vegen van het 
achterwerk na toiletgebruik werd 
opgelost.
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42 Even wat meer tijd
In het begin van 
de coronacrisis 
had Cristian 
Otter wat meer 
tijd. Die heeft 

hij gebruikt om een oude hobby 
weer op te pakken: het maken van 
pentekeningen. Vier tekeningen van 
Baarle zijn nu afgedrukt in deze Van 
Wirskaante.

45 Vruchtbare wielerbaan
Waar vind je een volkstuincomplex 
met een eigen ‘randweg’?

49 Kruid-je-roer-me-wel (11)

51 Een keurige zwerver (2)

56 2000 Volt
Een roman over de Dodendraad.

57 Baarle van toen (5)
Met enkele interviews 
die in het verleden 
door leden van de 
heemkundekring 
gehouden zijn met 
(toen al) oudere 
inwoners.

64 Hoe kwamen de Poolse 
bevrijders in Baarle terecht?
In oktober 1944 waren de inwoners 
van Baarle maar wat verrast toen 

Redactie
Harry Benschop

Leo Voeten

Aan dit nummer werkten mee:

Harry Benschop, Lia van Gils, 

Ad Jacobs, Herman Janssen, 

Sylvie Koks, Luc Swerts, 

Antoon van Tuijl, Frank Tuijtelaars, 

Dirk Verbeke, Leo Voeten

Foto’s: hkk Amalia van Solms,  

tenzij anders vermeld.

bleek dat een Poolse pantserdivisie 
hun bevrijders waren. 

74 Overhaast op de vlucht (2)
In 1985 heeft Emiel Rijsbosch het 
dagboekje overgetypt dat hij aan het 
begin van de Tweede Wereldoorlog van 
dag tot dag had bijgehouden op zijn 
vlucht naar Frankrijk. 

81 In memoriam

82 Arme Amalia (108)

84 Merkwaardigheden (98)

87 Amalia aan het werk (22)

92 Activiteitenkalender
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Dit is een bijzondere Van Wirs-

kaante. Vanaf half maart zijn we 

in de greep van het coronavirus 

oftewel covid-19. Het beïnvloedt 

ons leven op een ongekende 

manier. Dat hebben we in België 

en Nederland niet eerder meege-

maakt. In Baarle hebben we door 

de enclavesituatie ook nog eens te 

maken met verschillen in regelge-

ving van beide landen. Het levert 

aparte verhalen op. 

Voorwoord

Ik hoop intussen dat u in goede 
gezondheid verkeert. En dat u er 
in slaagt het gedwongen thuiszit-
ten (dat in Nederland en België op 
een andere manier wordt ingevuld) 
zo aangenaam mogelijk te maken. 
Hopelijk helpt deze Van Wirskaante 
daar bij.

Dit nummer kent een andere 
inhoud als gebruikelijk. Het 
afnemen van een interview voor 
‘Aon de praot mee…’ was niet 
verantwoord. Dat was een reden 
om in deze Van Wirskaante plaats 
in te ruimen voor een stukje 
recente geschiedschrijving. Over de 

coronacrisis en hoe die het leven 
in Baarle in de laatste weken van 
maart bepaalde. Tot die weken 
hebben we het beperkt. In die be-
ginperiode werden steeds nieuwe 
maatregelen afgekondigd, waarbij 
onder meer het faseverschil tussen 
België en Nederland tot soms wel 
ongemakkelijke situaties leidde, 
juist in Baarle. 

We hebben ons voorgenomen in de 
volgende Van Wirskaante aandacht 
te besteden aan de weken erna, 
aan het leven van alledag in die 
periode en aan de exitstrategie. 
Laten we hopen dat over dat 
laatste meer afstemming tussen de 
Nederlandse en Belgische autoritei-
ten plaatsvindt. 

Misschien denkt u: ‘Moet dat nu, 
over de coronacrisis schrijven? Ik 
heb de afgelopen maanden op de 
radio en televisie over bijna niets 
anders gehoord en de kranten 
schreven ook over niets anders.’ 

In de afgelopen jaren heeft onze 
heemkundekring veel aandacht 
besteed aan de Eerste en meer 
recent nog aan Tweede Wereldoor-
log. Daarbij viel op dat er zoveel 
bijzondere verhalen waren op te 
tekenen in Baarle, dat zaken in 
Baarle net wat anders liepen dan 
op andere plaatsen langs de grens 
of in beide landen. Maar ook dat Deze beer bewaakt het gesloten Heemhuis. foto Gilberte Smolders
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het best veel moeite heeft gekost 
die verhalen op te diepen, uit de 
archieven te halen of in interviews 
boven water te krijgen.

Om er voor te zorgen dat er over 
vijftig of honderd jaar als er 
denkbaar wordt stilgestaan bij de 
crisis waar wij nu middenin zitten, 
de informatie over Baarle netjes 
geordend te lezen valt in onze 
Van Wirskaante. Amalia gaat er 
bovendien voor zorgen dat nu niet 
opgenomen foto’s en publicaties 
over Baarle in ons archief worden 
opgenomen.

En zelf was ik bij het lezen van de 
artikelen eigenlijk verrast dat ik be-
paalde zaken die in maart hebben 
gespeeld al wat was vergeten.
Juist in deze dagen dringt het 
weer tot je door hoe bijzonder het 
is dat een volgens de statuten 
Nederlandse vereniging in België 
is gehuisvest, ons heemhuis was 
zelfs het vroegere gemeentehuis 

van Baarle-Hertog. Als bestuur 
hebben we ervoor gekozen ons te 
houden aan de strengste richtlijnen 
die de Belgische en Nederlandse 
overheden hebben uitgevaardigd. 
Ook bij de exitstrategie zullen we 
ons er aan houden.

Ons heemhuis is gesloten, activi-
teiten kunnen niet meer worden 
georganiseerd, werkgroepen heb-
ben hun werkzaamheden moeten 
staken. Veel sociale contacten zijn 
daardoor weggevallen. Heel jam-
mer, maar onze gezondheid staat 
voorop. 

Het laatste nieuws over het op-
nieuw oppakken van de vereni-
gingsactiviteiten of de openstelling 
van het heemhuis kunt u lezen in 
de Activiteitenkalender achter in 
deze Van Wirskaante. Maar natuur-
lijk ook in de digitale nieuwsbrief, 
op de website of in Ons Weekblad. 

Het coronavirus raakt onze leden 

en families vol door overlijdens ten 
gevolge van het virus. In gedachten 
zijn wij bij onze overleden leden.
De nabestaanden van overleden 
familieleden, vrienden en kennis-
sen wensen wij veel sterkte toe in 
deze moeilijke periode. 

Samen moeten wij ons blijven 
inzetten om dit virus in te dammen 
en beheersbaar te houden. Als ons 
dat samen lukt, kunnen we ook 
verder met onze vereniging.
Daar kijk ik samen met alle leden 
nadrukkelijk naar uit.

Houd het gezond, het gaat jullie 
goed en tot kijk bij de eerstkomen-
de activiteit.

Ad Jacobs, uw voorzitter

Eerst dachten we nog dat het van korte duur zou zijn, nu blijft het heemhuis in 
elk geval nog tot 1 oktober gesloten.
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België en Nederland nemen verschillende maatregelen
in de strijd tegen het coronavirus

COVID-19, een omkadering 
 

HERMAN JANSSEN 

COVID-19 is een infectieziekte, veroorzaakt door het coronavirus  

SARS-CoV-2. Eind 2019 duikt dit virus in China op, waar het zich in 

januari 2020 op grote schaal verspreidt. De hoge besmettingsgraad 

treft vooral mensen op leeftijd. Nogal wat ouderen met onderliggende 

gezondheidsproblemen overlijden na besmetting. Maar ook in andere 

leeftijdscategorieën slaat het virus hard toe. De uitbraak leidt in de 

tweede helft van maart in België en Nederland tot ongekende  

maatregelen van overheidswege, waardoor uiteindelijk zelfs de  

Belgisch-Nederlandse rijksgrens wordt afgesloten! 

besmette persoon in België wordt 
op zaterdag 29 februari in het 
Universitair Ziekenhuis Antwer-
pen opgenomen. Hij komt terug 
van een bezoek aan Frankrijk. In 
Nederland wordt de eerste besmet-
ting op donderdag 27 februari bij 
een inwoner van Loon op Zand 
vastgesteld. Hij is teruggekeerd uit 
de Noord-Italiaanse regio Lombar-
dije. België en Nederland proberen 
het virus door quarantaine in te 
dammen. In deze fase, die tot 11 à 
12 maart duurt, moet de bron van 
de besmetting duidelijk blijven.

Op donderdag 5 maart worden 
in Noord-Brabant onder andere 
besmettingen bij het ziekenhuis-
personeel in Eindhoven, Breda en 
’s-Hertogenbosch vastgesteld. Het 
eerste dodelijke coronaslachtoffer 
in Nederland is een 86-jarige man 
uit de Hoeksche Waard. Hij sterft 
op vrijdag 6 maart in Rotterdam. 
Op woensdag 11 maart maakt de 
Belgische overheid bekend dat het 
virus ook daar een eerste overlijden 
heeft veroorzaakt. Diezelfde dag 
is er officieel sprake van een ‘pan-
demie’, een wereldwijd verspreide 
epidemie. 

Nederlands binnen-zit-beleid 

Omstreeks midden maart nemen 
de Nederlandse en de Belgische 
overheid met behulp van hun 
virologen maatregelen om met een 

“Onnodige verplaatsingen verboden.” Agenten bewaken de weg van Ulicoten 
naar Meerle. Ook de wegen naar Minderhout, Zondereigen en Weelde-Statie 
worden gecontroleerd: “De provincie Antwerpen heet u welkom!” (28 maart).  
foto Harry Benschop

Uitbraak van het virus

In België wordt het coronavirus 
op maandag 3 februari ontdekt bij 

een van de negen geëvacueerde 
mensen die de dag ervoor met een 
vliegtuig vanuit de Chinese stad 
Wuhan arriveerden. Een tweede 
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gecontroleerde verspreiding het 
niet meer te stoppen coronavirus te 
vertragen. Beide landen hanteren 
een strategie die gebaseerd is op 
het voorkomen van sterfgevallen en 
het niet overbelasten van de zorg-
sector. Het is immers belangrijk dat 
in ziekenhuizen altijd voldoende 
capaciteit op de afdeling intensieve 
zorgen blijft. Daarnaast hopen zij 
op langere termijn het virus door 
middel van groepsimmuniteit te 
stoppen. Dat kan door te vaccine-
ren, te behandelen met medicijnen 
en soms ook door gewoon uit te 
zieken. 

Nederland legt minder strenge 
maatregelen op in vergelijking met 
andere Europese landen. Enerzijds 
is men van oordeel dat het infor-
meren en adviseren van de Neder-
landers tot een beter resultaat leidt 
dan het opleggen van maatregelen. 
Anderzijds wegen bij deze strategie 
ook de economische gevolgen door. 
Nederland doet een beroep op het 
gezond verstand van zijn burgers. 
De Nederlandse regering vraagt om 
sociale onthouding en hygiënische 
maatregelen in acht te nemen, 
zeker bij ziekte. Dit binnen-zit-
beleid is nodig om de piek van 
de besmettingsgolf af te vlakken 
en zo lang mogelijk uit te stellen, 
wat de druk op de zorgsector moet 
verlichten. Nadat eerst vrij weinig 
op de naleving van die maatrege-
len werd toegezien, volgt later toch 
een strikter gehandhaafde sociale 
onthouding. 
In de provincie Noord-Brabant 
is sprake van een relatief grote 
verspreiding van het coronavirus. 
Vanaf dinsdag 10 maart zijn in 
Noord-Brabant alle evenementen 
met meer dan duizend deelne-
mers verboden. Aan organisatoren 
wordt gevraagd om alle activiteiten 
‘te heroverwegen’, maar Noord- 

Brabant gaat niet op slot. Zo 
blijven winkels, scholen, kinder-
opvang, cafés en musea gewoon 
open. Op 12 maart wordt beslist 
om organisatoren van alle evene-
menten met meer dan honderd 
personen actief te benaderen met 
een appél op de eigen verantwoor-
delijkheid om bij te dragen aan 
de sociale onthouding. Thuiswerk 
wordt aangemoedigd. 

Op zondag 15 maart worden de 
maatregelen opnieuw aange-
scherpt. Alle scholen en kinder-
dagverblijven in het land worden 
gesloten. Wél wordt prioriteit 
gegeven aan aangepast onderwijs 
voor eindexamenklassen en komt 
er speciale opvang voor kinderen 
van ouders met vitale beroepen. 
Restaurants, cafés, seksclubs, 
uitgaansgelegenheden, sportclubs 

Betonblokken op de weg van Hal naar het Groeske (30 maart). foto Harry Benschop

Landbouwsluis tussen de Haldijk en de Schoorstraat. Rechts staat het 
gereconstrueerd wachtlokaal uit de Eerste Wereldoorlog, onderdeel van de 
Dodendraadroute (30 maart). foto Harry Benschop
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en sauna's moeten sluiten, vanaf 
18.00 uur diezelfde dag. De bur-
gemeester van Nassau heeft alle 
horecagelegenheden die zondag-
middag op de hoogte gebracht.
Het bezorgen en afhalen van eten 
en drinken is wel toegestaan en 
hotels blijven vooralsnog open. Het 
afhalen bij coffeeshops is verbo-
den, maar wordt op 16 maart weer 
toegestaan om het dealen op straat 
tegen te gaan. Tal van economi-
sche en financiële maatregelen 

worden genomen en op 17 maart 
wordt een nieuw steunpakket 
aangekondigd.

Op 23 maart komen er nieuwe 
maatregelen en worden bestaande 
maatregelen verlengd en aange-
scherpt. Tot 1 juni zijn alle ver-
gunde evenementen, bijeenkom-
sten en activiteiten verboden. De 
ondergrens van honderd personen 
vervalt. Religieuze en levensbe-
schouwelijke bijeenkomsten, uit-
vaarten en huwelijken mogen wel, 
mits er minder dan dertig personen 

aanwezig zijn en onderling een af-
stand van anderhalve meter wordt 
gehouden. Winkels, het openbaar 
vervoer en vakantieverblijven moe-
ten verplicht maatregelen nemen 
zodat alle mensen op voldoende af-
stand blijven, bijvoorbeeld via een 
deurbeleid. Vakantieparken moeten 
het aantal boekingen beperken. Al 
hun ruimtes voor gemeenschap-
pelijk gebruik en alle groepsac-
commodaties worden gesloten. Als 
uitbaters niet tot die maatregelen in 
staat zijn, wordt hun vakantiever-
blijf gesloten.

Markten blijven open omdat zij op 
sommige plekken een essentieel 
onderdeel van de voedselketen 
vormen. Wel moeten gemeenten 
en marktmeesters ervoor zorgen 
dat voldoende afstand gewaarborgd 
is. Rijlessen worden stopgezet, 
rijexamens afgelast. Voor kappers, 
schoonheidsspecialisten en andere 
zogenoemde contactberoepen op 
het gebied van uiterlijke verzorging 
geldt dat zij alvast tot 6 april hun 
vak niet meer mogen uitoefenen. 
Groepen van drie of meer perso-
nen die geen anderhalve meter 
afstand houden, worden staande 
gehouden. Personen uit hetzelfde 
huishouden en kinderen zijn 

Ook dit dreefje op de Oude Strumpt 
is met betonblokken afgesloten (28 
maart). foto Harry Benschop

De gemeente Ravels sluit haar grenzen met nadarhekken af. Groot-Bedaf, de 
grens met Poppel (27 maart). foto Harry Benschop

Weg van de Veldbraak naar Weelde (27 maart). foto Harry Benschop
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hiervan uitgezonderd. Thuis mogen 
maximaal drie mensen tegelijk op 
bezoek komen. Wanneer één per-
soon binnen het gezin koorts heeft, 
blijft deze thuis en dat geldt ook 
voor alle andere gezinsleden die 
geen vitaal beroep uitoefenen. 

De overheid wil deze maatregelen 
beter kunnen handhaven. Daarom 
krijgen burgemeesters de mogelijk-
heid om via een noodverordening 

makkelijker en sneller op te treden. 
Aan personen kunnen geldboetes 
tot 400 euro worden opgelegd 
en maximaal 4.000 euro voor 
bedrijven.

België op slot

Met een lockdown kiest de Belgi-
sche overheid duidelijk voor een 
andere aanpak, al is de doelstelling 
hetzelfde als in Nederland. België 

probeert in eerste instantie door 
strenge maatregelen het aantal be-
smettingen te beperken. Op lange 
termijn wordt op een afzwakking 
van het virus en de mogelijkheid 
tot vaccinatie gehoopt. Het vac-
cineren leidt dan tot groepsimmu-
niteit. De Belgische regering legt 
de verantwoordelijkheid niet bij de 
burgers en bedrijven, maar neemt 
zelf verregaande beslissingen en 
legt die op een dwingende wijze 
op. In vergelijking met landen als 
Italië, Spanje en Frankrijk hanteert 
België eerder een lightversie van 
de lockdown. Maatregelen in die 
landen zijn nog strenger.

In België worden vanaf zaterdag 
14 maart alle cafés, restaurants en 
discotheken gesloten. Afhaalrestau-
rants (waaronder frituren) mogen 
openblijven, maar maaltijden 
mogen niet ter plaatse verbruikt 
worden. Afhalen, thuisbezorging 
en drive-in zijn toegestaan. Hotels 
blijven open, maar hun restaurants 
en ontbijtzalen worden gesloten. 
Alle winkels die essentiële diensten 
leveren zoals voedingszaken (in-
clusief supermarkten), dierenvoe-
dingswinkels en apotheken blijven 
open, ook in het weekend. Andere 
handelszaken blijven open tijdens 

Weg van de Kievit naar Weelde (29 maart). foto Harry Benschop

De gemeente Baarle-Hertog plaatst een oranje container 
tussen de Zwartvenbaan en Ginhoven, ter hoogte van het 
Markske (23 maart). foto Harry Benschop
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de week, maar moeten in het 
weekend sluiten. Markten mogen 
tijdens de weekdagen plaatsvin-
den, mits enkele aangepaste richt-
lijnen. Tijdens het weekend worden 
alleen kramen met voedingsmidde-
len toegelaten. In het kleuter-, lager 
en middelbaar onderwijs worden 
de lessen geschorst. Opvang wordt 
voorzien voor leerlingen tot 14 jaar 
waarvoor anders geen opvang of 
alleen opvang door de grootouders 
mogelijk is. Voor hogescholen en 
universiteiten wordt massaal inge-
zet op afstandsonderwijs. Crèches 
blijven open. Alle evenementen 
worden afgelast. Dit houdt in dat 
sportieve en culturele manifestaties 
niet toegelaten zijn. Pretparken en 
musea sluiten hun deuren. 

Op 17 maart wordt aangekondigd 
dat ook alle niet-essentiële winkels 
dichtgaan. Markten worden geslo-
ten, tenzij die onontbeerlijk voor 
de voedselvoorziening zijn én als 
de lokale overheid kan garande-
ren dat de klanten anderhalve 
meter afstand houden. Ook bij 
het openbaar vervoer moet de 

sociale afstand verzekerd zijn. De 
horeca moet haar terrasmeubilair 
binnenplaatsen om misbruik te 
voorkomen. Alle rijopleidingen 
en -examens zijn opgeschort. De 
autokeuringscentra zijn alleen open 
voor professionele voertuigen in het 
kader van de veiligheid. De termijn 
voor een technische keuring wordt 
met vier maanden verlengd. Alle 
niet-essentiële reizen naar het 

buitenland zijn verboden. Mensen 
mogen nog naar buiten om te 
wandelen, te joggen of te fietsen, 
maar alleen met mensen die onder 
hetzelfde dak wonen of met één 
vriend(in) én op voorwaarde dat 
het onderlinge contact tot ander-
halve meter beperkt wordt. Sporten 
wordt zelfs aangeraden voor de 
mentale weerbaarheid en om co-
ronakilo’s te voorkomen. Bedrijven 
kunnen hun activiteiten verderzet-
ten als ze telewerk organiseren 
voor elke functie waarvoor dit 
mogelijk is. Bedrijven waarvoor dat 
onmogelijk is, moeten de principes 
van de sociale afstand nauwgezet 
respecteren. Deze regel geldt zowel 
voor de uitvoering van werk-
zaamheden als voor het door de 
werkgever georganiseerde vervoer. 
Als bedrijven niet voldoen aan de 
verplichtingen, moeten ze sluiten. 
Dit geldt niet voor cruciale sectoren 
en essentiële diensten.

Harde grens

Het beginsel van open grenzen 
leidt tot moeilijkheden wanneer 
landen aan weerszijden van de 

Witte Keiweg, richting Hoogstratensebaan: “Bij de Witte Kei rijden ze gewoon 
dwars over onze wei om naar de Rooie Weg te rijden. Voor niks zijn ze 
verlegen!” (23 maart). foto Harry Benschop.

Weg van Ginhoven naar het Gorpeind (31 maart). foto Harry Benschop
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grens verschillende maatregelen 
nemen tegen de verspreiding 
van het coronavirus en daarmee 
elkaars beleid doorkruisen. Belgen 
trekken massaal richting Nederland 
omdat daar de winkels en horeca 
nog open zijn. Nederlanders ko-
men in groten getale naar België 
om te tanken of te wandelen. 
Zonder Europese strategie is de 
grensregio een toegangspoort voor 
infecties. De coronacrisis bewijst 
dat er op het gebied van gezond-
heid geen internationale samen-
werking is. De afwezigheid van 
Europa is schrijnend omdat het er 
nu echt op aan komt. 

Om het coronatoerisme tegen 
te gaan, besluit de Belgische 
federale regering op 20 maart om 
de grenzen voor niet-essentiële 
verplaatsingen te sluiten. Grens-
passages kunnen voortaan alleen 
nog mits officiële documenten. 
Woon-werkverkeer blijft toegela-
ten, alsook het goederentransport 
van en naar België. De grens mag 
gepasseerd worden om hulp aan 
kwetsbare personen te bieden. 
Mantelzorgers moeten altijd de 
juiste naam en het adres van de 
hulpbehoevende bij zich hebben, 
zodat de politie dit kan controleren. 

Grensarbeiders met een cruciaal 
beroep kunnen sinds 22 maart met 
een coronavignet sneller voorbij de 
grenscontroles.  

Politie Noorderkempen controleert 
invalswegen als de Ulicotenseweg 
(Meerleseweg) en de Castelréweg 
(Hoogstratensebaan). Al snel wordt 
duidelijk dat veel Nederlanders 
én Belgen via sluipwegen die 
controles omzeilen. Daarom sluit 
de stad Hoogstraten op 20 maart 
alle kleine wegen tussen België 
en Nederland met containers en 
betonblokken af. Vlakbij de Schoot-
senhoek staat een container dwars 
op het kruispunt van de Bosuil met 
de Beukendreef. 

Op andere grenzen met Castelré 
staan betonblokken. Op die manier 
is het afsluiten van zandwegen een 
slechte maatregel voor landbou-

wers die akkers in beide landen 
hebben en die de kortste weg er-
naartoe willen gebruiken. Daarom 
worden op 29 maart aan de grens 
met Castelré alle betonblokken 
door tractorsluizen vervangen. Ook 
worden drones gebruikt om het 
in- en uitreisverbod te handhaven. 
Inwoners van Castelré krijgen een 
document waarmee ze de grens 
kunnen passeren om in Belgische 
gemeenten te winkelen. Voor hen 
gelden dan de Belgische maatre-
gelen.

De burgemeester van Baarle-
Hertog laat op 23 maart drie kleine 
grensovergangen in Zondereigen 
afsluiten, waaronder twee zand-
wegen. De doorgaande weg van 
Baarle-centrum naar Zondereigen 
blijft open, maar politiepatrouil-
les controleren er. Inwoners uit 
Zondereigen mogen van de politie-

Vignet waarmee grensarbeiders  
met een cruciaal beroep sneller de 
grens kunnen passeren. 
https://grenslandactueel.com

Kruising van de Beukendreef, Bosuil en Schootsenhoek (26 maart). foto Harry 
Benschop
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agenten alleen naar het centrum 
van Baarle voor een bezoek aan 
het gemeentehuis, het politiekan-
toor, een dokter of de apotheek. 
En dat slechts op vertoon van hun 
identiteitskaart. Winkelen mogen 
zij daar niet omdat er alternatieven 
in Merksplas en Rijkevorsel (Bree-
bos) zijn. In het begin is dit voor 

de politieploeg niet duidelijk: “Mijn 
dokter woont in Baarle, ik moet de 
grens over om een voorschrift op 
te halen.” Het advies dat ik krijg, 
luidt: “Rijdt maar langs ergens 
anders!” Toen ik vroeg langs waar 
ik dan moest rijden, konden ze 
daar niet op antwoorden. “Onder-
tussen heb ik van de gemeente 

toestemming gekregen om voor 
een doktersbezoek de grens te 
passeren. Op een overleg met de 
gemeente Baarle-Hertog wordt de 
bijzondere situatie van de inwoners 
uit Zondereigen aan de agenten uit 
de politiezone verduidelijkt.

De gemeente Ravels sluit op 22 
maart haar invalswegen met veran-
kerde nadarhekken af. Zelfs fiets-
pad Het Bels Lijntje ontsnapt hier 
niet aan: ter hoogte van het vroege-
re spoorwegstation Baarle Grens 
verrijst op 25 maart een laatste 
hekwerk. De politie controleert de 
weg van Turnhout naar Baarle-
Hertog. Belgische bussen van lijn 
460 rijden een dag niet meer tot 
Baarle-Hertog en daarna weer wél, 
al wordt aan de Nederlandse haltes 
Schaluinen, Zevenhuizenbaan en 
Frijters niet meer gestopt. 

Nog meer grensverhalen

Busreizigers worden bij het 
oversteken van de rijksgrens niet 
gecontroleerd. Ook fietsers en wan-
delaars passeren aan de lopende 
band. “De grens is lek,” zeggen 
de agenten. “En na middernacht 
wordt er al helemaal niet meer 
gecontroleerd. Wél zijn wij telkens 
benieuwd naar de reden die men-
sen opgeven voor hun ‘essentiële’ 
verplaatsing over de grens. Nooit 
geweten dat er zoveel paarden 
aan de andere kant van de grens 
staan!” 

Dat mensen inventief zijn, is 
voorspelbaar. In de derde week van 
de coronacrisis komt een man uit 
Meerle tijdens de middag onver-
wacht op de fiets bij zijn moeder 
in Baarle-Nassau langs. “Met zijn 
boterhammetjes,” vertelt een fiere 
moeder. “Ik heb hem al lang niet 
meer gezien. 

Tractorpassage tussen de Haldijk en de Gouverneursbossen (28 maart).  
foto Harry Benschop

Container ter hoogte van de splitsing bij het Schalthaus op Gel (23 maart). 
foto Herman Janssen
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Hij vraagt zich af of het wel 
verstandig is om langs te komen. 
Maar wat verder uit elkaar… dat 
moet kunnen.” Haar zoon werkt bij 
een bedrijf in Baarle-Hertog. Da-
gelijks gaat hij met de bus van zijn 
baas met een Covid-19 vignet de 
grens bij Ulicoten over. “Ik durf in 
het weekend normaal met die bus 
niet even langskomen, maar die 
middag breng ik de bus voor een 
beurt naar de garage. Ik heb mijn 
fiets in de bus gezet, zogezegd 
om daar ’s middags mee terug te 
fietsen. Ik moet bij de grens toch 
iets verzinnen opdat ik thuis kan 
komen,” zegt hij bij het afscheid 
tegen zijn moeder.

Om jonge uilen te ringen komt 
Johan al veel jaren bij Jan in 
het Goordonk langs. Ook dit jaar 
wordt hij opgebeld: “Er zitten drie 
uilskuikens in de uilenkast.” Omdat 
Johan over de grens woont, laat 
hij weten dat hij niet kan langsko-
men. “Het ringen zal dit jaar niet 
doorgaan.”
Een paar dagen later wordt hij 
opnieuw door Jan benaderd. Er is 
al een hele tijd geen beweging bij 
de uilenkast. Als hij in de nestkast 
kijkt, ziet Jan dat de jongen niet 

meer door de moeder verzorgd zijn. 
“Johan raadt me aan de uilskui-
kens snel naar het vogelrevalida-
tiecentrum in Zundert te brengen. 
Ik wil niet helemaal via Breda 
omrijden, normaal rijd ik over Meer 
naar Zundert. Maar net voorbij de 
grens met Meerle zie ik de blauwe 
zwaailichten van de politiecombi. 
Ik mag er niet door. Nadat ik heb 
uitgelegd dat ik zo snel mogelijk in 
Zundert wil zijn om de uilskuikens 
af te leveren, mag ik alsnog voor-

bij.” Op de terugweg neemt Jan 
dezelfde route: “Word ik opnieuw 
aangehouden bij de grens tussen 
Meerle en Ulicoten, door andere 
politiemensen. Ik krijg te horen dat 
ze mij een boete kunnen geven 
want ik mag helemaal niet in 
België zijn. Na wat heen en weer 
gepraat mag ik alsnog door. Als ik 
die politiemensen op de heenweg 
had aangetroffen, moest ik zeker 
omrijden.”
Een paar dagen later informeert 
Jan bij het vogelrevalidatiecentrum. 
De uiltjes hebben het gered, met 
dank aan de Belgische politie.

Benieuwd wat de ingrijpende 
coronamaatregelen nog meer voor 
Baarle betekenden? Dat leest u in 
het hierna volgend artikel: 
‘COVID-19 in Baarle’.

Bronnen:
Inlichtingen van diverse personen
https://nl.wikipedia.org
www.baarle-hertog.be
www.baarle-nassau.nl
www.bndestem.nl
www.gva.be

Politiecontrole in Weelde-Statie langs de weg van Turnhout naar Baarle (2 
april). foto Gilberte Smolders

Afsluiting van fietspad Het Bels Lijntje aan het vroegere grensstation (26 maart). 
foto Herman Janssen
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Coronacrisis zorgt voor verwarring en mediabelangstelling 
in de tweede helft van maart

COVID-19 in Baarle
 

HERMAN JANSSEN

Het verschil in strategie  tussen 

België en Nederland bij de 

aanpak van de corona-uitbraak 

zorgt in Baarle-Hertog en Baarle- 

Nassau voor bizarre situaties, die 

de maatregelen aan de andere 

kant van de grens negatief beïn-

vloeden. Het ontbreken van een 

Europese aanpak is schrijnend 

omdat het de volksgezondheid 

betreft en leidt uiteindelijk tot het 

sluiten van de Belgisch-Neder-

landse rijksgrens. 

De menselijke tol ten gevolge van 
het coronavirus lijkt eind maart in 
Baarle nog beperkt in vergelijking 
met andere dorpen en steden in 
de omgeving. Bij kleine gemeen-
ten valt op dat het virus niet wijd 
verspreid is, al is elk overlijden er 
uiteraard één te veel. Op 29 maart 
is Baarle-Nassau de gemeente met 
het kleinste aantal positieve testen 
in de zwaar getroffen provincie 
Noord-Brabant, namelijk drie. De 
twee eerste besmettingen zijn op 
20 maart vastgesteld. Een week la-
ter zijn er twee corona-overlijdens. 
Belgische overheden geven lange 
tijd geen cijfers over de besmettin-
gen per gemeente. Begin april lijkt 
ook in Baarle-Hertog het aantal 
besmettingen eerder beperkt.

In de pers is Baarle al snel voer 
voor surrealistische reportages en 
regelrechte kolder. Omwille van 
de snel wijzigende coronamaa-
tregelen – zowel in België als in 
Nederland – wordt het samenleven 
complex en dreigt de chaos. De 
basisregel is nochtans duidelijk: in 
Baarle-Hertog gelden de Belgische 
afspraken, in Baarle-Nassau de 
Nederlandse. Beide burgemeesters 
roepen hun inwoners op om kennis 
te nemen van de actuele richtlijnen 
in beide landen en om hun gezond 
verstand te gebruiken. Regels zijn 
regels en een grens is een grens. 
Maar wanneer je de twee nationale 
richtlijnen combineert, zorgt dat 
toch voor behoorlijk ingewikkelde 
toestanden en zijn de regels niet 
voor iedereen duidelijk. Zelfs een 
burgemeester geeft in de pers toe 
dat hij het soms niet weet. 

In dit artikel bekijken we de 
toestand in Baarle in de tweede 
helft van maart. Tijdens die twee 
weken veranderen de adviezen 
en verplichtingen voortdurend. De 
coronamaatregelen liggen in België 
en Nederland in die periode vrij ver 
uiteen. Het beleid van het ene land 
staat gedeeltelijk haaks op dat van 
het andere. De zo geroemde encla-
vesituatie wordt plots heel lastig…

Grenscontrole bij het kerkhof in Zondereigen (26 maart). foto Herman Janssen
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Essentiële voedingswinkels

Ondanks het feit dat de grens met 
België gesloten is, mogen inwoners 
van Baarle-Nassau in Baarle-Her-
tog tanken, dit in tegenstelling tot 
inwoners uit de rest van Neder-
land. En omdat in België niet-
essentiële winkels door de overheid 
gesloten zijn (terwijl die winkels 
in Nederland gewoon open zijn), 
mogen inwoners van Baarle-Hertog 
niet in Baarle-Nassau winkelen in 
de sectoren die in België verboden 

zijn. Zij mogen alleen in de zoge-
naamde essentiële winkels kopen, 
zoals supermarkten, voedingswin-
kels, nachtwinkels (open tot 22u), 
winkels die in hoofdzaak dieren-
voeding verkopen, krantenwinkels, 
postkantoren, bankautomaten, 
benzinestations, drogisterijen, 
dokterspraktijken en apotheken. 
Volgt u nog?

De voordeur van de Biergrens be-
vindt zich in Baarle-Hertog, waar-
door de winkel onder de Belgische 

regelgeving valt. Je zou denken dat 
een winkel van alcoholische dran-
ken dicht is. Maar dat klopt niet. Er 
wordt ook water en melk verkocht, 
dus wordt de Biergrens als een 
winkel van essentiële levensmidde-
len beschouwd. 
Bakkerij Adams in Baarle-Hertog 
ervaart problemen door het afslui-
ten van de rijksgrens. Als Ronald in 
bakkerskledij in een auto met een 
Belgische nummerplaat en voorzien 
van de nodige broden de brood-
automaat van Zondereigen wil 
vullen, wordt hij bij de kerk door de 
politie staande gehouden: “Kunt u 
aantonen dat die automaat van u 
is?” Te gek voor woorden! Dit is een 
schoolvoorbeeld van een ‘essen-
tiële verplaatsing’, bovendien nog 
binnen hetzelfde postcodegebied. 
Bakker Adams (de Belse bakker) is 
een begrip in Baarle. “Zelfs de Ne-
derlandse politieagenten weten mij 
tijdens hun werk op zondagochtend 
te vinden voor een worstenbrood 
of smoske. Alleen nu even niet. 
Zolang de grenzen gesloten zijn, 
staat de regelgeving niet toe dat 
Nederlanders van buiten ons dorp 
in Baarle-Hertog hun inkopen 
doen!” 

Alle winkels van Baarle-Hertog 
en Baarle-Nassau die open zijn, 
moeten de nodige maatregelen ne-
men om de sociale afstandsregels 
te respecteren. Er moet minimaal 
anderhalve meter tussen de klan-
ten zijn. In winkels met een grote 
oppervlakte wordt één persoon 
per tien vierkante meter toegela-
ten, maximaal gedurende dertig 
minuten en er moet in de mate van 
het mogelijke individueel worden 
gewinkeld en met de bankkaart 
betaald. De thuislevering van eet-
waren (pizza e.d.) en de verkoop 
van afhaalmaaltijden (frieten e.d.) 
blijven toegelaten.  

Hallucinant beeld van de Molenstraat op een zondagnamiddag om 14.00u  
(29 maart). foto Harry Benschop

Gewijzigde 
openingstijden van 
bakkerij Adams 
(29 maart). foto 
Harry Benschop
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De Baarlese supermarkten staan 
op Nederlands grondgebied. Vol-
gens Omroep Brabant komen mid-
den maart veel Belgische klanten 
uit de verre omgeving langs omdat 
zij in Baarle-Nassau nog zonder 
beperkingen kunnen winkelen. 
Zowel Belgen als Nederlanders 
hamsteren uit voorzorg. Zij hebben 
schrik om door het virus geveld te 
worden en in zelfisolatie te moeten 
gaan. Anderen hamsteren uit 
schrik dat producten zoals hand-
gels, wc-papier en bloem uitver-
kocht raken. De burgemeester van 
Baarle-Hertog vraagt de Belgen via 
een open brief om niet massaal in 
Nederland te winkelen. Dat is na-
delig voor het gevoerde beleid. Op 
20 maart roept ook de politieregio 
Turnhout op om niet meer in Ne-
derland te winkelen. Kort daarna 
wordt de grens gesloten. Rond die 
tijd lijkt ook het asociale hamster-
gedrag meest voorbij.

In Baarle-Hertog zijn markten 
of staanplaatsen van foodtrucks 

verboden. Voor slager Verstappen 
die op vrijdag naar Zondereigen 
komt, geldt eerst een uitzondering 
omdat daar geen voedingswinkels 
zijn. Veertien dagen later wordt die 
uitzonderingsmaatregel weer inge-
trokken. De weekmarkt in Baarle-

Nassau gaat in een afgeslankte en 
aangepaste vorm door. Een bezoek 
aan de weekmarkt is te vergelijken 
met een bezoek aan de super-
markt, maar dan buiten. Non-food-
kramen zijn niet toegestaan, noch 
kramen waar je het voedsel ter 
plekke kan opeten. Eten afhalen 
mag dan weer wel. Er mogen niet 
te veel mensen tegelijk op de markt 
zijn. In totaal staan vijf kramen 
op grote afstand van elkaar. Aan 
kraamhouders wordt nadrukkelijk 
gevraagd om hun klanten te wijzen 
op de richtlijnen van de overheid 
en borden te plaatsen waarop deze 
regels nog eens duidelijk vermeld 
staan. Zij worden verzocht om hun 
klanten alleen contactloos te laten 
betalen.

Essentiële non-food winkels

Bij de tankstations in Baarle-Hertog 
is het op 18 maart behoorlijk 
druk. Noord-Brabanders komen in 
groten getale langs voor goedkope 
Belgische benzine. De dagkoers 

Alleen voedingskramen op de weekmarkt in Baarle-Nassau. Voldoende afstand 
om wachtrijen te vormen, maar klanten zijn er nauwelijks (31 maart).  
foto Harry Benschop

Benzinepomp in Baarle-Hertog op een zaterdagnamiddag. Nederlanders mogen 
hier niet tanken, tenzij ze in Baarle-Nassau wonen (28 maart). foto Harry Benschop
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in Nederland bedraagt 1,66 euro 
per liter benzine, terwijl in België 
voor een liter slechts 1,21 euro 
betaald wordt. Vanaf 20 maart 
mogen Noord-Brabanders niet meer 
in Baarle-Hertog tanken, tenzij ze 
in Baarle-Nassau wonen. België 
beschouwt een verre verplaatsing 
als niet-noodzakelijk en bijgevolg 
tijdelijk verboden. De bediende van 
de Witte Pomp vraagt aan chauf-
feurs van Nederlandse auto’s waar 
zij wonen. Is het buiten Baarle, dan 
is het goedkoop tanken op eigen 
risico. Belgische agenten controleren 
namelijk het tanktoerisme.

Bij de Belgische apotheek in de 
Molenstraat is het abnormaal 
druk. Veel klanten komen langs 
voor paracetamol en handgels. De 
apothekeres klaagt niet, ook al zijn 
haar drie schoolgaande kinderen 
noodgedwongen thuis. Zij is blij dat 
ze mensen kan helpen. Zij meent 
ook dat de Belgische regering goed 
op de corona-uitbraak anticipeert: 
“Ik kijk ervan op dat wij sneller zijn 
met het nemen van strenge maat-
regelen dan Nederland. Eigenlijk 

had ik het andersom verwacht, 
want België komt bij dit soort zaken 
meestal achterop." Ze heeft alle be-
grip voor de besluiten: “We moeten 
een enorme piek aan besmettingen 
zoveel mogelijk vermijden. Want als 
dat gebeurt, dan moet je aan artsen 
de beslissing laten welke patiënt ze 
nog een kans geven en wie ze laten 
overlijden. Ik vind niet dat je dokters 
met dat dilemma kunt opschepen. 
Zij zijn opgeleid om mensen te ge-
nezen, niet om ze te laten sterven.” 

De regels voor de Horta winkel in 
Baarle-Hertog veranderen meer-
maals. Winkels voor dierenvoeding 
mogen open zijn, tuincentra niet. 
In België wordt een bezoek aan 
een tuincentrum vaak als een (nu 
verboden) uitstap gezien. Daarom 
zijn rood-witte linten gehangen 
ter afscherming van artikelen die 
niet verkocht mogen worden, zoals 
barbecues en huishoudtrappen. Na 
korte tijd mogen winkels die dieren-
voeding verkopen ook hun plantjes 
te koop aanbieden. Het is en blijft 
een moeilijke evenwichtsoefening in 
regelgeving.

Ook hobbyshop en voeders Van 
Tilburg in Zondereigen blijft open. 
Op zaterdag 14, maandag 16 
en woensdag 18 maart is er een 
enorme toeloop van Nederlanders. 
Zij proberen zich alsnog te bevoor-
raden en hamsteren onder andere 
duivenvoer. De winkel van Ronny 
Van Tilburg is in heel Nederland 
gekend, tot in Friesland toe. Alle 
drie de dagen staan de auto’s op 
straat aan te schuiven, soms tot in 
de centrum van het dorp toe. Eerst 
gaan Belgen shoppen en op café 
in Baarle-Nassau, daarna is het de 
omgekeerde wereld met een Ne-
derlandse invasie in Zondereigen. 
Sommige dorpsbewoners zien het 
met lede ogen aan, gezien de ernst 
van de corona-uitbraak in Noord-
Brabant.  

Niet-essentiële winkels 

Op 18 maart gaan in België alle 
niet-essentiële winkels dicht. 
Voor inwoners van Baarle-Hertog 
geldt bovendien de regel dat zij in 
Baarle-Nassau alleen winkels mo-
gen bezoeken die ook op Belgisch 

De Horta winkel in Baarle-Hertog is open, maar barbecues 
mogen hier niet verkocht worden (27 maart). foto Harry 
Benschop

Advies bij het betreden van de Horta in Baarle-Hertog. 
Plantjes mogen terug verkocht worden (27 maart).  
foto Harry Benschop
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grondgebied open zijn. Essentiële 
winkels, dus. In Baarle-Hertog is 
de aanblik op straat troosteloos en 
verlaten. Het is bijna een sur-
realistisch zicht. Kinderen zie je 
nauwelijks. 
  
De Zeeman (vroeger café het 
Hoekske) haalt de wereldpers met 
kwalificaties van bizar tot absurd. 
De rijksgrens loopt er dwars door 
de winkel, maar de voordeur staat 
in Nederland. De winkel mag 
openblijven omwille van de voor-
deurregel. Vanuit België kreeg de 
kledingketen echter het verzoek om 
de zaak te sluiten, in lijn met de 
Belgische coronamaatregelen. Na 
overleg met de gemeente Baarle-
Nassau is ervoor gekozen om het 
Belgische deel van de winkel met 
rood-wit plastic lint af te zetten. 
Twee derde van de winkel valt 
onder de Belgische wetgeving. 
Veel klanten zijn op zijn zachtst 
gezegd verrast wanneer de win-
kelwaren op Belgisch gebied voor 
hen onbereikbaar zijn. Sommigen 

reageren verbolgen: “Sluit dan de 
winkel helemaal!” Anderen lachen 
ermee: “Je zou bijna denken dat er 
ergens een verborgen camera staat 
opgesteld.” Het is een creatieve 
oplossing voor een gekke situ-
atie, al is dit voor de Zeeman niet 
lang vol te houden. Het aanbod is 

beperkt. Herenshirts, babykleren, 
onderbroeken, handdoeken en 
wasmiddelen bijvoorbeeld zijn niet 
te koop. Veel klanten dagen niet 
op. 

Meubelzaak Goossens is nog zo’n 
opmerkelijk voorbeeld. Hier loopt 
de grens door de toonzaal. De 
voordeur staat op Belgisch grond-
gebied en daarom mag de zaak 
niet open. Dat probleem wordt 
opgelost door die deur te sluiten 
en de klanten via een Nederlandse 
zijdeur binnen te laten. Ook hier 
loopt een lint dwars door de zaak. 
De ene zithoek kun je uitproberen, 
de andere niet. Kasten zijn ver-
schoven om te beletten dat klanten 
in België komen. 

Recht tegenover de ingang van 
de Belgische kerk bevindt zich 
in zonnestudio Sunwise even-
eens een smalle strook Belgisch 
grondgebied. “Super raar,” vindt de 
eigenares. “Van de twee apparte-
menten boven mijn winkel heeft 
het ene een Nederlands en het 
andere een Belgisch adres. Mijn 
zaak is Nederlands en blijft open. 
Pasha Snacks, de winkel van mijn 
buurman, bevindt zich in Baarle-
Hertog en is verplicht dicht. Er kan 
alleen afgehaald worden.” 

De situatie in het grensdorp tart alle 
verbeelding. ‘Galerie Kunst vol Leven’ 
moet dicht, de Etos ernaast is open. 
Een opticien is gesloten, net als een 
kledingzaak. Enkele panden verder 
zijn een lingeriewinkel en een fiet-
senzaak op Nederlands grondgebied 
open. Dan weer gelden Belgische 
regels, dan weer de Nederlandse. 
Het brengt de burgemeester van 
Baarle-Hertog tot een oproep aan 
de Nederlandse ondernemers om 
solidair te zijn met hun Belgische 

Het Belgische deel van de Zeeman is met rood-wit plastic lint afgespannen 
(26 maart). www.trouw.nl foto Merlin Daleman

De Belgische hoofdingang van 
woonwinkel Goossens is afgesloten. 
Volg de pijlen naar de Nederlandse 
zijingang (28 maart). foto Harry 
Benschop
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collega’s. Hij hoopt dat de regels 
voor heel het dorp dezelfde wor-
den. Maar zijn verzoek tot algehele 
sluiting van niet-essentiële winkels 
vindt amper gehoor. Sommige zaken 
sluiten, ketens als Blokker, Bruna 
en Kruidvat blijven open. Andere 
winkeliers twijfelen. 
Openblijven voelt niet goed aan om-
dat Baarle-Hertog er zo stil bijligt. En 
de klanten? “Sta ik ineens voor een 
gesloten ketting. Helemaal niet aan 
gedacht dat hier de Belgische regel-
geving geldt! Nu pas besef ik hoeveel 
aankopen ik in Hertog doe.” 

In Oma’s Snoepwinkeltje (NL) is het 
rustiger dan anders: “Veel mensen 
blijven thuis, zoals is aangeraden. Ik 
denk dat alles uiteindelijk gewoon 
dichtgaat. Dat maakt in ieder geval 
een eind aan de onzekerheid en 
ongelijkheid.” Korte tijd later gaat die 
winkel dicht. Gulickx Schoenen (NL) 
aan de Nieuwstraat is nog open: “Ik 
ben al wel dagen aan het twijfelen. 

De klandizie is met zeker negentig 
procent afgenomen en alle acht onze 
personeelsleden zitten inmiddels 
thuis. Mijn vrouw en ik runnen de 

boel hier met zijn twee. Maar ja, wij 
wonen boven de zaak, dus dan hou 
je de deur toch open. Ik geloof dat er 
elk uur een klant binnenkomt.” Kort 
daarna gaat de zaak toch dicht, om 
twee weken later te heropenen.

Ook bij modezaak Dominique (NL) is 
het abnormaal rustig: “Eigenlijk komt 
er bijna niemand meer. Normaal heb 
ik veel Belgische klanten, maar die 
laten het sinds kort afweten. Ik weet 
niet of ik de deuren sluit. Dan moet 
ik thuis zitten. Maar ja, alles kan 
over een paar dagen weer anders 
zijn.” Van der Sluis Mode (NL), in 
dezelfde straat, is wel gesloten: “Om 
de klanten en personeelsleden te be-
schermen. Dat leek me verstandig,” 
zegt de eigenaresse.

Op andere plaatsen is het druk. 
Volgens bloemist Royal Flora (NL) 
aan het Sint Annaplein hebben veel 
mensen behoefte aan een bloemetje. 
Bruna (NL) ziet vooral veel Belgen 
die sigaretten kopen. En wanneer in 

Bij Pasha Kebab (links, Baarle-Hertog) kan je nog een bestelling afhalen of 
aan huis laten leveren. Ter plaatse eten, mag niet meer. Zonnestudio Sunwise 
(rechts, Baarle-Nassau) is volgens de exploitant gewoon open (31 maart). 
foto Harry Benschop

Aankondiging 
bij Van der 
Sluis Mode (28 
maart). foto 
Harry Benschop 
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Vlaanderen de scholen drie weken 
dichtgaan, is er een stormloop op 
kleurboeken. 

Bij Kruidvat (NL) zijn lege schap-
pen waar normaal de vitamine 
C-preparaten liggen. De handgels 
zijn uitverkocht en ook de verkoop 
van paracetamol gaat hard. Aan de 
kassa rekent een man een stuk of 
tien pakjes paracetamol af: “Voor de 
zekerheid, ja. Je kunt het maar in 
huis hebben.” Hij heeft de afgelopen 
dagen al meer gehamsterd: “Blikvoer, 
droogvoer zoals pasta… en toiletpa-
pier, uiteraard.” De man achter hem 
schudt zijn hoofd: “Kuddedieren, dat 
zijn het,” zegt hij. “Het slaat nergens 
op, dat hamsteren.” 

Horeca

Vanaf vrijdag 13 maart om 24u zijn 
alle cafés en restaurants in Baarle-
Hertog gesloten. Dat geldt ook voor 
de parochiezaal Sint-Rumoldus in 
Zondereigen, waar de brouwer op 

donderdagvoormiddag zijn bestelling 
nog heeft geleverd. De pasta-avond 
van Ferm Zondereigen (K.V.L.V.) 
op 14 maart 2020 kan helaas niet 
doorgaan, alle voorbereidingen ten 
spijt. De beheerder van de paro-
chiezaal krijgt nog een last-minute 
aanvraag om op zaterdag 28 maart 
2020 de zaal te mogen huren voor 
een familiefeest. Onbegrijpelijk, zelfs 
met de beste wil van de wereld! Eten 
afhalen (bijvoorbeeld in frituren) mag 
in Baarle-Hertog nog wel. Hotel Den 
Bonten Os blijft open met uitzonde-
ring van het restaurant en de bar. De 
keuken gaat open voor een afhaal-
dienst. 

In Baarle-Nassau zijn de cafés – 
zelfs tot op een meter van de grens 
– op zondag 15 maart gewoon open. 
Belgen gaan dat weekend massaal in 
Nederland op café, waarna Neder-
land (en dus ook Baarle-Nassau) 
besluit om de Belgische corona-
maatregelen voor de horeca over te 
nemen. 

Gemeentediensten

Baarle-Hertog opent het gemeen-
tehuis alleen op afspraak voor 
dringende zaken die niet uitge-
steld kunnen worden. De meeste 
formulieren en attesten kunnen via 
het e-loket op de website van de 
gemeente aangevraagd worden. 
Op 19 maart kan de geplande 
gemeenteraad niet doorgaan omdat 
er onvoldoende raadsleden aanwe-
zig zijn.

Baarle-Nassau adviseert op  
9 maart mensen met een verkoud-
heid, hoest of koorts om niet naar 
het gemeentehuis te komen. Vanaf 
16 maart is het gemeentehuis 
alleen open op maandag en don-
derdag van 08.30 tot 10.30 uur. 
Er zijn plexiglas beschermplaten bij 
de balie en receptie aangebracht. 
Alleen na telefonische afspraak 
kunnen inwoners hier terecht voor 
de aangifte van een geboorte, het 
afhalen van producten en een 
spoedaanvraag voor een reisdo-
cument of rijbewijs. Tussen twee 
balieafspraken in wordt tien mi-
nuten in de agenda vrijgehouden. 
Er kan alleen elektronisch betaald 
worden. De expositie in de hal van 
het gemeentehuis kan voorlopig 
niet bezocht worden. Voor de 
vergadering van de gemeenteraad 
op woensdag 8 april wordt wegens 
de coronacrisis gekozen voor een 
gewijzigd opzet. Er is geen publiek 
aanwezig, maar de vergadering 
wordt rechtstreeks via de lokale 
omroep Baarle uitgezonden.
 
Het  Dienstencentrum Ulicoten 
blijft open omdat het onmisbaar 
is voor oudere en mindermobiele 
mensen. Zo hoeven zij niet naar 
Baarle-centrum of Chaam voor hun 
eerste levensbehoeften als brood 
en medicijnen. Het postkantoor Terrasjes op zondag 15 maart. https://twitter.com
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is open en er worden oplossin-
gen voor hulpvragen gezocht. De 
spreekuren van de huisartsen gaan 
er niet door.

Beide burgemeesters reageren 
via hun gemeentelijke website op 
de corona-uitbraak. Ze doen dat 
snel en duidelijk. Op 20 maart 
stelt burgemeester Frans De Bont 
(Baarle-Hertog) het misbruik van 
de verschillen tussen de Belgische 
en Nederlandse maatregelen aan 
de kaak. Hij roept alle Belgen uit 
omringende dorpen op om thuis te 
blijven en niet meer over de grens 
te winkelen. Natuurlijk mogen 
inwoners van Baarle-Hertog hun 
voedingsmiddelen wél in Baarle-
Nassau aanschaffen. Hij doet te-
vens een oproep aan alle inwoners 
van Baarle-Hertog én van Baarle-
Nassau om de strenge maatregelen 
na te leven: “We zijn dermate 
verweven dat uw veiligheid ook 
invloed heeft op de veiligheid van 
anderen en omgekeerd.” Vervol-
gens vraagt hij de winkeliers van 
Baarle-Nassau om solidair te zijn 
met hun collega’s in Baarle-Hertog 
en hun zaak te sluiten. “Baarle 
blijft blijkbaar mensen aantrekken 
die het niet zo nauw met de regels 
nemen en de politie zal nauwgezet 
controleren. Als het moet wordt het 
aantal grensovergangen beperkt.”

Burgemeester Marjon de Hoon-
Veelenturf (Baarle-Nassau) laat 
in een reactie weten geen wet-
telijke middelen te hebben om een 
winkelsluiting in haar gemeente 
af te dwingen. Ze vraagt zich ook 
af of het verstandig is om alleen 
in Baarle-Nassau de winkels ver-
plicht te sluiten en in de rest van 
Nederland niet: “Dan verschuift het 
probleem naar de gemeentegrens 
met Alphen-Chaam. Dat schiet ook 
niet op.”

Afval 

Zowel in Baarle-Hertog als in 
Baarle-Nassau gaat de huis-aan-
huisinzameling van afval volgens 
schema door. Het is een essentiële 
dienst die gegarandeerd blijft. In 
Baarle-Nassau kan het tijdstip van 

ophalen anders zijn. De ophalers 
werken in vaste ploegendienst 
waardoor er minder kans op be-
smetting is. Aangeraden wordt om 
de container op de dag van inza-
meling vóór 7.30 uur aan straat te 
zetten. De geplande compost actie 
op 28 maart vervalt en op  
4 april kan geen snoeiafval ge-
bracht worden.

De milieustraat (het containerpark 
aan de Smederijstraat in Baarle-
Nassau) is in beheer van een 
Belgische exploitant en is daarom 
vanaf 17 maart gesloten. Omwille 
van een toename van het sluik-
storten beslist de Vlaamse minister 
van Omgeving om containerparken 
vanaf 7 april opnieuw te openen, 
zij het alleen voor noodzake-
lijke bezoeken. Omwille van de 
bijzondere enclavesituatie blijft 
de milieustraat in Baarle voor 
alle inwoners van Baarle-Hertog, 
Baarle-Nassau en Alphen-Chaam 
gesloten.

Samenscholingsverbod

In Baarle-Hertog zijn vanaf  
14 maart alle samenscholingen van 
meer dan twee personen verboden. 
Dit geldt ook voor kinderen. Toeris-
ten mogen Baarle-Hertog niet meer 
in. Het samenscholingsverbod in 
Baarle-Nassau wordt meer geleide-
lijk aan ingevoerd. Vanaf 10 maart 
zijn bijeenkomsten van meer dan 
duizend personen verboden, vanaf 
12 maart van meer dan honderd. 
Pas vanaf 23 maart zijn alle bijeen-
komsten illegaal.

Het bestuur van onze heemkunde-
kring, een Nederlandse vereniging 
die in België gehuisvest is, vergadert 
op 17 maart voor het eerst per mail. 
Er wordt besloten om het heemhuis 
te sluiten tot en met 6 april. 

De Baarlese burgemeesters. foto BLOCC

Dankbaarheid ten opzichte van 
mensen met een cruciaal beroep (1 
april). foto Gilberte Smolders
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Er gaan geen vergaderingen, activi-
teiten en bijeenkomsten door. Al op 
10 en 11 maart waren uit voorzorg 
vergaderingen van de werkgroep 
archeologie en de redactieraad 
geannuleerd. 

De algemene ledenvergadering van 
31 maart wordt verplaatst naar een 
nog nader te bepalen datum, ten 
vroegste in juni. Tot dan blijft Ad 
Jacobs in functie als voorzitter, want 
het is de ledenvergadering die de 
nieuwe bestuursleden en de voorzit-
ter moet benoemen. 

Op 26 maart wordt na nieuw overleg 
per mail beslist om de strengste 
regelgeving aan te houden. Dus 
afwisselend de Belgische of de 
Nederlandse. De gezondheid van de 
leden gaat voor alles! Tot 1 juni zijn 
alle activiteiten, vergaderingen en bij-
eenkomsten uitgesteld of geschrapt. 
Er worden geen alternatieve data 
aangeboden voor er meer duidelijk-
heid vanwege de Nederlandse en de 
Belgische overheid komt. Dit besluit 
wordt via een nieuwsbrief en in Ons 
Weekblad gecommuniceerd. Ook 

wordt de agenda op de website aan-
gepast. Bezoekers van het heemhuis 
worden via een briefje aan de deur 
ingelicht. 

Op 7 april is er een skype-vergade-
ring van het dagelijks bestuur. In het 
juni-nummer van ons tijdschrift komt 
geen interview. Dat is in de huidige 
omstandigheden niet verantwoord. In 
de plaats daarvan biedt de coron-
acrisis voldoende stof tot lokale 
geschiedschrijving.

In Baarle-Hertog gaan de eucha-
ristievieringen niet door. Ze worden 
vervangen door vieringen op radio, 
tv of internet. Doopvieringen, eerste 
communies, vormselvieringen en 
huwelijken worden uitgesteld. Bij 
uitvaarten moet het aantal aanwezi-
gen tot twintig beperkt worden, een 
pijnlijke maatregel voor de rouwende 
familie. In Baarle-Nassau zijn tot 1 
juni geen publieke liturgische vie-
ringen. Vormsel- en presentatievie-
ringen voor communicanten worden 
afgelast. Dopen en uitvaarten vinden 

in beperkte kring plaats (maximaal 
dertig aanwezigen) en worden sober 
gehouden, met inachtneming van 
de fysieke afstand. Voor een gebed 
zijn de gelovigen in de Maria kapel 
welkom. 

Het kantoor van Toerisme Baarle is 
gesloten, net als het Cultuurcentrum 
Baarle en de Academie voor Muziek 
en Woord de Noorderkempen. De 
bibliotheek is dicht, maar biedt de 
mogelijkheid om het digitale aanbod 
van Theek 5 te gebruiken. Meer dan 
twintigduizend titels voor volwasse-
nen en tweeduizendvierhonderd voor 
de jeugd zijn beschikbaar via het 
e-book platform. Een aantal online 
diensten is zelfs beschikbaar voor 
niet-leden.

In Baarle-Nassau sluiten vanaf 15 
maart alle sportclubs. In Baarle-
Hertog zijn vanaf 14 maart alle 
privé- en publieke bijeenkomsten 
van sportieve en recreatieve aard ver-
boden. Uitzondering is de beoefening 
van een individuele fysieke activiteit 
met familieleden die onder hetzelfde 
dak wonen of met telkens dezelfde 
vriend(in). Voor wat betreft buitenac-
tiviteiten zijn alleen fiets-, wandel- en 
looptochten in de omgeving van de 
woonplaats toegestaan. Alle speel-
pleintjes zijn gesloten. 

Mentale weerbaarheid 

Baarlenaren melden zich spontaan 
aan om vrijwillig hun dorpsgenoten 
te helpen. Zij zetten zich massaal 
in voor wie het moeilijk heeft. Ze 
helpen ouderen door voor hen te 
winkelen, zorgen telefonisch voor 
sociaal contact en informeren of alles 
in orde is. Ze halen voorschriften en 
medicijnen op of laten de hond uit. 
Kinderen maken tekeningen voor 
opa en oma. Het gemis aan contact 
overstijgt de generaties!

Aanplakbiljet van de gemeente Ravels 
op de grensversperring bij Groot Bedaf 
(27 maart). foto Harry Benschop

Deze kapel van de Onze-Lieve-Vrouw 
van Bijstandkerk in Baarle-Nassau 
blijft altijd open (28 maart). 
foto Harry Benschop
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Er is sprake van ‘balkonsolidariteit’, 
een vorm van saamhorigheid door 
vanaf het balkon of de oprit samen 
te applaudisseren als uiting van 
waardering voor het werk van men-
sen in de zorg. Dat wordt ook wel 
‘zorgapplaus’ genoemd. Of er wordt 
om 20u lawaai op potten en pannen 
gemaakt. Beide initiatieven komen 
uit Italië overgewaaid. En elke avond 
om 20u luiden in Zondereigen de 
klokken als dankbetuiging aan alle 
mensen die zich voor ons inzetten. 
Volgens de Facebookpagina ‘Ge zij 
van Zondereigen as’ wordt daar ’s 
avonds achter de kerk stevig geklapt 
op een ‘klapsong’, een vooraf afge-
sproken liedje. Dat gebeurt uiteraard 
om 20u, het ‘klapuur’. Kinderen 
stoppen bij de buren een verzoek-
kaartje in de brievenbus om mee 
te klappen: “Laten we met z’n allen 
solidair zijn zoals alleen Zondereigen 
dat kan!” Anderen geven gehoor 
aan de ‘Mercivanuitmijnkot’-oproep 
en tonen hun appreciatie voor de 
zorgsector door het buitenhangen 
van een wit laken. 

Ook de oproep om beren zichtbaar 
voor het raam te plaatsen en met 

kinderen op berenjacht te gaan, 
wordt goed opgevolgd. Dit initiatief 
voor de kleinsten is een idee vanuit 
Australië. Kinderen kunnen tijdens 
hun wandeling beren spotten en 
eventueel zelfs opdrachten uitvoeren. 
Het leidt hen af waardoor een ge-
wone wandeling plots veel aangena-
mer wordt.
Deze golf van dankbaarheid en 
solidariteit verlicht angst, bekom-
mernissen en onbehagen, door de 

virusuitbraak veroorzaakt. Niemand 
mogen aanraken, ook de partner, 
kinderen en kleinkinderen niet. Niet 
kunnen gaan en staan waar men wil. 
De onzekerheid of mensen die men 
tegenkomt al dan niet besmet zijn 
en hoe lang het allemaal nog gaat 
duren…
Tegelijk zijn we verplicht om ons op 
de essentie terug te plooien. Een 
goede gezondheid is het allerbelang-
rijkste en… we kunnen blijkbaar niet 

‘Dankjewelvanuitmijnkot’ (21 maart) en opdrachtenblad voor de berenjacht  
(25 maart). Facebookpagina ‘Ge zij van Zondereigen as’

Achter veel ramen in Zondereigen 
stond een beertje (30 maart). 
foto Herman Janssen

Op berenjacht aan de Alphenseweg (29 maart). foto Harry Benschop



24       van wirskaante 2020/2

zonder sociale contacten. In die zin 
is de coronacrisis een onbedoeld so-
ciaal en maatschappelijk experiment 
van nooit geziene omvang. Geen 
files meer (behalve aan de afgesloten 
autosnelwegen in Meer en Postel), 
voor meer dan een miljoen mensen 
staat het werk op een laag pitje, 
geen ochtendstress om onszelf en de 
kinderen tijdig de deur uit te krijgen, 
geen schrik om groepsactiviteiten 
en voorstellingen te missen. Alles is 
toch afgelast. We ontdekken dingen 
die we haast vergeten zijn. We zien 
opeens een nieuw knopje of blaadje 
in onze tuin. We zoeken vreugde in 
kleine dingen: de zon die fel schijnt, 
een kopje thee, een bericht van 
vrienden, een appje van de kleinkin-
deren, enzovoort. Nu we meer dan 
vroeger aan ons huis en de onmid-
dellijke omgeving gekluisterd zijn, 
leven we als vanzelf veel bewuster. 

Op het moment dat ik deze overwe-
gingen op de pc intik, is de maand 
maart voorbij. Ik realiseer me dat 
de coronacrisis een historische ge-
beurtenis is en dat ze niet eens over 
haar hoogtepunt heen is. Laat ons 
hopen dat wij allen gespaard blijven 
en na de uitbraak weer stevig aan 

Bronnen:
E-mails van o.a. Jef Mertens, Gilberte 
Smolders en Harry Benschop
Nieuwsbrief van bakker Adams
Ons Weekblad
www.baarle-hertog.be
www.baarle-nassau.nl
www.bndestem.nl
www.ad.nl 
https://nos.nl 
www.gva.be
www.hln.be
www.facebook.com
www.flanderstoday.eu 

Dankbaarheid in Zondereigen  
(30 maart). foto Herman Janssen

de slag kunnen. Ook binnen onze 
vereniging!

P.S.: Sommige tekstfragmenten zijn 
een momentopname. Maatregelen 
veranderen, winkels sluiten en gaan 
weer open,... Mochten er funda-
mentele fouten in dit artikel staan 
of heeft u aanvullingen, dan mag 
u dat melden aan vanwirskaante@
amaliavansolms.org.

Door de coronacrisis haalde Baarle veelvuldig de krant. De puzzelmaker van 
Trouw haakte er snel op in: 13 Horizontaal. Dagblad Trouw 7 april 2020 
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De afsluiting van de Belgisch-
Nederlandse grens leverde in onze 
enclavegemeente bijzondere en ook 
wel ingewikkelde situaties op. Baarle 
haalde in de begindagen van de co-
ronacrisis de landelijke en regionale 
dagbladen aan beide zijden van de 
grens. 

Op de website van de gemeente 
Baarle-Hertog had burgemeester 
Frans De Bont vier filmpjes nodig 
met vragen en antwoorden, voor vier 
verschillende doelgroepen, om dui-
delijk te maken wat er nu wel of wat 
er nu niet mocht. En dan nog bleven 
er vragen onbeantwoord.
Ook elders langs de grens spelen 
zich bijzondere taferelen af. En ook 
daar zie je dat bestuurders en ande-
ren improviseren met wat wel of niet 
kan. Een kleine impressie aan de 
hand van enkele krantenberichten.

Op de grens sluit een dranghek 
de doorgaande weg door het half 
Zeeuws-Vlaamse, half Oost-Vlaamse 
dorp Koewacht af. In het Belgisch 
deel (gemeente Moerbeke) heeft de 
bakker zijn winkel. Voor Nederlan-
ders die brood nodig hadden, zat er 
op het dranghek een bel. Als je er op 
drukte kwam de bakker uit zijn 30 
meter van de grens gelegen winkel 
jouw bestelling opnemen en even 
later afleveren. De tas werd op de 
grond gezet. Niemand had de grens 
gepasseerd. Andersom was er voor 
de Belgen niet zo’n oplossing als zij 
naar de in het Hollands deel van hun 
dorp gelegen supermarkt wilden. Die 
lag driehonderd meter van de grens. 
In het begin negeerden mensen 

het verbod om de grens over te 
steken nog wel. Door de intensieve 
politiecontroles werd de pakkans te 
groot – er stond een boete van 250 
euro op – en waagde men het er niet 
meer op. Dat betekende dan zeker 
tien minuten met de auto om op een 
plaats waar het wel mag, je inkopen 
te doen.

Op woensdag 1 april hield de Bel-
gische overheid haar eigen onder-
danen tegen bij de grens toen ze 
naar de markt in Maastricht wilden. 
Dorpen als Smeermaas en Lanaken 
zijn normaal erg op Maastricht geori-
enteerd. (De Volkskrant 3 april)

Op vrijdag 10 april, net vóór het 
Paasweekend, heeft Duitsland de 
grens met Nederland gesloten, drie 
weken nadat de Belgisch-Neder-
landse grens is dichtgegaan. De 
verschillen in regelgeving noopten 
de Duitse autoriteiten tot deze stap: 
in Duitsland waren de cafés tot drie 
uur in de middag open, in Neder-
land konden de Duitsers zelfs op 
zondag alle inkopen doen. Door het 
verbod mogen Nederlanders niet 
meer Duitsland in en Duitsers niet 
meer naar Nederland, uitgezonderd 
woon-werkverkeer en vrachtverkeer. 
Nederlanders die toch naar Duitsland 
afreizen, moeten twee weken in 
quarantaine. 

Het verbod maakt het dus voor Ne-
derlanders onmogelijk de grens over 
te gaan voor boodschappen, vakantie 
of goedkoop tanken, stond in Dag-
blad De Gelderlander te lezen. Een 
supermarkt in het tussen Arnhem 

en Emmerich gelegen Duitse Elten 
– dat is na de Tweede Wereldoorlog 
een aantal jaar Nederlands geweest 
als herstelbetaling – gaf aan dan 
net zo goed dicht te kunnen gaan: 
90 procent van de klanten komt uit 
Nederland.

Om het verbod te handhaven komen 
er (vooralsnog?) geen afsluitingen, 
maar gaat de Duitse politie steek-
proefsgewijs controleren. Met de fiets 
even kort de grens over, bijvoorbeeld 
bij Elten als je fietstochtje maakt van 
het Montferland naar Lobith, moet 
kunnen. Dat stelt Freddy Heinzel, 
honorair consul van het Nederlands 
consulaat in Kleve en als advocaat 
gespecialiseerd in grensoverschrij-
dende aangelegenheden. Dat geldt 
volgens hem ook voor wandelaars 
in de bossen aan de grens. Aan de 
andere kant waarschuwt hij dat als 
mensen het bevel krijgen om om te 
keren omdat er geen geldige reden 
is om de grens over te gaan en men 
probeert het vijf kilometer verderop 
toch, dan is dat een overtreding waar 
een boete op staat. 

De burgemeester van Dinxperlo in de 
Nederlandse Achterhoek deed een 
oproep aan vooral de Duitsers om 
weg te blijven van de vrijdagse week-
markt in Dinxperlo. “Die is slechts 
voor de inwoners van Dinxperlo en 
Suderwick.” Met het Duitse Suder-
wick vormt Dinxperlo één grensdorp. 
De burgemeester vertrouwt op het 
begrip van de overige Duitse buren 
dat ze in ‘deze coronatijden’ niet 
welkom zijn. (De Gelderlander 6, 7 
en 8 april)

Elders langs de grens
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Baarlese enclaves in vroegere crisistijden

Hoezo, grenzeloos?
 

HERMAN JANSSEN

Volgens brochures en infopanelen 

kan je in Baarle veel ‘grenzeloos’: 

wandelen, fietsen, winkelen, noem 

maar op. Maar enclaves zonder 

grenzen bestaan niet. Baarle moet 

zich mét zijn grenzen profileren. 

Die maken het dorp zo bijzonder! 

Nergens ter wereld zijn die rijks-

grenzen zo prominent aanwezig. 

Dat ervaren we op uitzonder-

lijke momenten, zoals tijdens de 

corona-uitbraak. Het gebeurde 

ook al eerder. Ter vergelijking met 

de huidige situatie kijken we in 

dit artikel terug op vijf crises uit 

het verleden.

Onze enclavegrenzen zorgen af 
en toe voor buitengewone crisis-
situaties. Denk maar aan de positie 
van Baarle-Hertog tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Van meer recente 
datum zijn ziekte-uitbraken in de 
landbouw. Voorbeelden hiervan zijn 
de varkenspest in 1997, mond- 
en klauwzeer (MKZ) in 2001 en 
vogelgriep in 2003. Deze ziektes 
veroorzaken problemen langs heel 
de Belgisch-Nederlandse grens. 
Maar juist in de Baarlese enclaves 
zorgen zij voor heel aparte verhalen, 

zoals ook nu de coronacrisis doet. 
Bijzondere gebeurtenissen vragen 
om bijzondere maatregelen, wordt 
gezegd. Jammer genoeg slagen Bel-
gië en Nederland (en bij uitbreiding: 
Europa) er niet in om die maatre-
gelen op elkaar af te stemmen, wat 
leidt tot eenzijdige restricties op 
het vrije verkeer van goederen en 
personen. En, wat Baarle betreft, tot 
moeilijk oplosbare problemen van 
zeer verschillende aard.

Eerste Wereldoorlog  
(1914-1918)

Door de Duitse bezetting van 
België vormt de grens met neutraal 

Nederland in WO1 de scheidslijn 
tussen oorlog en vrede. De neu-
traliteit verplicht het Nederlandse 
leger om de grens af te sluiten. 
Dat gebeurt met behulp van een 
versperring bestaande uit vijf 
prikkeldraden boven elkaar. Deze 
afsluiting wordt door Nederlandse 
commiezen en gemobiliseerde 
soldaten gecontroleerd. Duitsland 
sluit diezelfde grens af met een 
elektrische draadversperring onder 
hoogspanning, de ‘dodendraad’. 
Deze wordt door Duitse soldaten 
bewaakt, meestal oude reservisten. 

Omwille van de Nederlandse 
neutraliteit zijn de enclaves van 

Overzichtskaart van het Belgische wandelnetwerk bij de Witte Kei. foto Harry 
Benschop
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Baarle-Hertog onbereikbaar voor 
het Duitse leger, waardoor de ver-
zetsactiviteiten daar buitensporig 
toenemen. Grensgidsen bren-
gen Belgische rekruten naar het 
gemeentehuis van Baarle-Hertog. 
Secretaris Schurmans bezorgt hen 
officiële documenten om zich bij 
het consulaat aan te melden. Be-
richten voor het Belgische, Britse 
en Franse leger vinden via spiona-
georganisaties uit onze regio hun 
weg voorbij de grensversperringen. 
Door de Duitsers verboden brieven 
bereiken Belgische frontsoldaten 
via het postkantoor van Baarle-
Hertog. Het Belgische leger plaatst 
het draadloze zend-, ontvangst- en 
meetstation MN7 om Duitse be-
richten te onderscheppen en om de 
koers van zeppelins en duikboten 
te berekenen. 

Na het sluiten van de rijksgrens 
zijn de winkeliers in Baarle-Hertog 

voor hun bevoorrading uitsluitend 
van Nederland afhankelijk, wat 
al vlug problemen oplevert. Eind 
1914 gaan douanebeambten in 
Baarle-Nassau zich tegen elke 
Nederlandse uitvoer van eetwaren 
verzetten. Om een hongersnood 
in het eigen land te voorkomen, 
heeft de Nederlandse regering voor 
heel het land een uitvoerverbod 
voor granen en voedingswaren 
goedgekeurd en voor Baarle-Hertog 
wordt geen uitzondering gemaakt. 
Nochtans hebben de inwoners van 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 
al eeuwenlang een soort vrijhan-
del beoefend. Belgen kunnen 
Nederlandse producten kopen 
zonder invoerrechten te betalen 
en andersom ook. Alles mag vrij 
de enclaves binnen, maar niets 
mag vrij uitgevoerd worden. Die 
eeuwenoude overeenkomst wordt 
tijdens WO1 eenzijdig door Neder-
land verbroken.

Nationale maatregelen leiden net 
in Baarle soms tot serieuze proble-
men. Zo vergaat het ook met het 
Nederlandse uitvoerverbod. In het 
kleine Baarle-Hertog zijn vijf bak-
kers actief tegenover slechts vier 
in het veel grotere Baarle-Nassau. 
Belgische bakkers leveren minstens 
twee derde van hun omzet aan 
inwoners van Baarle-Nassau. Bo-
vendien wonen veel personen met 
de Nederlandse nationaliteit in een 
Belgische enclave. Om in de noden 
van alle Baarlenaren te voorzien, 
vraagt de Belgische burgemeester 
Henri van Gilse om alle winkeliers 
in Baarle-Hertog en -Nassau op 
gelijke voet te stellen. In 1915 
komt er geen uitzondering op het 
uitvoerverbod. Om hun klanten te 
behouden, openen kleinhandelaars 
van Baarle-Hertog een winkel in 
een aanpalend Nederlands huis. 
Bakkers bouwen een oven op een 
nabijgelegen Nederland perceel. 

Duitse genietroepen plaatsen een elektrische grensversperring in Kanne. coll. Etienne Bies
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Niet zozeer de maatregelen van de 
Nederlandse regering op zich maar 
de fanatieke manier waarop ze door 
militairen en douaniers worden 
toegepast, veroorzaakt overlast en 
onbegrip.

De oprichting van het Belgische 
zendstation is een doorn in het 
oog van de Duitsers. De Neder-
landse neutraliteit komt in gevaar, 
waarop een prikkeldraadversper-
ring rond Baarle-centrum wordt 

geplaatst om de bevoorrading van 
MN7 te verhinderen. Omdat bijna 
alle inwoners van Baarle-centrum 
(zowel Baarle-Nassau als -Her-
tog) binnen deze draadversperring 
worden opgesloten, is Nederland 
verplicht om de bevoorrading – ook 
die van de Belgische enclaves – op 
zich te nemen. Op 8 januari 1916 
beslist de Nederlandse minister van 
Landbouw, Handel en Nijverheid 
dat de enclaves van Baarle-Hertog 
voortaan vanuit Nederland bevoor-
raad mogen worden. Een gemengde 
commissie vergadert maandelijks 
om één en ander te coördineren. De 
bevoorrading komt in orde, maar 
al snel zijn er diverse incidenten 
omdat de integriteit van de Belgi-
sche enclaves onvoldoende wordt 
gerespecteerd.

Tweede Wereldoorlog  
(1940-1945)

In de Tweede Wereldoorlog heb-
ben de Duitsers zowel België als 
Nederland bezet. Baarle kent één 
Duitse Ortskommandant. Dat 

Afgewerkt traject van de dodendraad. coll. Etienne Bies

Nederlandse grenswacht met fiets. coll. heemkundekring 
Essen
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verhindert niet dat de (enclave)
grenzen de  nodige hoofdbrekens 
hebben gekost, vooral bij de beide 
burgemeesters. 
Al in 1939 bereiden beide gemeen-
ten zich voor op de verwachtte 
schaarste, elk voor zich. Toenmalig 
burgmeester Hofland van Nassau 
voorziet in hetzelfde jaar welke 
problemen bij de distributie op de 
Baarlese enclavegemeenten zul-
len afkomen: in het ene land een 
product op de bon en in het andere 
niet. Maar ook grote prijsverschil-
len liggen voor de hand. Hij dringt 
er bij de bevoegde instanties dan 
ook op aan tot één gemeenschap-
pelijke regeling te komen. Na heel 
wat geharrewar met het Centraal 
Distributiekantoor in Den Haag 
dat zich weinig kon voorstellen bij 
de Baarlese situatie en de daaruit 
voortvloeiende problemen, worden 
de inwoners van Baarle-Hertog pas 
op 10 maart 1941 ‘ingeschakeld’ in 
het Nederlandse distributiesysteem.

Rodekruispost op de Singel (WO1). coll. Ton Bluekens

Vanaf maart 1941 gebruikten de inwoners van Nassau en Hertog dezelfde 
distributiebonnen. coll. Jan van den Burg
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Ook na de oorlog blijkt opnieuw 
hoe lastig de Baarlese enclavesitu-
atie het maakt voor de distributie. 
Toen wilde burgemeester De Grauw 
de beide Baarles laten overscha-
kelen op de Belgische distributie 
‘waardoor er 5.000 rantsoenen 
voor Noord-Nederland (dat pas 
later is bevrijd) zouden vrijkomen’. 
Aan de Belgische kant is het snel 
bekeken. Na een maand geeft de 
Belgische minister van ravitaillering 
al zijn fiat. De Belgische autori-
teiten zijn er op gebrand een tegen-
prestatie te leveren voor de zorg 
die Nederland tijdens de bezetting 
heeft gegeven aan de inwoners van 
Hertog. Aan Nederlandse kant stuit 
De Grauw uiteindelijk op de amb-
telijke opstelling het Centraal Distri-
butiekantoor. Dat stelt dat ‘door 
de omzetting van de Nederlandse 
distributie in een Belgische het 
algemeen belang niet is gediend’. 
De oude regeling van tijdens de 
bezetting moet in stand blijven. De 
Grauw moet met hangende pootjes 
bij zijn collega van Baarle-Hertog 
te biecht: ‘wij stellen het op prijs 
dat zoals toen gebruikelijk enkele 
producten uit België worden toege-
voegd aan de rantsoenering’. Het 
gaat om suiker, zout, zuidvruchten 
én fietsbanden. 

Na de oorlog lopen ook de regelin-
gen voor het herstel van de schade 
in de beide Baarles behoorlijk uit 
de pas. Het heeft nog lang scheve 
gezichten in het dorp opgeleverd.

Varkenspest (1997)

Meer recent wordt Baarle bij be-
smettelijke dierenziektes gecon-
fronteerd met een vervoersverbod, 
een grensafsluiting of een alge-
meen exportverbod. In 1997 is er 
de varkenspest. Nederland wordt 
zwaar getroffen, vooral de provin-

cies Noord-Brabant en Limburg. 
De eerste besmetting dateert van 
4 februari 1997. In de beginperi-
ode vinden wekelijks vier tot tien 
nieuwe uitbraken plaats, in totaal 
429. De laatste besmetting dateert 
van 6 maart 1998. Maar liefst 1,8 
miljoen varkens worden geruimd 
en de sector loopt 2,6 miljard euro 
schade op. De ongekende expansie 
van de varkenspest wordt mede 
door het vele vervoer van dieren 
veroorzaakt. Heel wat bedrijven 
in Noord-Brabant willen uitbrei-
den, maar krijgen hiervoor geen 
toestemming. Ze openen dan maar 
een nevenbedrijf in een andere 
regio, waar nog wel stallen worden 
gebouwd. 

In de nacht van 4 op 5 februari 
1997 vaardigt de Nederlandse 
overheid een verbod uit op het 
vervoer van varkens. Een varkens-
houder gevestigd in een Belgische 
enclave, die zijn varkens naar een 
slachterij in het Belgische moe-
derland brengt, is genoodzaakt 
met deze vracht meerdere malen 
de Belgisch-Nederlandse grens te 
overschrijden. Het vervoer over 
Nederlands grondgebied wordt 
door de Nederlandse autoriteiten 
geweigerd, ook al is de bestem-
ming België. De vrachtwagen van 
de Belgische varkenshouder wordt 
aan de grens staande gehouden en 
in beslag genomen.

Op 14 februari 1997 sluit België 
in afwachting van een Europees 

exportverbod zijn grenzen voor alle 
levende varkens uit Nederland. Mi-
nister Karel Pinxten besluit tot die 
unilaterale handelsmaatregel uit 
vrees voor een massale varkens-
vlucht vanuit Nederland. 

In Nederland wordt op dinsdag 8 
april voor de achtentachtigste keer 
varkenspest vastgesteld, dit keer 
in een bedrijf op Groot Bedaf in 
Baarle-Nassau. Er worden affiches 
opgehangen met de woorden: 
“Klassieke Varkenspest, verboden 
toegang, besmet terrein.” De acht-
honderd varkens worden geruimd. 
Nu de varkenspest België nadert, 
lopen de gevoelens daar hoog op. 
De Belgische Boerenbond vindt dat 
de Nederlandse overheid te laks 
reageert en eist het slachten van 
alle biggen ouder dan drie weken 
in de besmette gebieden. Het 
ontduiken van het vervoersverbod 
wordt daarmee voorkomen en de 
kans op verspreiding verminderd. 
Minister Jozias van Aartsen weigert 
bovendien inentingen toe te laten 
omdat dan de Nederlandse export 
in gevaar komt. De Europese con-
sument wil geen vlees dat met vac-
cins in aanraking is geweest. Vanaf 
woensdag 9 april kondigt hij in een 
straal van tien kilometer om het 
bedrijf een algeheel vervoersverbod 
af voor varkens en ander vee. De 
ruiters uit Baarle-Hertog kunnen 
hierdoor niet naar hun wedstrijd 
in Beerse. De hondenvereniging 
Baarle wordt eveneens getroffen. 
Het is verboden om honden in een 

Dreigende krantenkop. Ons Weekblad
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aanhangwagentje te vervoeren. 
Ook het uitrijden van mest is ten 
strengste verboden. 
Aan Belgische kant wordt even-
eens op 9 april een schutkring van 
Poppel tot Weelde-centrum rond 
het getroffen bedrijf gelegd. Daar-
rond bevindt zich een speciale toe-
zichtzone. In beide zones is geen 
vervoer van varkens mogelijk. In 
de gemeente Ravels staan hierdoor 
116.000 varkens geblokkeerd. Op 
13 april slaagt burgemeester Fons 
Cornelissen van Baarle-Hertog 
erin om na lange discussies zijn 
gemeente buiten deze schutkring 
te houden. Veel onderhande-
lingsmarge is er niet. “Als ik het 
hard speel, stoppen ze ons in 
de schutkring.” Omdat Baarle-
Hertog een ‘eilandengroep’ binnen 
Nederland is, moeten de boeren er 

met de  verbodsbepalingen in de 
Nederlandse toezichtzone rekening 
houden. De richtlijnen op het vlak 
van vervoer van dieren en mest 
zijn daar strenger dan in België. 

Op drie niet-besmette varkensbe-
drijven op Groot Bedaf worden alle 
tweeduizend varkens preventief 
geruimd. Zeven andere Baarlese 
bedrijven zijn verdacht verklaard. 
Tot de onderzoeksresultaten 
bekend zijn, worden zij van de 

buitenwereld afgesloten. Tijdens 
de preventieve ruiming is de grens 
naar Poppel hermetisch afgesloten, 
ook voor personen. Drie dagen na 
de ontsmetting van de geruimde 
bedrijven, gaat de grens voor het 
personenvervoer weer open. Overal 
in Nederland worden de biggen bij 
de geboorte preventief geruimd. 
Destructiebedrijven hebben een 
achterstand van drie weken, 
waardoor de varkensstallen in het 
getroffen gebied te klein worden. 

Op 17 april wordt het vervoersver-
bod voor Baarle-Nassau versoe-
peld. Het geldt dan nog alleen voor 
varkens, varkensmest en varkens-
sperma. Remi Tuijtelaars heeft 
op het Voske relatief weinig last 
hiervan. Wel ervaart hij wat beper-
kingen bij de afvoer van dieren, die 
voor zijn varkensbedrijf via Alphen 
geschiedt. 

De varkenshouderij van Ad en 
Tonny van Gils op Ghil is een 
gesloten bedrijf. Elke week gaan er 
vijftig varkens naar het slachthuis 
en vijftig biggen uit de zeugenstal 
naar de meststal. Ad en Tonny zijn 
waakzaam. De temperatuur van 
de varkens wordt gemeten om te 
weten of zij de pest hebben. Op 12 
april komt er aan de straatkant een 
bord met de tekst ‘klassieke var-
kenspest, van besmetting verdacht 
terrein’. Dit is een gevolg van een 
mogelijke besmetting via sperma 
bij de kunstmatige inseminatie. De 
dierenarts tapt bloed af en mede-
werkers van de Rijksdienst Vee en 
Vlees screenen of de varkens al dan 
niet ziek zijn. Iedereen moet zich 
douchen en omkleden in speciale 
overalls en mutsen. Daarna gaan 
ze via een ‘schone weg’ naar de 
stal. Na het bezoek aan de stal 
gaat alles in omgekeerde volgorde. 
Op het bedrijf van Ad en Tonny is Schutkring rond een getroffen bedrijf. Ons Weekblad

Vervoersverbod. https://nl.wikipedia.org
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nooit varkenspest vastgesteld. Het 
bevindt zich ook buiten de cirkel 
die rond Baarle-Nassau is getrok-
ken. Toch is er een levensgroot 
probleem. De varkens kunnen niet 
worden afgevoerd omdat de veewa-
gen vanwege de cirkel niet over de 
Turnhoutseweg mag rijden. Hij kan 
evenmin via Zondereigen omdat op 
Gel de grens is afgesloten. “Eigen-
lijk kunnen de varkens alleen met 
een helikopter worden afgevoerd,” 
zeggen ze gekscherend tegen 
kennissen. Net voor het moment 
dat er geen plaats meer in de stal 
is, kunnen op 3 juni driehonderd 
varkens weg. Het is de dag van 
hun 25-jarige bruiloft. Ad en Tonny 
halen opgelucht adem: “We vieren 
vandaag dubbel feest!”

Mond-en-klauwzeer (2001)

In 2001 kost in Nederland een 
uitbraak van de veeziekte mond-
en-klauwzeer (MKZ) aan ongeveer 
300.000 dieren het leven. Omdat 
runderen, schapen, geiten, varkens, 
herten en reeën om economische 
redenen niet gevaccineerd mogen 
worden, worden zij in de omgeving 
van een uitbraak op grote schaal 
preventief geruimd: gedood, afge-
voerd en vernietigd om de versprei-

ding van het virus tegen te gaan. 
De uitbraak begint op 20 februari 
2001 in Engeland, nadat keuken-
afval van een schip als veevoer is 
gebruikt. Uiteindelijk worden meer 
dan tweeduizend veehouderijen be-
smet, voornamelijk in het Verenigd 
Koninkrijk maar ook in Frankrijk en 
Nederland. De crisis in Nederland 
stopt op 26 juni 2001. 
 
Er komt een algemeen vervoersver-
bod voor MKZ-gevoelige dieren in 
Nederland, wat in de eerste helft 
van maart tot onvoldoende werk 
voor vervoerders en slachters van 
vee leidt. De Nederlandse vleessec-
tor stuurt haar personeel massaal 
naar huis. Daardoor vallen acht-
duizend mensen tijdelijk zonder 
werk. In de tweede helft van maart 
worden op vraag van het Neder-
landse ministerie van Landbouw 
alle natuurgebieden in de Neder-
landse provincies Noord-Brabant, 
Limburg, Overijssel, Flevoland en 
Gelderland gesloten. Het gaat om 
de provincies waar het mond-
en-klauwzeervirus is uitgebroken 
of waar zich verdachte bedrijven 
bevinden. De toegangswegen en 
paden worden door middel van 
linten afgesloten. Informatieborden 
geven toelichting op het afsluiten. 

Rond half maart komt er aan de 
Belgische kant van de rijksgrens 
een bufferzone waarin zevenen-
veertig gemeenten liggen. Vanaf 
31 maart mogen in België geen 
dieren meer van de ene naar de 
andere boerderij worden vervoerd. 
Alleen het rechtstreekse transport 
van een landbouwbedrijf naar het 
slachthuis is toegestaan, behalve in 
de bufferzone. Daar mag helemaal 
niet vervoerd worden. Die maat-
regel is niet lang houdbaar. De 
Belgische minister van Landbouw, 
Jaak Gabriëls, wil de beperkende 
maatregelen in de bufferzone 
opheffen door het invoeren van 
grenscontroles. De maatregelen 
worden even uitgesteld om de 
Nederlandse bevolking op de 
hoogte te brengen, maar o.a. de 
gemeenten Knokke en Hoogstraten 
wachten daar niet op. Waarschu-
wingsborden en nadarhekken hou-
den het Nederlandse veevervoer 
niet tegen en daarom worden een 
aantal grensovergangen versperd 
om elders het vervoersverbod beter 
te kunnen handhaven. Omstreeks 
4 april volgen de overige Belgische 
grensgemeenten. 

Vele tientallen kleinere grensover-
gangen worden met containers, 

Op het bedrijf van Van Gils op het Ghil is nooit varkenspest 
vastgesteld. coll. Ad en Tonny van Gils

Medewerkers van de Rijksdienst Vee en Vlees moesten 
zich douchen en omkleden in speciale overalls en mutsen. 
coll. Ad en Tonny van Gils
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hekwerken of aarden wallen afge-
sloten, waaronder ook vrij drukke 
Baarlese wegen zoals de Kievit en 
de Meerleseweg. Deze overgangen 
worden veel gebruikt om naar het 
werk te rijden. Werknemers moe-
ten nu kilometers omrijden. Voor 
het permanente toezicht worden 
honderden politie- en douanefunc-
tionarissen ingezet, bijgestaan door 
gemeenteambtenaren. De controles 
zijn grondig en heel wat Belgen 
die na het winkelen in Neder-
land nietsvermoedend wegrijden, 
geraken al hun vleeswaren en 
andere dierlijke producten kwijt. Ze 
worden bij de grens zonder pardon 
ter vernietiging in beslag genomen. 
Zelfs de brooddozen van grensar-
beiders worden geopend, waarna 
de hesp tussen hun boterham-
men wordt weggehaald. Dankzij 
de grenscontroles kunnen dieren 
uit de bufferzone weer naar het 
dichtstbijzijnde slachthuis worden 
gebracht. Het uitrijden van gier is 
toegestaan op voorwaarde dat het 
in de bodem wordt geïnjecteerd.

Naar analogie met de varkenspest 
zorgt ook de uitbraak van mond-
en-klauwzeer voor problemen in 
Baarle, deze keer met betrekking 
tot diverse transporten van melk, 
kadavers, mest en veevoeder van 
en naar de Belgische enclaves. Als 
gevolg van verschillen in aard en 
omvang van de getroffen maat-
regelen in België en Nederland, 
wordt andermaal de toegang tot 

en ontsluiting van de enclaves 
voor veehouders en leveranciers 
door Nederlandse toezichtinstan-
ties onmogelijk gemaakt. Het is 
tijdens deze crisis dat mensen 
van de Nederlandse Algemene 
Inspectiedienst (AID) aan den 
lijve ondervinden hoe complex de 
situatie in Baarle is. Tijdens een 
onderbreking van het overleg in het 
gemeentehuis van Baarle-Hertog – 
Kerkstraat 11 – steken zij de straat 
over naar de Nederlandse bakker 
Vromans en keren zij met worsten-
brood terug. Zij overtreden hiermee 
de eigen maatregelen!

Als gevolg van de strenge Ne-
derlandse maatregelen raken 
veebedrijven binnen de Belgi-
sche enclaves geïsoleerd van het 
moederland. Voor deze bedrijven 
gelden onverkort de Belgische 
maatregelen in het kader van 
mond-en-klauwzeer. Zo dienen 
transporten van veevoeder naar 
deze bedrijven blijvend doorgang 
te vinden. Om erop toe te zien dat 
dergelijke transporten volgens regel 
en te goeder trouw verlopen, wordt 
met de betrokken bedrijven afge-
sproken om elk transport vooraf te 
melden, opdat politiebegeleiding 

Gesloten natuurgebied. www.vn.nl

Gesloten weg. De Hoogstraatse Maand, mei 2001 
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vanaf de Belgisch-Nederlandse 
rijksgrens tot aan het bedrijf en 
terug kan worden georganiseerd. 
Ondanks deze politie-escorte hou-
den de Nederlandse toezichtinstan-
ties hardnekkig de transporten aan 
de grens tegen. Dit doet afbreuk 
aan de rechten van bedrijven in 
de Belgische enclaves. Meer nog, 
de toepassing en handhaving van 
de Belgische regelgeving op eigen 
grondgebied wordt onmogelijk 
gemaakt.

Om de rechtszekerheid van de 
Belgische ingezetenen te waar-
borgen, treedt de gemeente 
Baarle-Hertog in overleg met het 
Belgische ministerie van Land-
bouw. Uiteindelijk wordt in maart 
2001 een pragmatische en ad hoc 
regeling uitgewerkt teneinde de 
preventiemaatregelen in het encla-

vegebied praktisch uitvoerbaar te 
maken. In Baarle-centrum wordt 
een ‘enclavezone’ afgebakend die 
via de Turnhoutseweg met België 

verbonden is. In die zone gelden 
alleen de maatregelen van het land 
waartoe het bedrijf behoort.

Nog MKZ-gevolgen

Bij Remi Tuijtelaars op het Voske 
wordt drie dagen lang geen melk 
opgehaald. Die moet hij in de 
mestput laten weglopen. En Maria 
Timmermans, geboren op Gel in 
Zondereigen en na haar huwelijk 
in Baarle-Nassau wonend, wil 
haar eerste kleinkind meteen na de 
geboorte zien. Haar schoondochter 
is op 8 april 2001 in het zieken-
huis van Turnhout bevallen. “Alle 
kleine grensovergangen hebben we 
geprobeerd. Allemaal afgesloten. 
Zelfs bij de Blokken lukt het niet. 
En op Gel heeft een vrachtwagen 
een berg zand gestort. Uiteindelijk 
rijden we via Zondereigen. Daar 
staat de douane bij het kerkhof, 
maar gelukkig mogen we door.” 

De MKZ-crisis heeft ook gevol-
gen voor twee activiteiten van 
onze heemkundekring. Zo komt 
op zondag 18 maart een vroege 
vogeltocht door de bosafsluitingen 
te vervallen. Dat wordt opgelost 
door het organiseren van een extra 
wandeling ‘als goedmaker’ op 
zondag 14 oktober.

Op paaszaterdag 14 april zijn 
er problemen omwille van het 
verbod op dierlijke producten 
aan de grens met België. Die dag 
vertrekt Antoon van Tuijl voor 
het eerst te voet naar Santiago 
de Compostella. Een grote groep 
sympathisanten brengt hem naar 
zijn eerste overnachtingsplaats, de 
abdij van Postel. Bij het vertrek zijn 
er vijfentwintig deelnemers. Tien 
kilometer voor aankomst in Postel 
voert een bus vijfentwintig extra 
wandelaars aan. In Postel sneeuwt 

Gesloten weg. Ons Weekblad, 13 april 2001 

Ontsmetting bij het betreden en 
verlaten van een bedrijf. 
www.foestrumerarchief.
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het, maar dat is niet het enige wat 
wij ons van deze lange wandeling 
herinneren. Tien dagen eerder sluit 
België de rijksgrens omwille van 
de mond-en-klauwzeeruitbraak in 
Nederland en wordt een Belgisch 
in- en uitvoerverbod voor dierlijke 
producten ingesteld. Amalia raadt 
haar wandelaars aan om geen 
boterhambeleg mee te brengen! 
Herman en Els Janssen rijden met 
de auto vanuit Merksplas naar 
Baarle. Herman wandelt mee, Els 
zet (samen met Ria) koffie voor 
onderweg. In Zondereigen wordt 
voor een grenscontrole gestopt. De 
auto wordt gecheckt, maar Herman 
heeft zijn brooddoos plichtsbewust 
thuisgelaten. Ook de rest van het 
wandelgezelschap houdt met de 
voorschriften ter voorkoming van 
MKZ rekening. Niemand heeft 
vleeswaren, kaas of melk bij. In 
de brooddozen zitten onbelegde 
boterhammen! Bij de Kievit is de 
weg met een berg zand afgesloten. 
Dat kan ons niet deren, we hebben 
immers geen verboden producten 
bij. En te zien aan de afbrokke-
ling van de zandberg, zijn hier al 
veel grensgangers langsgekomen. 
Els rijdt intussen naar Merksplas 

om een brooddoos op te halen en 
een voorraad beleg in te slaan. 
Vanuit Merksplas rijdt zij naar de 
picknickplaats in Arendonk, een rit 

waarbij de rijksgrens niet gepas-
seerd wordt. Bij de lunchpauze 
worden alle stapeltjes vleeswaren 
geplunderd en met smaak gegeten. 
Probleem opgelost! 

Vogelgriep (2003)

Vogelgriep of vogelpest komt voor-
namelijk bij hoenderachtigen voor. 
Sommige vogels sterven direct na 
de eerste besmetting, met name 
eenden, kalkoenen en kippen zijn 
heel bevattelijk ervoor. In april 
2003 worden in Nederland na de 
uitbraak van het vogelgriepvirus 
dertig miljoen kippen preventief 
geruimd. Dat is een derde van de 
pluimveestapel. De directe schade 
bedraagt volgens de brancheor-
ganisatie voor pluimveehouders 
driehonderd miljoen euro. 

Antoon wordt door het bestuur van Amalia thuis afgehaald.

Picknick aan de Kruisbergkapel in Arendonk.
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Ook tientallen mensen worden 
besmet. Zij hebben voornamelijk 
last van een oogontsteking. Een 
57-jarige dierenarts overlijdt aan 
de gevolgen van de besmetting. 
Binnen het toezichtgebied gelden 
speciale regels voor ruimers van 
besmette en verdachte stallen, 
zoals het preventief slikken van de 
virusremmer Tamiflu. En om ver-
spreiding te voorkomen, is er een 
ophok- en afschermplicht naast 
een vervoersverbod van pluimvee. 

Begin april worden in Oost-Brabant 
en Limburg uitbraken van de vogel-
griep geconstateerd. België verbiedt 
de toegang tot haar veebedrijven 
voor personen en voertuigen die tot 
zeven dagen voordien op Neder-
landse boerderijen met dieren zijn 
geweest. Er is een verbod op de 
invoer van veevoeder uit Nederland 
en een uitvoerverbod van Belgisch 
veevoeder naar Nederland. Tot slot 
is het voor Nederlandse dienstver-
lenende personen of bedrijven ver-
boden om activiteiten op Belgische 
pluimveebedrijven te ontplooien.

Nederland verbiedt het transport 
van paarden, runderen, varkens, 
schapen en geiten vanaf bedrijven 
waar vogelgriepgevoelige dieren 
aanwezig zijn. Ook is er een 
transportverbod van rauwe melk 
afkomstig van die bedrijven en 
een vervoersverbod van veevoe-
der ernaartoe. Het Nederlandse 
verbod op vervoer en gebruik van 
consumptie-eieren en dierlijk mest 

vanaf vogelgriepgevoelige bedrij-
ven, geldt niet in België.

Voor het enclavegebied hebben de 
tegenstrijdigheden in deze maat-
regelen tot gevolg dat de bedrijfs-
voering van zowel Belgische als 
Nederlandse bedrijven in gevaar 
dreigt te komen als deze maatrege-
len kortzichtig en zonder erken-
ning van een wederzijds recht van 
doorgang worden toegepast. Zo 
wordt een Belgisch transport vanuit 
een enclave naar het moederland 
aan de grens door de Nederlandse 
controle-instantie AID tegengehou-
den. Deze actie houdt een  ernstig 
risico op economisch verlies voor 
het betrokken pluimveebedrijf 
in. Het spoedoverleg tussen de 
Belgische en Nederlandse controle-
instanties om het vastgehouden 
transport vrij te krijgen, verloopt 
uiterst moeizaam. De kans op een 
structurele oplossing voor bedrij-
ven in de enclaves lijkt nagenoeg 
onbestaand.

De Belgische en Nederlandse 
maatregelen maken het onmogelijk 
om veevoer bij veehouders in de 
Belgische enclaves te krijgen. En 

een twaalftal Nederlandse veehou-
ders kan niet bevoorraad worden 
zonder de Belgische (enclave)grens 
te overschrijden. In totaal worden 
zo’n vijftigtal bedrijven benadeeld 
als de maatregelen strikt worden 
nageleefd. Na aandringen van 
beide gemeentebesturen bij de 
bevoegde instanties, wordt uitein-
delijk een akkoord vanwege het 
Federaal Voedselagentschap (B) 
en de Algemene Inspectiedienst 
(NL) bereikt. Het resultaat is een 
pragmatische oplossing, zij het dat 
vanwege AID uitdrukkelijk wordt 
gesteld dat bij een nieuwe uitbraak 
opnieuw dient te worden overlegd: 
“Er is op een kaart van Baarle een 
cirkel van twee kilometer getrokken 
vanuit het snijpunt van de wegen 
Nieuwstraat, Desiree Geeraert-
straat en Sint Annastraat. Binnen 
deze cirkel liggen zowel bedrijven 
op Belgisch als op Nederlands 
grondgebied die uitsluitend te 
bereiken zijn over elkaars territo-
rium. Transporten vanuit België 
over de toegangsweg van Turnhout 
naar veehouders in de Belgische 
enclaves en vice versa, alsmede 
transport binnen de cirkel tussen 
deze Belgische enclaves onderling 

Dit bord mag op geen enkel bedrijf 
ontbreken. www.novipluim.nl

Ontsmetten van de vrachtwagenbanden. www.pluimveeweb.nl
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worden behandeld conform de op 
dat moment geldende Belgische 
regelingen. Transporten vanuit Ne-
derland van en naar een veehouder 
op het Nederlands grondgebied die 
uitsluitend over Belgisch grondge-
bied te bereiken is, vallen onder de 
in Nederland geldende regelgeving. 
De uit- en invoerverboden zijn 
hierop niet van toepassing. Het 
kerkdorp Zondereigen, behorende 
bij de gemeente Baarle-Hertog, 
maar gelegen ten zuiden van de 
officiële rijksgrens tussen België 
en Nederland, valt volledig buiten 
deze werkinstructie.”

Recht van doorgang

In Baarle heeft op basis van het 
gewoonterecht altijd een recht van 
doorgang bestaan dat als dus-
danig is toegepast. De afgelopen 
kwarteeuw hebben zich echter 
een aantal gevallen voorgedaan 
waarin het recht van doorgang 
ten onrechte niet werd verleend. 
De oorzaak hiervan kan worden 
gevonden in de onjuiste interpre-
tatie van de situatie dan wel in de 
betwistbaarheid van de ongeschre-
ven beginselen van het recht. De 
eerder vermelde praktijkvoorbeel-

den laten voldoende uitschijnen 
dat er wel degelijk een noodzaak is 
aan een onbetwistbaar geschreven 
rechtsvorm, ondanks het feit dat 
de gewoonte geen minderwaar-
dige rechtsbron is. Beide Baarles 
willen een vlotte transit voor hun 
inwoners, handelaars (goederen), 
ambtenaren en politie. Een bilate-
rale overeenkomst tussen de Bel-
gische en Nederlandse overheden 
aangaande dit recht van doortocht 
kan dit bevorderen. Het vastleggen 
van dit algemeen rechtsbeginsel in 
een verdrag voorkomt de tot nog 
toe al te vaak heersende rechtson-
zekerheid wanneer ogenschijnlijk 
tegenstrijdige belangen of in-
terne regels aan de orde zijn. Zo’n 
overeenkomst wordt al meer dan 
twintig jaar nagestreefd. Hopelijk 
krijgt dit onderwerp na de corona-
crisis de nodige aandacht.

Bronnen:
- JANSSEN Herman, ‘Hoogspanning 

aan de Belgisch-Nederlandse grens’, 
2013.

-  VAN GELUWE Trees, ‘Baarle-Hertog 
en Baarle-Nassau, recht van vrije 
doorgang van en naar de enclaves’. 

-  inlichtingen van Ad van Gils, Maria 
Timmermans en Remi Tuijtelaars

-  Ons Weekblad 6 en 13 april 2001, 
11 april 2003, 20 en 27 maart 
2020 

-  www.volkskrant.nl 14 februari 1997
-  https://edepot.wur.nl   
-  https://nl.wikipedia.org
-  www.trouw.nl 10 april 1997
-  Van Wirskaante 2001 nr. 2De cirkel rond het centrale enclavegebied. archief gemeente Baarle-Hertog
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Op de grens van Wortel en Castelré

‘Chemin declaré mitoyen…’
 

HARRY BENSCHOP

afgesloten, zoals de zandweg van de 
parkeerplaats langs de Rooie weg 
naar de Klapekster in de Kolonie. 

Ook de Grensdreef en Oude Hoogs-
tratensebaan naar de Schootsen-
hoek is vrij toegankelijk, terwijl 
deze zandweg het ene moment in 

Nederland ligt en dan weer op Bel-
gisch grondgebied. In de Atlas der 
Buurtwegen is deze weg – en ook de 
Tikkenhaenweg van café In Holland 
richting Hoogstraten – niet voor niets 
aangeduid als ‘Chemin declaré mi-
toyen en vertu de la convention de 
5 novembre 1842 entre la Belgique 
et les Pays-Bas’. Vrij vertaald: een 
gemeenschappelijke weg. Je zou 
denken dat Nederlanders en Belgen 
hier vrijelijk kunnen lopen. We 
hebben het niet nagevraagd. Om de 
gemeenten niet lastig te vallen met 
zo’n vraag, het vraagt waarschijnlijk 
het nodige uitzoekwerk. Maar ook 
om te voorkomen dat er ook hier al-
lerlei afsluitingen worden geplaatst, 
waar iedereen dan toch weer zijn 
weg eromheen zoekt. Alleen bij de 
vzw Trage Wegen – Amalia is hier al 
vele jaren lid van – wel even nage-
vraagd of de bepalingen in de Atlas 
der Buurtwegen nog gelden nu de 

Uitsnede Atlas der Buurtwegen bij Schootsenhoek. Geoloket provincie Antwerpen

Poëtische wegwijzers op de 
Grensdreef in Wortel-Kolonie. 

Veel zandwegen en zelfs zand-

paden op de grens van Baarle-

Nassau zijn vanaf eind maart 

afgesloten, met betonblokken, 

met containers of dranghekken. 

Niet dat het veel uitmaakt. Langs 

de afsluitingen ontstaat al snel 

een olifantenpaadje waar fietsers 

en wandelaars erlangs slippen. 

Soms is er helemaal geen afslui-
ting. Kun je gewoon doorlopen, 
een wandelaar weet af en toe ook 
helemaal niet dat hij de grens pas-
seert, bijvoorbeeld bij Vorsterschoor 
of in de Halse Beemden. Ook in het 
grensgebied van Wortel-Kolonie en 
de Castelreesche Heide zijn enkele 
voor gemotoriseerd verkeer niet-
bereikbare grensovergangen niet 
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openbaarheid van wegen in Vlaan-
deren via gemeentewegendecreten 
wordt geregeld. Met een verwijzing 
naar allerlei artikelen werd ik snel 
gerustgesteld.

Stadsdichter Hoogstraten

En kon ik met een gerust hart even 
een kijkje gaan nemen op de grens 
van Wortel met Castelré. Zo was de 
plek waar een van de zes poëti-
sche wegwijzers van stadsdichter 
Michiel Van Opstal van Hoogstraten 
medio april zou zijn geplaatst, door 
het stadsbestuur van Hoogstraten 
omschreven. Speciaal voor de coron-
acrisis schreef de stadsdichter ook 
een nieuw gedicht ‘Nu de grenzen 
tastbaar zijn’. 
De wegwijzers verwijzen niet naar 
een specifieke locatie, maar bevatten 
een (poëtische) tegenstelling, die 
inspeelt op de plek waar de wegwij-

zers hangen. Aan het Mariapark in 
Meersel-Dreef wijst het naar ‘Teder 
toevluchtsoord’ en ‘Turbulente tij-
den’. De wegwijzers blijven één jaar 
staan om wildgroei aan borden te 
voorkomen, verzekert de Cultuur-
dienst Hoogstraten.

Schepen van Cultuur Arnold Witten-
berg is tevreden dat de poëzie voor 
een moment van rust kan zorgen, 
vooral voor wandelaars en fietsers 
die het onderweg kunnen tegenko-
men. Een duidelijke hint om toch 
maar eens in het grensgebied van 
Wortel en Castelré te gaan wandelen 
of fietsen, toch?

Bankjes

Dat wordt ook veelvuldig gedaan. 
Wandelaars én fietsers rijden over 
de Grensdreef en Oude Hoogstra-
tensebaan, gaan de Kolonie in en 

zwermen uit over de Castelreesche 
Heide, al dan niet gebruik makend 
van het grensoverschrijdende wan-
delnetwerk. Alleen een menwagen 
(paard met koets) blijft liever aan 
de Nederlandse kant van de grens, 
gaf de koetsier aan. Maar goed ook, 
want in België mag je tijdens corona 
geen paard rijden, alleen er naast 
lopen. Midden op de Castelreesche 
Heide staat een picknicktafel. Een 
mooie plek om even uit te rusten 
en te genieten van het landschap. 
De brem staat schitterend in bloei, 
bij de vennen is het een drukte van 
belang met de vogels. Een Vlaams 
gezinnetje komt er aan, zo te horen 
toe aan een versnapering. “Mam, 
die mensen mogen daar toch niet 
zitten”, roept het dochtertje. Aan va-
der de lastige taak om uit te leggen 
dat de regels in België en Nederland 
verschillen. In België verhinderen 
afzetlinten dat je op een bank 
gaat zitten. “Maar wij mogen hier 
eigenlijk helemaal niet komen”, zegt 
de moeder een beetje schuldbewust 
tegen ons. Twintig meter verder gaan 
ze langs de kant van de zandweg 
zitten, de pakjes drinken en een reep 
uit de tas halend. 

Bronnen:
Het Laatste Nieuws, 16 april 2020
Informatie van vzw Trage Wegen

Coronagedicht van stadsdichter Michiel van Opstal. 
www.hoogstraten.be/samentegencorona

Bankjes zouden risico voor samenscholingen opleveren en 
mogen daarom in België niet worden gebruikt. 
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Nobel krantenpapier

Streusel
 

LUC SWERTS

In tijden van toiletpapier-

hamstering moeten we eens 

even bekijken hoe we hier in de 

Kempen 100 jaar geleden het 

probleem van het vegen van 

het achterwerk na toiletgebruik 

oplosten. Vraagt men aan oudere 

mensen hoe dit vroeger verliep, 

vertellen ze omzeggens allemaal 

over de reepjes krantenpapier die 

men vroeger gebruikte. 

Maar wat echter vóór de jaren, 
toen in een dorp enkel de notaris, 
de burgemeester, en een enkele 
andere notabele een krant hadden? 

Denkt men dat zij misschien edel-
moedig hun gazet mooi in repeltjes 
sneden en onder de bevolking 
verdeelden? Hier in de Kempen 

loste de boerenbevolking dat als 
volgt op, en dit lijkt wel niemand 
nog te weten. 

Streusel verzamelen

Het was de tijd van de potstal, 
waarin het schaarse vee, één of 
twee koeien, het ganse jaar door 
verbleef. Enerzijds omdat men 
weinig grond in bezit had, maar 
anderzijds ook omdat dit een mid-
del was om veel mest te kunnen 
hebben. Kunstmest bestond niet 
voor hen, of zou ook veel te duur 
zijn.
Voor elke boerderij lag er een 
zeer grote ‘streuselhoop’, dit is 
geen mesthoop, maar een hoop 
strooisel. Die had men onder meer 
bekomen door bij de plaatselijke 

Velletjes krantenpapier lagen gereed op de poepdoos.  

De streuselhoop bij de boerderij.  coll. Stadsarchief Turnhout prentbriefkaart 111_035
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boswachter toestemming te vragen 
om ‘streusel’ te mogen verzame-
len. Soms moest men er zelfs een 
kleine vergoeding voor betalen. 
Deed men het in het geniep, dan 
liep men kans voor de rechter te 
komen. Het verzamelen van ‘streu-
sel’ betekende dat men in het bos 
dode bladeren, kleine verdorde 
takjes, … bijeen ging rijven, op 
een kar of kruiwagen laden, naar 
de boerderij bracht en daarmee bij 
de potstal een grote hoop maakte, 
de ‘streuselhoop’. 

Die vond je bij ons in de Kempen 
bij elke boerderij. Men beweerde 
de ijver van een boer te merken 
aan de grootte van zijn ‘streusel-
hoop’. Het ‘streusel’ werd dagelijks 
onder het vee in de potstal uiteen 
gespreid. 
In het najaar of voorjaar werd 
de stal dan ‘uitgemest’, een zeer 
zwaar werk. De mest werd op het 
land verstrooid om dan ondergespit 
of -geploegd te worden. 

Opgelet voor braamtakken

Maar nu komt het verband met 
het huidig gebruik van toiletpapier. 

Elke zaterdag, als het ganse erf 
mooi opgeruimd moest worden 
door de kinderen, werd ook altijd 
door de boer aan een van hen ge-
vraagd: “Ligt er nog streusel bij het 
huiske?” Iemand moest dan een 
kruiwagen laden bij de streusel-
hoop en die gaan uitkieperen nabij 
het huiske, de wc van destijds. 
Na toiletgebruik kon iedereen dan 
vrij gebruik maken van deze hoop 
om het achterwerk af te vegen. Wel 
moest men altijd wat opletten dat 
er geen braamtakken tussen sta-
ken, want dat kon wel eens verve-
lend zijn. Misschien een oplossing 
voor diegenen die geen toiletpapier 

meer vinden in de warenhuizen: 
een streuselhoop aanleggen in de 
tuin? En nog milieuvriendelijk ook! 

De moderne mens nu gebruikt 
gemiddeld 8,6 velletjes toiletpapier 
per beurt, een dagtotaal van 57 
velletjes, wat zo’n jaarlijks verbruik 
van 27 rollen betekent. Een gemid-
delde Belg wordt ongeveer 80 jaar 
oud en gebruikt dus 2.160 rollen 
papier.

Bron: 
Erfgoed Noorderkempen Turnhout /
Luc Swerts, heemkundige kring 
Kasterlee-Lichtaart-Tielen

De potstal werd na de winter leeggemaakt: mest, stro en streusel werd naar de 
akkers gereden. heemkundekring Molenheide, Gilze en Rijen

’t Huiske’ was steeds bij of aan de boerderij gebouwd. coll. Heemkundekring Erthepe

Moet er nog toiletpapier zijn ??
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Pentekeningen Cristian Otter

Even wat meer tijd
 

HARRY BENSCHOP

In het begin van de coronacrisis 

had Cristian Otter wat meer tijd. 

Die heeft hij gebruikt om een 

oude hobby weer op te pakken: 

het maken van pentekeningen. 

Vier tekeningen van Baarle zijn nu 

afgedrukt in deze Van Wirskaante.

Cristian Otter is geboren in Wil-
lemstad, het vestingstadje in de 
noordwest hoek van Babant. Nu 
woont hij al twintig jaar in Baarle-
Nassau. Zijn vrouw is de dochter 
van het vroegere café Het Hoekske, 

waar nu Zeeman zit.
Cristians familie woont al genera-
ties in Willemstad. Zijn opa is zijn 
hele leven beroepsvisser geweest 
op het Hollands Diep. “Door het 
vestingverleden van Willemstad 
ben ik erg geïnteresseerd geraakt 
in de cultuurhistorie”, verklaart 
Cristian. Hij is ook een tijd lid ge-
weest van Amalia. “Door tijdgebrek 
heb ik een aantal jaar geleden 
een heleboel lidmaatschappen en 
tijdschriften opgezegd. Met het 
idee, kijken wat ik over een tijdje 
mis.” De heemkundekring staat nu 
weer bovenaan zijn lijstje, gaf hij 
nog aan.

Opnieuw opgepakt

“Als kind heb ik heel veel gete-
kend”, vertelt Cristian. “Doordat in 
maart veel activiteiten stil kwamen 
te liggen door de coronacrisis, 
heb ik het opnieuw opgepakt. Ik 
heb het tekenen weer helemaal 
hervonden. Hartstikke leuk. Ook 
als het leven weer op de rit staat 
na corona, ga ik er mee door.”
Hij heeft inmiddels een tiental 
tekeningen gemaakt. Hij maakt ze 
met inkt of met potlood. De teke-
ning van Willemstad is gemaakt 
volgens de methode Scribbling.

Van Baarle had hij al tekening ge-
maakt van het gemeentehuis van 
Nassau, het kasteel Bruheze en de 
molen. Ook heeft hij een tekening 
gemaakt van burgemeester De 
Hoon. Haven Willemstad waar de vissersboot van Cristians opa lag.

Burgemeester Marjon de Hoon.
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Gemeentehuis Baarle-Nassau.

De molen aan de Molenbaan.

“Voor een ansichtkaart voor de 
judoclub. Ik vraag haar toestem-
ming om deze in Van Wirskaante 
af te drukken.” In de laatste dagen 
vóór de deadline van dit nummer 
heeft hij nog een schetstekening 
van café 't Hoekske gemaakt. 
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Het vroegere kasteel Bruheze op de hoek van Loveren en de Hoogstratensebaan.

Schetstekening met café Vlaamsch Huis, later café 't Hoekske. De vrouw van Cristian is de dochter van Frits van Loon en 
Lies Gillis van ‘t Hoekske.
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Vruchtbare wielerbaan
 

ANTOON VAN TUIJL

Het is dinsdag 14 april. Ik zit 

achter mijn pc omdat ik graag 

een stukje wil schrijven over 

de komende Lokale Heemdag 

van Amalia. Die staat op haar 

programma voor 26 juni. Op dit 

moment weet niemand of het 

coronavirus ons dan nog in de weg 

loopt! Best mogelijk dat ‘meneer 

Corona’ dan nog roept: ‘Blijf thuis!’

De werkgroep die de Lokale Heem-
dag samenstelt, heeft ook voor dit 
jaar weer een mooi programma 
weten te realiseren. Eén van de 

ik alleen melden dat er een dag 
zal komen dat we die plek kunnen 
bezoeken. Op verzoek van de 
werkgroep wil ik het er graag even 
over hebben.

Waarachtig…

Wie voor het eerst op dit complex 
komt, zal vreemd opkijken. Bezoek 
je volkstuinen, dan verwacht je 
geen ovale geasfalteerde baan van 
400 meter die strak in haar hel-
lingen om de tuinperceeltjes heen 
ligt. Daar moet een stukje geschie-
denis achter zitten.
In de vroege jaren tachtig, mis-
schien al wat eerder, zien we in 
Baarle een grote belangstelling voor 
wielrennen en ook voor fietscros-
sen. De laatste tak van sport wordt 
vooral beoefend door jeugdigen. 
De renners rijden hun trainingen 
en wedstrijden het liefst op een 
baan. Maar die is er geen. Er wordt 
overleg gepleegd, ideeën gespuid, 
vergaderd. En waarachtig… 

Ons Weekblad van 12 maart 
1982 vermeldt: ‘Wieler-, cross- en 
renbaan in Baarle’. Het nieuws is 
dat er begonnen gaat worden met 
de aanleg van  een 400 meter 
wedstrijd-wielerbaan. Op het bin-
nenterrein daarvan zal een cross-
baan komen. De baan wordt vier 
meter breed en krijgt een wegdek 
van soft asfalt. 

Coronatijd…

Het college van B en W: v.l.n.r. de wethouders Jef van den Brandt en André 
Moors met burgemeester Ab Hogenbosch. foto Gerda Norbart

te bezoeken elementen is het 
volkstuincomplex, gelegen tussen 
Sportpark Boschoven en het Bels 
Lijntje. In deze onzekere tijden kan 
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Opening van wielerbaan en crossterrein door kinderen met 
Jan Jansen en André Moors. foto Gerda Norbart

De aanleg van de baan wordt voortvarend aangepakt. foto Ons Weekblad

Zo zal de baan aan alle eisen 
voldoen als wedstrijdbaan. Zoals 
gezegd wordt het fietscrossen 
vooral beoefend door de jeugd. 
Die krijgt een baan welke volledig 
zal voldoen aan internationale 
voorschriften.

Het ‘Carillon’ is in die tijd het 
gemeentelijk informatieblad van 
Baarle-Nassau. In het nummer 
van oktober 1981 lezen we in de 
rubriek ‘Uit de gemeenteraad’ dat 
die raad akkoord is gegaan met de 
aanleg van een geasfalteerd wie-
lerbaantje voor de Wielervereniging 
Tourmalet en een buitenmanege 
voor de Enclaveruiters. De kosten 
voor de wielerbaan bedragen fl. 
75.000,--. De vereniging zal zelf 
het binnenterrein voor de crossers 
aanleggen. 

Deze plannen zijn uitgewerkt onder 
het bewind van burgemeester 
Hogenbosch en de wethouders Jef 
van den Brandt en André Moors. De 
laatste is de meest verantwoorde-
lijke voor deze zaak en het moet ge-
zegd dat hij er ‘hard aan getrokken’ 
heeft om deze grote groep sporters 
te gerieven.

Er is sprake van een voortvarende 
aanpak. Al in Ons Weekblad van 23 
april 1982 staat dat de wielerbaan 
bijna gereed is. Het Baols krantje 
van 1 oktober 1982 meldt onder 
het logo van de Tourmalet: ‘Baan-
wedstrijden Tourmalet zondag a.s.’ 
Er wordt volop gebruik gemaakt 
van de nieuwe baan. In het seizoen 
1982 worden er al aardig wat wed-
strijden verreden en hebben ook 
verenigingen van buiten Baarle al 
heel wat sportieve uren op de baan 
doorgebracht. Het verhuren van de 
baan levert geld op. Dat heeft de 
club ook nodig omdat zij zelf het 
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complex moet onderhouden. Ze laat 
ook anderen gebruik maken van 
hun accommodatie. Liefhebbers 
van het zogenaamde fietsschaat-
sen – een soort marathonschaat-
sen – kunnen de baan huren. Ook 
groepen die wat voor fietsactivitei-
ten dan ook willen organiseren, zijn 
tegen een vergoeding welkom.
Het zal duidelijk zijn dat heel veel 
sportieve mensen op deze banen 
talloze uren sportplezier beleefd 
hebben.

Volkstuinen

Jaren later staat er een minder 
jubelende kop in Ons Weekblad. 
Op 9 juni 1995 schrijft de cor-
respondent van dienst: ‘Wielerbaan 
Baarle heeft beste tijd gehad’. De 
crossactiviteit is blijkbaar al vanaf 
1986 in het slop geraakt. De baan 
wordt een tijd lang nog gebruikt 
door wielerverenigingen uit Turn-
hout en Breda. De afgesproken 
huurbedragen worden steeds moei-

Zo presenteert de Tourmalet zich. Afbeelding Ons Weekblad

zamer opgebracht. De gemeente 
zoekt bovendien naar ruimte voor 
de bouw van een sportaccommo-
datie…

Ook in Baarle zijn er mensen te 
vinden die graag hun eigen groen-
ten kweken. Zij die dit als hobby 
willen beoefenen, hebben daarvoor 
niet altijd de nodige ruimte. Die 
zoeken ze elders. De gemeente 
wil daarbij wel helpen. Zij koopt 
gronden aan voor dorpsuitbrei-
ding. De bouwplannen zijn vaak 
een kwestie van lange adem. De 
hobbytuinders mogen dan wel een 
stuk braakliggend terrein gebrui-
ken. Zo is in de jaren zeventig 
een aantal van hen, na enkele 
omzwervingen, neergestreken op 
een perceel tegenover de toen 
nog splinternieuwe Mavo De la 
Salle. Elke tuinliefhebber regelt zijn 
huurzaakjes rechtstreeks met een 
ambtenaar van de gemeente. 

Wanneer Dorp-Noord geen bouw-
ruimte meer heeft, worden er plan-
nen uitgewerkt om huizen te bouwen 
in plan Hoogbraak. De volkstuintjes 
zullen plaats moeten maken. Het 
gemeentebestuur wil de hobbykwe-
kers best aan nieuwe ruimte helpen, 
maar stelt als voorwaarde dat die 
dan een vereniging oprichten om 
bestendigheid te garanderen en het 
overleg structuur te kunnen geven. 
Daar wordt aan gewerkt, lang en 
moeizaam maar uiteindelijk grondig. 
‘Volkstuinvereniging Baarle uit de 
startblokken’, lezen we dan ook in 
Ons Weekblad van 19 april 1996. 
Dan laat de gemeente haar plan 
varen om op de locatie van de wie-
lerbaan haar sportaccommodatie te 
realiseren. Dat opent de mogelijkheid 
om de volkstuinen te verplaatsen 
naar het middenterrein van de wie-
lerbaan. Men besluit de asfaltbaan te 
laten liggen.
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Plattegrond van een van de vroegere tuincomplexen. Archief Amalia

Uit samenspraak met gemeente en 
kersverse vereniging ontstaat het 
idee om er een net en overzichte-
lijk complex van te maken. Er gaat 
elektriciteit naar de tuinen en er 
komen  watertappunten. Ook wordt 
er voor een eerste grondverbetering 
gezorgd. De vereniging legt zich 
duidelijke regels op om te zorgen 
het complex er ordelijk uit zal zien. 
Ons Weekblad van 30 mei 1997 
vermeldt: ‘Complex van volkstuinen 
in Baarle onder grote belangstelling 
feestelijk geopend’. 
Met een speciale open dag op 
zondag 25 mei presenteert de 
vereniging zich en haar complex 
aan de bevolking. Wethouder Ker-
remans verricht de openingshande-
ling. Leo Wens en Toon Jongenelis 
krijgen lof toegezwaaid voor hun 
inspanningen. De hobbytuinders 
kunnen aan de slag op hun terrein. 
Dat is uniek te noemen. Waar vind 
je namelijk een volkstuincomplex 
met een eigen ‘randweg’?

De huidige volkstuinen. foto A. v. Tuijl
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Lavendel (Lavandula officinalis/Lavandula augustifolia)

Kruid-je-roer-me-wel (11)

SYLVIE KOKS

Terwijl ik dit artikel aan het 

schrijven ben is de coronacrisis in 

volle gang. Het is heel onwerkelijk 

om mee te maken. De vele zieken 

en mensen die het niet overleven 

maar ook de angst en onzekerheid 

die het bij velen teweegbrengt. Ik 

hoop dat ieder van u wat kruiden 

van de afgelopen seizoenen heeft 

kunnen gebruiken om uw weer-

stand te verhogen of kwaaltjes 

snel te verminderen.

In dit roerig tijdperk waar de wereld 
even stil staat gaat de natuur in 
al zijn pracht door. Ik wil graag 
informatie geven over het kruid 
lavendel. Een rustgevend kruid met 
nog andere eigenschappen. 
Lavandula komt van het Latijnse 
woord ‘lavare’ wat wassen betekent.

Lavendel behoort echt tot de 
zomerkruiden, bloeit van juni tot 
augustus en geurt heerlijk. Het is 
een struikje dat snel verhout met 
smal leerachtig grijsgroen blad. Dit 
soort blad houdt vocht goed vast 
en is tegen enorme hitte bestand. 
De kale bloemstengel is vierkant 
en groeit hoog uit boven het blad. 
In de top zitten kleine paarsblauwe 

bloempjes bij elkaar op een aar. Dit 
geeft aan dat lavendel goed is voor 
hoofd en zenuwstelsel.
Oorspronkelijk komt het uit het Mid-
dellandse Zeegebied en werd het 
voornamelijk gebruikt om slechte 
geuren te verdrijven. Het werd op 
de vloeren gestrooid en men dacht 
dat het ook ziektes en ongedierte 
verdreef. Tijdens de pestepidemieën 

meende men dat een bosje lavendel 
rond de pols bescherming bood of 
dat het verbrande kruid de lucht 
zuiverde tegen pest. Handschoen-
makers die lavendel gebruikten om 
het leder te parfumeren zouden om 
die reden ontsnapt zijn aan pest en 
cholera.  In het eerste parfum zat 
lavendel en ook in de zeep. Ik vind 
het persoonlijk een heerlijke geur.

Lavendel. foto Sylvie Koks
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Toepassingen

Gebruik altijd lavendel zonder pes-
ticiden. Je kan het heel gemakkelijk 
stekken, maar ook zaaien.

Wanneer er te veel energie in het 
hoofd zit, ontstaan hoofdpijn, 
stress en concentratieproblemen. 
Denk aan de overbelaste student 
of het hyperactieve kind. Lavendel 
bevordert de doorstroming in het 
hoofd en brengt de energie omlaag. 
Het maakt alert en sluit onnodige 
prikkels uit. Ook bij hoofdpijn door 
te veel zon, zonnesteek en zonneal-
lergie is lavendel een goed kruid.
Door de sterke geur werkt het in 
op het gevoelsleven, het kalmeert 
en versterkt het zenuwstelsel. Ook 
helpt het bij gespannen spieren in 
nek en schouders. Het bevordert 
de innerlijke rust en kan voor een 
diepe slaap zorgen. Vandaar dat we 
vaak lavendelgeur gebruiken in de 
slaapkamer. De etherische olie in de 
plant wordt na droging nog sterker. 
De stof cumarine in de plant werkt 
wat bloedverdunnend.

Ook werkt het verzachtend en 
desinfecterend als je het op de 
huid gebruikt. Bij brandwonden, 
eczeem en insectensteken. Hiervoor 
kun je etherische olie van lavendel 
gebruiken die je vermengt met 
een basisolie bijvoorbeeld zonne-
bloemolie. Op de hoofdhuid is het 
luizenwerend. In het kippenhok kun 
je ook wat lavendel strooien tegen 
bloedluizen.

Gebruik

Gebruik alleen de bloempjes die je 
in het begin van de bloei oogst. Je 
kunt ze aan de stengel laten drogen 
en rist ze er na een paar weken 
af. Zo kun je ze lang bewaren. De 
verse bloempjes kun je ook gebrui-

ken. Ik gebruik ze voor thee (om 
te slapen) maar ook in cakebeslag 
of koekjes. Culinair gezien staan 
er heel veel recepten op internet. 
Let wel op: gebruik weinig want 
het heeft snel een overheersende 
smaak.

Geneeskrachtig kun je het dus door 
een theemix doen, bijvoorbeeld met 
hop en salie om lekker te kunnen 
slapen en met citroenmelisse tegen 
hoofdpijn. Lekker als je het wat zoet 
met honing.

Om tinctuur te maken doe je bloei-
ende bloempjes met steel en wat 
blad geknipt in alcohol (jenever of 
brandewijn) tot het goed onder staat 

en dat dan drie weken laten trek-
ken, afzeven en klaar. Te gebruiken 
bij stress, hoofdpijn, slapeloosheid.
Om lavendelolie te maken doe je de 
bloeiende bloempjes in een basis-
olie, bijvoorbeeld zonnebloemolie 
en zet je de pot zonder deksel drie 
weken in de zon. Daarna afzeven 
en in een fles doen. Helaas wordt 
de olie niet paars, eerder bruin en 
ik maak hem nog wat sterker door 
er etherische olie van lavendel bij 
te doen.

Ik wens iedereen een 
fijn voorjaar.

Kruidige groetjes,
Sylvie Koks

Ingrediënten:
55 gram zachte boter
170 gram suiker
3 eieren losgeklopt
170 gram zelfrijzend bakmeel
1 theelepel vanille-extract
3 eetlepels melk
1 eetlepel verse of gedroogde lavendelbloemen

De oven voorverwarmen op 180 graden. Klop de boter met suiker 
romig, één voor één de eieren erdoor kloppen. Dan bakmeel, vanille, 
melk en lavendel erdoor roeren. In een ingevet cakeblik gieten en in 
het midden van de oven in 1 uur gaar bakken. Op de foto zie je dat 
ik er nog suikerglazuur over heb gedaan maar dat hoeft niet.

Lavendelcake. foto Sylvie Koks

Recept Lavendelcake
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‘De omgeving bij jullie is ideaal om te zwerven’

Een keurige zwerver (2)
 

ANTOON VAN TUIJL

In het vorige nummer van Van 

Wirskaante maakten we kennis 

met Harrie Pons, die in de jaren 

vijftig en zestig van de vorige 

eeuw bij enkele mensen in ons 

heem bekend was als Harrie de 

Zwerver. Nu proberen wij zijn gan-

gen verder na te gaan en zoeken 

we naar de relaties tussen hem en 

de mensen die hij hier ontmoette.

De meeste herinneringen aan 
deze zonderlinge en begaafde 
man kregen we van de familie 
Fons Jespers van de Maaijkant in 
Ulicoten. Een vast adres op zijn 
tochten vond hij ook bij de familie 
Smolders op de Heesboom. On-
derweg van de ene naar de andere 

was hij te gast bij de familie De 
Bont die nog altijd even opzij van 
de Baarleseweg woont, tussen 
Ulicoten en Baarle.

Warme vriendschap

Wij mogen van geluk spreken 
dat Gonny de Bekker-Jespers 
(dochter van Fons en Mien) een 

aantal interessante postkaarten 
en brieven van Harrie zorgvuldig 
bewaarde. De brieven en kaarten 
komen binnen van 1951 tot 1964. 
Wij mochten die hele verzameling 
inzien. Harrie wordt blijkbaar heel 
goed ontvangen op de Maaijkant. 
Het is dan ook een nette man die 
heel belangstellend is naar het wel 
en wee van het gezin en vriendelijk 

Felicitatiekaart uit 1951.
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omgaat met de kinderen, waarvan 
Gonny de oudste is. In een van zijn 
brieven schrijft hij: ‘Het was echt 
gezellig bij jullie, vond ik. Nérgens 
zo gezellig!’ Er ontstaat een warme 
vriendschap. Harrie correspondeert 
regelmatig.

Het oudste poststuk in de verzame-
ling is een briefkaart die een nog 
heel jonge Gonny ontvangt voor 
haar verjaardag in 1951. Harrie 
schrijft: ‘Gonny – hartelijk gefeli-
citeerd. Van kinderen wordt wel 
eens beweerd: Het ene heeft een 
hart van goud, Het andere kind is 
altijd stout. Maar Gonny kwelt haar 
moeder niet, Zij doet haar ouders 
geen verdriet. Ofschoon zij vaak op 
’t potje moet, Heeft zij voor elk een 
woord, een groet En neemt uit liefde 
voor haar ouders al heel wat arbeid 
op haar schouders…’
Ja, zijn wensen staan op rijm. We 
vertelden eerder al dat hij regelmatig 
gedichten schreef.
De onderlinge vriendschap blijkt ook 
uit het feit dat de hele familie Jes-
pers hem met Sinterklaas bedenkt 
met cadeautjes. In een brief van 15 
december 1961 reageert Harrie heel 
dankbaar. Hij schrijft: ‘Juist gisteren-
avond werd mij Uw pakje overhan-
digd en ik haast mij U hartelijk te 
danken. Vooral de kinderen die blijk 
hebben gegeven van bijzondere 
edelmoedigheid. Alles kan ik goed 
gebruiken. De sokken zijn niet te 
dik. Ik kan ze ook ’s zomers dragen 
en ben er heel blij mee. En ook met 
de zeep voor mijn fiselefasie’.

Met kerst en nieuwjaar worden er 
wensen uitgewisseld. Op 29 de-
cember 1963 schrijft Harrie: ‘Beste 
Gonny! In de eerste plaats mijn 
hartelijke dank voor je brief dato 
Kerstmis. Ik vond het fijn van een 
oude kameraad, nog jong in jaren, 
enig nieuws te ontvangen uit Ulico-

ten, waar ik de omgeving zo vaak 
onveilig heb gemaakt…!’ Dan rea-
geert hij verder op wat Gonny hem 
geschreven heeft over het dagelijkse 
familieleven in het gezin Jespers. Er 
zit een mooi portie zelfspot in zijn 
brief. Zo dankt hij voor de kwatta’s 
die hij toegestuurd kreeg en schrijft 
dan: ‘Als oude snoeper sla ik nog 
gerust drie repen tegelijk achter het 
restant van mijn kiezen. Als die laat-
ste moeten getuigen wat voor een 
schobbejak ik ben geweest, vroeger 
en later, dan zal heel de Maaijkant 
en ook de Zaaikant uitroepen: 
achter de tralies met die door en 
door bedorven nietsnutter. Maar als 
ze dan ergens weer een gedicht van 
mij lezen, binden ze weer in en het 
schelden wordt minder’.

Mysterieus

Op een bepaald moment wordt 
Marjes, het jongste kind in het 
Jespersgezin ernstig ziek. Een 
potje met hartslagvertragende 

 medicijnen van opa ziet zij aan 
voor snoepjes. Dat geeft heel 
ernstige problemen. Marjes ligt zes 
weken in coma in het ziekenhuis 
en voor haar leven wordt meerma-
len gevreesd. Het valt op een dag 
iemand op dat het kind één handje 
steeds sterk dichtgeknepen houdt. 
Niemand krijgt het voor elkaar dat 
handje open maken zonder het 
kind geweld aan te doen. Wanneer 
zich in haar toestand een gun-
stige wending aandient en Marjes 
ontwaakt, gaat het handje vanzelf 
open en blijkt zij al die tijd een 
miniatuur-Lourdes-Mariabeeldje 
omkneld te hebben…. 

De verwondering in het gezin is 
groot. Harrie hoort er ook van en 
reageert in een brief uit 1961. Uit 
zijn woorden blijkt weer het diepe 
medeleven met het wel en wee 
van de kinderen. Hij schrijft: ‘…
en Jesje, goeie Jesje! Nu lig je 
toch weer gezond op je nestje? Met 
verbazing las ik van dat beeldje 
dat zij vast omkneld hield tijdens 
haar ziek zijn. Het lijkt wel of er 
genezende kracht in zit. ’t Is myste-
rieus!’ In een brief uit 1964 komt 
Harrie terug op deze gebeurtenis 
met: ‘Gelukkig dat Marjes nu goed 
gezond is. Goed zo Jesje. Laat je 
niet op je kop zitten door die grote 
broer en zussen’.
Passend in de geest van die tijd, is 
het niet verwonderlijk dat Lourdes 
een duidelijke rol bleef spelen in 
het gezin en meer nog in het leven 
van Marjes.

In de verzameling post die Gonny 
zo zorgvuldig bewaard heeft, vin-
den we nog een paar merkwaardig-
heden. Er zit bijvoorbeeld een (deel 
van) een envelop bij die meerdere 
mededelingen en vragen bevat. 
Opvallend is ook een vreemd ‘krab-
beltje’. Bij uitvergroting blijkt het 

Lourdesbeeldje van nog geen drie 
centimeter.
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Envelop met ‘mededelingen’.

Een wandelaartje als handtekening.

Envelop met teken-‘krabbels’ van Gonny.
Het portret dat Gonny tekende, 
uitvergroot.

een summiere weergave van een 
wandelaar te zijn. Hiermee onder-
tekent hij bijna al zijn kaarten en 
brieven.

Er is ook een envelop waar zijn 
portret op getekend is. Dit is een 
‘vroeg kunstwerkje’ van Gonny. Ze 
heeft haar oude vriend heel goed 
waargenomen!

Het moge duidelijk zijn dat Harrie 
zijn zwerftochten graag onder-
breekt om enige dagen op de 
Maaijkant door te brengen. Maar 
hoe komt hij daar en waar trekt hij 
naar toe? In een van zijn brieven 
geeft hij ons zelf een spoortje. Op 
Alphen Boshoven moet hij een 
verblijfadres hebben. Hij noemt de 
naam Zegers. Uit een reactie op 
ons eerste verhaal blijkt dat Harrie 
ook wel bij de familie De Jong op 
de Goedentijd langs gaat. Het is 
zeker dat hij vanuit Ulicoten graag 
richting Castelré trekt. Daar schrijft 
hij zelf over. We lezen in een brief 
uit 1963: ‘Hoe gaarne zou ik weer 
eens in jullie omgeving wandelen. 
Vooral die weg naar Castelré, langs 
de villa van Siemons was enorm 
schoon. Ik was er gewoon verliefd 
op’. Hij gaat er op bezoek. 
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Het valt hem op dat deze mensen 
bij Baarle-Brug helemaal gewend 
zijn aan hun mooie omgeving. Dat 
verwondert hem, maar zo werkt 
het. Alles wordt gewoon als je er 
altijd midden in zit. Zijn oordeel 
is overigens heel positief: ‘In de 
Siemonsen zit veel goeds!’ 

Op de lange route van Ulicoten 
naar Castelré heeft hij een paar 
tussenadressen. Zo logeert hij 
met regelmaat op de Heesboom 
bij de familie Smolders. Mevrouw 
Oonincx-Smolders vertelt er over. 
Harrie kwam regelmatig langs. Zij 
herinnert zich nog goed dat hij dan 
in de keuken naast de naaimachine 
zat om een boterham te eten. Vol-
gens haar at hij nooit warm en ook 
nooit samen met de gezinsleden. 
Daarvan getuigen anderen ook. Zij 
weet ook nog dat Harrie een vrien-
delijke, schone en nette, welopge-
voede zwerver was. Hij kreeg een 
slaapplaats op de hooizolder. Vader 
Smolders ging ’s avonds met een 
zaklamp mee om bij te lichten. Hij 
maakt in het hooi een kuil. Harrie 
ging daar in liggen en dan pikte pa 

een dot hooi aan een gaffel om die 
over hem heen te leggen. Ja, als je 
dan nog niet slaapt!

In ons eerste verhaal vertelden 
we dat Harrie de gewoonte heeft 
om ’s morgens gymoefeningen te 
doen. In de vroege morgen staat 
hij op het erf flink met zijn armen 
te zwaaien. Laat hem nou net 
een gymplek gekozen hebben, 
vlak bij het duivenhok van een bij 
Smolders inwonende oom. Die is 
duivenhouder en heel zuinig op 
zijn gevleugelde vrienden. In zo’n 
rustig buurtje als de Heesboom, 
zijn die duiven zoveel beweging 
niet gewend en ze raakten dan ook 
flink overstuur. Harrie wordt daar 
op aangesproken. Hij maakt er ab-
soluut geen probleem van en kiest 
meteen een andere plaats voor zijn 
excersities. Het is mevrouw Oonincx 
ook bekend dat Harrie soms ook bij 
hen arriveerde vanuit Alphen, waar 
hij onderdak gevonden had bij Floor 
Zegers op Alphen Boshoven.

Op zijn route van de Maaijkant 
naar de Heesboom en omgekeerd, 

houdt hij graag een rustpauze bij 
de Familie De Bont. Toon weet dat 
nog heel goed. Hij vind het niet 
zo vreemd dat weinig mensen de 
zwerver kennen. Hij komt namelijk 
niet graag op doorgaande wegen 
maar gaat liever binnendoor van 
zijn ene adres naar het andere. Hij 
vermijdt bij voorkeur de dorpen. Zo 
is te verklaren dat niemand Harrie 
blijkt te kennen kent, als Toon hier 
en daar in Ulicoten navraag doet.

Even terug

Eerder schreven we dat Harrie 
steeds meer problemen krijgt met 
zijn voeten. In zijn laatste periode 
verblijft hij in Tungelroy. Ook kon 
u lezen dat de Zusters van Stram-
proy na zijn overlijden voor een 
keurige grafsteen zorgen met het 
geld dat zij voor hem beheerden. 
Bij Amalia’s heemreis naar Weert 
en Tungelroy, bezoeken wij zijn graf. 
Gonny vertelt daar een en ander uit 
haar herinneringen. De Tungelroyse 
gids leest fragmenten voor uit een 
gedichtenboekje van Harrie. Een 
mooi gedenkmoment is dat.

Bij het bekijken van de grafsteen 
valt ons iets vreemds op. Harrie de 
Zwerver, alias A. Zondertuis, staat 
in de burgeradministratie vermeld 
als Hendrik Antonie Pons. Maar op 
zijn grafsteen staat: Henri Francis-
cus Pons! Zou het kunnen dat de 
zusters deze naamsverwisseling be-
wust gekozen hebben om daarmee 
aan te geven dat de Zwerver leefde 
als Sint Franciscus van Assisië? Ook 
die was onthecht van alle materiële 
zaken en leefde met grote liefde 
voor de mensen en de natuur.  

We sluiten af met nog maar eens 
een bewijs van de pure vriend-
schap over en weer. Gonny is haar 
oude vriend nooit vergeten. In de 

Het Merkske in de omgeving van Baarle-Brug.



van wirskaante 2020/2       55

loop van haar verdere leven heeft 
zij zich creatief goed ontwikkeld. 
Zij maakt textiele kunstwerken, 
vaak in de vorm van wandtapijten. 
Die ontstaan door een reeks van 
soms ingewikkelde bewerkingen 
van stoffen en garens. Haar werk 
is zeker geen kwestie van gangbaar 
weven en knopen. Gonny weet er 
met haar vaardigheden veel meer 
van te maken. Samen optrekkend 

Gonny vertelt over Harrie. Let op de grafsteen achter haar. Het gedichtenboekje uit Tungelroy.

Wandtapijt over Harrie Pons. 

in een collectief van kunstenaars 
onder de naam StiQs heeft Gonny 
in november-december 2019 geëx-
poseerd in de HighFiveArt Galerie 
aan de Hoogbraak in Baarle. 

Haar twee werken waren duidelijke 
herinneringen aan Harrie Pons. 
Bekijk de afbeeldingen van haar 
werk en zie hoe zijn portret en zijn 
handschrift herkenbaar verwerkt 

zijn. In de zwerversbroek en het 
andere werk was Harrie even terug 
in ons heem. 
Hij moest eens weten! 

Bronnen: 
verhalen van Marjes, Rian en Gonny. 
Website van Heemkunde Tungelroy.
Illustraties: Mariabeeldje: Marjes. 
Poststukken, beschikbaar gesteld door 
Gonny. 
Foto’s: A. van Tuijl. 

‘Zwerversbroek’ als wandkleed. 
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Roman over de Dodendraad

2000 Volt
 

HARRY BENSCHOP

Nee, de nieuwe roman van Jos 

Schel gaat niet over de coronacri-

sis, maar wie ‘2000 Volt’ leest zal 

wel verbaasd staan over de paral-

lellen tussen wat zich honderd jaar 

geleden voltrok en hoe de zaken er 

anno 2020 voor staan in het grens-

gebied van Nederland en België.

Sla de roman ‘2000 Volt’ open en 
binnen no time zit je er: te mid-
den van de Eerste Wereldoorlog, 
samen met de jonge hoofdrolspelers, 
continu slingerend tussen het vrije 
Nederland en het bezette België. De 
Duitse bezetter sluit de grens af met 
een gloednieuwe uitvinding: een 
elektrische versperring die al snel 
bekend staat als de Dodendraad. 
Ondanks het gevaar dat deze af-
sluiting met zich meebrengt, blijven 
vluchtelingen, smokkelaars en spion-
nen de grens passeren. ‘2000 Volt’ 
volgt het lot van twee jongeman-
nen uit het grensgebied die in deze 
smokkelpraktijken verwikkeld raken. 

Jos Schel laat zien dat Nederland en 
meer bepaald de directe omgeving 
van Baarle-Nassau niet zo neutraal 
kon blijven als men wilde.

Jos Schel

Jos Schel is onder meer schrijver van 
historische romans. Hoe is een in 
Rotterdam wonende schrijver op het 
idee gekomen voor een roman die 
zich afspeelt aan de grens met Bel-
gië? “Wel”, steekt Jos van wal, “toen 
ik een keer, al weer geruime tijd gele-
den door Baarle reed, onderweg naar 
familie, drong zich aan mij de vraag 
op: hoe komen Baarle-Nassau en 
Baarle-Hertog toch aan hun bizarre 
grenzen?” Weer thuis zocht hij naar 
de geschiedenis van beide gemeen-
ten en kwam plotseling uit bij de 
Dodendraad. “Van dat fenomeen had 
ik nog nooit gehoord en er zelfs nog 
nooit iets over gelezen.” Jos dacht 
bij zich zelf, ik zal toch niet de enige 
zijn? “Doordat ik steeds op zoek ben 
naar historische verhalen om mijn 
romans op te baseren, rijpte al gauw 
een plan voor een nieuw boek: De 
Dodendraad.” Hij las los en vast wat 
hij kon vinden over de grensversper-
ring. Dat was gelukkig veel meer dan 
hij in eerste instantie had verwacht. 

Professor Vanneste

“Vooral het werk dat Herman Jans-
sen en Frans Van Gils hebben gedaan 
rond de Dodendraad, heeft mij verder 
gebracht”, blikt Jos Schel terug. Hij 
heeft zijn roman aan Herman voor-

gelegd, om ‘historische fouten’ eruit 
te halen. “Ik had de taak om fictieve 
figuren in deze geschiedenis te zet-
ten, een taak waar ik me met plezier 
aan zette.”
Nu ligt de proefdruk voor me, ver-
volgt Jos. “Ik ben er zeer tevreden 
over, zeker ook door het cover-
ontwerp van illustrator Hans Swaep 
en het zeer positieve voorwoord van 
professor Vanneste.”

Ook hem had hij benaderd om meer 
te weten te komen van de Doden-
draad. Prof. Dr. A. Vanneste van 
de Universiteit van Antwerpen, dé 
expert wat betreft de Dodendraad, 
heeft het voorwoord voor het boek 
geschreven: Zonder betweterig te 
doen en zonder de lezer te overdon-
deren met technische feitjes is het 
de auteur gelukt om op een elegante 
wijze correcte historische informatie 
te verschaffen, en ze te verwerken 
en te integreren in een verhaal waar-
van de gebeurtenissen zich eigenlijk 
in bijna elke Belgisch-Nederlandse 
regio hadden kunnen afspelen. Zo 
slaagt Jos Schel erin om op een 
ontspannende maar verantwoorde 
wijze hulde te brengen aan lokale 
verzetsstrijders van ruim een eeuw 
geleden.

Het boek ‘2000 Volt’ van Jos Schel 
is te bestellen bij de lokale boekhan-
del voor € 21,50.

Auteur Jos Schel
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Baarle van toen  (5)
 

ANNA GULICKX-KOKS EN LISETTE GULICKX-VERACHTERT

In de serie ‘Het Baarle van toen’ 

zetten we de reeks voort met en-

kele interviews die in het verleden 

door leden van de heemkunde-

kring gehouden zijn met (toen al) 

oudere inwoners. In 1987 hadden 

Anna Gulickx-Koks en Lisette 

Gulickx-Verachtert onder andere 

volgende  interviews. 

Modest Wouters en 
Mit Lauwers

Het gesprek vond 14 mei 1987 
plaats. Modest (Dest in de volks-
mond) werd geboren op 31 maart 
1909, zijn echtgenote Mit Lauwers 
op 21 Maart 1907. Beiden zijn in 
Baarle-Nassau geboren. Modest 
en Mit woonden in de Pastoor de 
Katerstraat. 

Bij ons thuis waren ze met vijf 
kinderen: drie meisjes: Fien, Nellie 
en Marieke (Marieke is jong gestor-
ven) en twee jongens: Jef en ik.
Dest had samen met zijn broer Jef 
een timmerbedrijf met een timmer-
winkel. Zij waren met hun werk 
onafscheidelijk.

Beiden zijn geboren vóór de 
Eerste Wereldoorlog. Ze hebben 

die als kind meegemaakt. Op 
onze vraag wat zij zich daar nog 
bewust van zijn vertelt Dest: “Van 
de Eerste Wereldoorlog weten wij 
nog veel. De telegrafie stond op 
de Chaamseweg en rondom het 
dorpscentrum was er een twee 

meter hoge kippengaas gespannen. 
Bij Kuijpers in Loveren was er een 
poort in de afspanning. Ook op de 
Chaamseweg, de Alphenseweg en 
de Grens waren van die poorten. 
Om hier door te mogen moest men 
een speciale pas hebben. Langs de 

Gouden paar Modest Wouters en Maria Lauwers.
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grens met België (Castelré- Minder-
hout, Castelré-Wortel) was er een 
elektrische draad gespannen, de 
dodendraad. Hieraan zijn verschil-
lende mensen verongelukt. Er werd 
ook veel gesmokkeld in de oorlog. 
Zo werd veel petroleum gesmok-
keld. De petroleum werd gebruikt 
voor de verlichting”. Er was immers 
geen elektriciteit.

Hebt u nog anekdotes of verhalen 
uit de oorlog, vroegen we aan Mit. 
“Jazeker”, zegt ze: "Koningin Wil-
helmina is in de oorlog in Baarle 
geweest, ik stond geen twee meter 
bij haar vandaan. Zij bezocht er 
de soldaten. Ik weet ook nog dat 
in het huidige culturele centrum er 
een centrale keuken voor de sol-
daten was. De Broeders waren er 
gevestigd. De Hollandse soldaten 
gebruikten het schoolgebouw”.

Pastoor de Katerstraat met linksvoor de woning en de timmerwinkel van de gebroeders Wouters.

Tijdens de mobilisatie waren officieren in opleiding ingekwartierd bij de fam. 
Kuijpers op Loveren. In de deurposten Ant en Adriaan Kuijpers. foto fam.Kuijpers
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En in jullie vrije tijd, wat waren 
toen zoal gebruiken of jullie lief-
hebberijen? Dest heeft veel toneel 
gespeeld zegt ie. “In het begin 
kreeg ik een bijrol, maar toen men 
merkte dat er in mij meer in zat, 
kreeg ik grotere rollen. In het stuk 
‘De nieuwe kerstmis’ was ik zigeu-
ner, samen met Denis Couwen-
berg, Jef Wouters en Jac Brouwers. 
In ‘En waar de ster bleef stille 
staan’ van Felix Timmermans 
speelden Jan en Gerard Gulickx 
ook mee. We speelden onder 
de leiding van kapelaan Van der 
Steen, later onder leiding van de 
Broeders. Ik kreeg altijd plezante 
rollen. Ook Jan Gulickx was een 
van de lollige mannen. Mijn 
broer Jef kon zijn lach niet goed 
inhouden. In ‘En waar de ster bleef 
stille staan’ zei Jac Brouwers toen 

hij een borreltje nam: "Een engeltje 
pist op mijn tong" en Jan Gulickx 
antwoordde : "Twee engeltjes” en 
toen zei ik: “Den hele hemel”. In 
dit stuk moest ook een engel mee-
spelen. Men had toen, zonder dat 
pastoor Maes het wist, Martha Gu-
lickx gevraagd deze rol te spelen. 
Pastoor Maes heeft nooit geweten 
dat het een gemengd toneel was. 
En misschien maar goed ook want 
in allerlei situaties en gelegenhe-
den was er een strikte scheiding 
tussen de jongen en de meisjes. 

Van pastoor Maes mochten man-
nen en vrouwen niet samen naar 
de toneelvoorstelling komen. Met 
kerstmis werd op eerste kerstdag 
voor de mannen gespeeld (ze 
mochten anders nergens heen) 
en op tweede kerstdag werd er 

gespeeld voor de vrouwen. Van de 
jonge meisjes zagen er niet veel 
het blijspel want na de pauze ble-
ven ze buiten bij de jongens. Die 
stonden daar te wachten. Terwijl 
ze thuis dachten dat hun dochters 
naar het toneel waren, gingen ze 
stiekem met de jongens weg.

Pastoor Maes was een echte 
kindervriend, hij ging dikwijls 
met de kinderen wandelen naar 
de Schietberg en dan rolde hij 
evengoed als de kinderen van de 
Schietberg af met die lange rokken 
aan. In de vakantie trachtte hij 
altijd de kinderen naar de kerk te 
krijgen, als beloning stond er dan 
een mand met appels of peren in 
het kerkportaal waar de kinderen 
dan van mee naar huis mochten 
nemen”. 

Spelers van ‘De nieuwe Kerstmis’ met op de bovenste rij: broeder Wilhelmo (regisseur), Modest Wouters, Jac Brouwers, 
Jan Gulickx, Jan de Rooij. Middelste rij: Jef Wouters, Jac Harmsen, Marcelis, Fred Gulickx. Onderste rij kinderen van 
Lanen. foto R. Wouters
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En hoe was het leven in Baarle 
destijds. Kun je eens wat noemen?
Dest vertelt dat het personenver-
voer toen heel wat primitiever was. 
“De eerste bus in Baarle was van 
‘Kooyke’ (de vader van Lisa Koyen, 
vroedvrouw). Wanneer zijn bus stil 
viel gaf ‘Kooyke’ een draai aan de 

slinger en weg was ie. Koyen had 
ook een zweefmolen, die stond in 
de wei bij Gulickx. 

Er heeft ook lang een trein gereden 
in Baarle. Wij reden daarmee naar 
de ambachtsschool in Tilburg. De 
trein reed van Tilburg naar België. 
Aan de grens werd er dan een 
andere locomotief voor gezet”. 
Mit vertelt: “In onze jonge tijd 
waren de voornaamste winkels: 
de kruideniers, een hoeden- en 
pettenwinkel van Wieske Slockers. 
En bij Staanske Schuermans in de 
Kerkstraat verkocht men potten en 
pannen. Naast Staanske Schuer-
mans was het schoolhuis, daar 
woonde het schoolhoofd meester 
De Bont van de Belgische school 
en daarnaast was de jongens-
school. Er was niet veel te koop en 
er werd niet veel gekocht, ondanks 
dat alles nu veel duurder is. Er was 
weinig geld. 
Vroeger kostte een brood vijfen-
twintig cent, een paar schoenen 

een gulden vijftig en met een 
rijksdaalder kon men alles doen als 
men uitging”.
En zo kunnen Dest en Mit nog 
uren vertellen.

Adriaan Willems

In september 1987 spraken Anna 
en Lisette met Adriaan Willems, 
woonachtig in St. Janshove. Hij 
was gehuwd met Maria Melania 
de Wit. 
Adriaan, wat kun jij je nog herin-
neren van vroeger? Ken je nog 
anekdotes? Hij vertelt: “In de 
periode 1927-1939 woonden we 
in de Klokkenstraat, Kapelstraat, 
Kerkstraat en Hoogbraak. We 
krijgen drie kinderen in diezelfde 
periode. Dochter Cornelia overlijdt 
op jonge leeftijd”. 

“Ik ben geboren op 24 december 
1905  in Baarle-Nassau. Wij 
waren thuis met zes kinderen. Mijn 
vader was spoorwegrangeerder. 

Pastoor Maes.

Hoek Stationstraat – Kerkstraat met in het midden het spoorhuisje waar de familie Willems woonde. In de deurpost van 
de woning rechts zien we Tjeerd de Jong en Cornelie G. Baumers,  de grondleggers van de huidige Kon. Drukkerij Em. de 
Jong.
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Wij woonden in het spoorhuisje op 
de hoek Stationstraat-Kerkstraat. 
Mijn moeder stond aan de schuif 
(spooroverweg).

Ik moest al vroeg werken thuis. Als 
we 's morgens naar de mis geweest 
waren, vlug naar huis, koffiedrin-
ken en dan moest ik de afwas 
doen.  Het keukentje moest altijd 
schoon zijn voor ik naar school 
ging. Dan zei moeder: “Denk eraan 
dat ge dweilt hé”. En dan naar 
school, ’s middags thuis eten en 
dan weer afwassen. Wij gingen 
naar school in de Stationstraat ”.  

Adriaan, heb je nog herinneringen 
aan je schooltijd? Je moest ook al 
jong gaan werken zeker?
Adriaan herinnert zich dat in klas 1 
en 2 een juffrouw les gaf, in klas 3 
en 4 was het meester Joosen en in 
5 en 6 meester Bussels. 
“Ik ben op mijn twaalfde gaan 
werken bij Louis Jansen. Die 
woonde waar nu het kasteeltje (H. 
van Hees) staat in de Katerstraat. 
Louis Jansen heeft dit Kasteeltje 
ook laten bouwen. 
Jansen deed in hout. Ik moest 

Rechts vooraan de lagere school met het schoolhuis in de Stationstraat.

Het kasteeltje in vroegere tijden.
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bomen schorsen aan het sta-
tion (de Loswal). Dat hout werd 
meestal gebruikt als mijnhout (voor 
in de kolenmijnen). Soms moest 
ik Mw. Jansen wel eens helpen. 
Dan moest ik een emmer aardap-
pelen naar Kerremans brengen en 
moest dan een emmer geschilde 
aardappelen mee terugbrengen. Ik 
moest er ook wel eens vegen, maar 
dat deed ik graag want dan viel er 
gewoonlijk wel iets af.
Voor ik naar het bejaardenhuis ben 
gekomen, woonde ik op Hoogbraak 
in Baarle-Nassau”. 

Liza Van Besouw-Marinus

Ook met Liza van Besouw-Marinus, 
woonachtig in St. Janshove hadden 
de dames Koks en Gulickx een inter-
view in september 1987. 

Liza zit op haar praatstoel en vertelt: 
“Wij waren thuis met vier kinderen. 
Gust, Jan, Mit en ikzelf. Ik werd 
geboren op 16 juli 1909 als jongste 
van ons gezin in de Molenstraat 
te Baarle-Hertog. Ik was thuis de 
jongste, mijn moeder was 30 toen ze 
trouwde en op haar 38ste kocht ze 

pas haar eerste kind. Mijn vader was 
van Weelde en leerde mijn moeder 
kennen in de Kievit (daar was een 
cafeetje in die tijd.). Wij woonden 
naast bakker Jules Jansen (later 
Brouwershuis, nu De Lataern). Mijn 
vader werd 72 jaar, mijn moeder 76, 
mijn broer Gust 75 en ons Mit 78 
jaar oud. Mijn vader heeft altijd in 
het hout gewerkt, mijn broers ook, 
maar toen het hier ‘uitgebost’ was, 
zijn ze naar de Ardennen getrokken. 

Mijn moeder heette Kee; zij heeft 
veel kinderen ter wereld helpen 
brengen. Als er in buurt ergens een 
kind moest geboren worden, werd 
ons moeder dikwijls geroepen en 
de mensen zeiden dan: ‘Ga Kee 
Marinus maar roepen’. Bij Trien 
Timmer(mans), onze buren, heeft 
ze altijd geholpen bij de bevallingen. 
Er waren daar vijf kinderen: vier 
jongens: Chat, Toon, Door, Frans en 
een meisje Marieke. 
Tegenover ons woonde Nel Sips en 
daarnaast J. Dickens. Dat was een 
tweewoon waar nu het Belgisch 
kerkhof is. Wij woonden in een huis 
drie-onder-een-kap, nu naast apo-
theek Brugman). Daarnaast woonde 

Molenstraat (bij café nova). 

Bosarbeiders zagen mijnhout.
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Stina van de Koning. De kinderen 
zongen daar wel eens een liedje over 
en dat ging zo: 
‘Stina van de Koning 
smeert haar gat vol honing
Al de stadse heren kwamen gelopen 
om Stina’s gat te kopen’. 

Naast Stina woonden Jan Bierens 
met zijn zoon Charles en zijn dochter 
Mit en haar man, meneer Diep-
straten. Bij de bevrijding in oktober 
1944 werd Jan Bierens gedood door 
een voltreffer op de schuilkelder”.
Het was de tijd dat de mensen, 
eigenlijk kinderen nog, heel vroeg 
moesten gaan werken. Hoe was dat 
bij jou Liza?
“Ik ben bij Sooike van der Flaas 
(de’n bakker) kindermeisje geweest. 
Daar  woonde ook Janus Vriens als 
bakkersknecht (hij is nu pater). Dat 
was toch ook ne'n deugniet, ik snap 
niet dat hij pater is geworden. Hij 
heeft mij dikwijls in de bakkerstrog 
geduwd, dan zat ik helemaal onder 
de bloem. In de bakkerij was ’n 
dorpel. Ik sprong daar een keer af en 
sprong boven op een katje, het katje 
tuimelde en was rats dood.  
Mijn eerste fiets heb ik zelf moeten 
verdienen, ik moest gaan werken 
aan Bongershuis (nu de Gaarshof).
Ik moest daar te voet naar toe en 
dan patatten rapen en 's avonds 
weer te voet naar huis. Ik heb ook bij 
Eugène Leemans op de Chaamse-
weg gewerkt. Daar moest ik aan 
de waskuip, de was doen van zo’n 
groot gezin. 't Is niet voor niks dat ik 
dikwijls zo’n last heb van reuma”. 

Hoewel we nog wel efkes gezellig 
door kunnen praten bedanken we 
Liza voor het gesprekje.

Interviews en foto’s 
bewerkt door Leo Voeten

1 Daar waar confectiefabriek Lehmann 
gevestigd was en anno 2020 Aldi gevestigd is.

Bongershuis, de huidige Gaarshof. Achterzijde van het landhuis, ca. 1922. De 
kinderen behoren tot de familie Bongers die in 1931 het pand als woonhuis 
heeft verlaten.

Bidprentje Johannes Bierens.
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Hoe kwamen de Poolse bevrijders  
in Baarle terecht?
 

FRANK TUIJTELAARS

In oktober 1944 waren de inwo-

ners van Baarle en omstreken 

maar wat verrast toen bleek dat 

niet de Amerikanen of de Britten 

de hoofdmoot van de bevrij-

dingsmacht vormde maar een 

Poolse pantserdivisie in Engelse 

gevechtskledij met Britse en Ame-

rikaanse tanks en voertuigen. 

Van de bijna drie miljoen soldaten 
die via de landingsstranden in 
West-Europa oprukten, vormde de 
Eerste Poolse pantserdivisie met 
16.000 manschappen maar een 
heel klein gedeelte. Toch nemen 
ze een prominente rol in bij de 
bevrijding van West-Europa en is 
het een toevalligheid dat Baarle-
Nassau uiteindelijk grotendeels 
bevrijd werd door deze dappere 
soldaten. 

September 1939

Begin september 1939 valt nazi-
Duitsland Polen binnen. Frankrijk 
en Engeland verklaren Duitsland 
de oorlog en de Tweede Wereldoor-
log begint. 
De Duitse opmars in Polen verloopt 
voorspoedig ondanks de hevige 
tegenstand van de Poolse verde-
diging. In het zuiden van Polen 
weet een Poolse beroepsmilitair 
kolonel Stanislaw Maczek en zijn 
gemotoriseerde brigade een Duitse 
overmacht gevoelige nederlagen 
toe te brengen met zijn beweeg-
lijke manier van oorlogvoeren. De 
strijd wordt echter hopeloos als 
half september het Poolse leger 
ook nog in de rug wordt aange-
vallen door de Sovjetunie. Deze 
twee mogendheden hebben Polen 
onderling al verdeeld en een niet-
aanvalsverdrag gesloten. Maczek 
en zijn resterende brigade (onge-
veer 1200 man) krijgen orders de 

grens met Hongarije over te steken. 
Ze worden ontwapend, maar we-
ten met Hongaarse hulp via grote 
omzwervingen te ontkomen naar 
bondgenoot Frankrijk.

In Frankrijk

In Frankrijk verzamelen de 
soldaten weer, vastbesloten de 
strijd weer op te nemen tegen 
de Duitsers. De rangen worden 
aangevuld met Poolse vrijwilligers 
uit vele windstreken. Pas in maart 
1940 krijgen de Poolse militairen 
weer beschikking over verou-
derde tanks en als in mei 1940 
de Duitsers Frankrijk binnenvallen 
worden ze weer ingezet. Kolonel 
Maczek schrijft nog een lijvig rap-
port om de Franse legerleiding te 
waarschuwen voor de tactische 
bewegingsoorlog van de Duitsers. 
Het rapport wordt echter genegeerd 
en het numeriek grotere Franse 
leger lijdt gevoelige nederlagen. 
Wederom vechten de Polen moedig 
tegen een Duitse overmacht en een 
inefficiënte Franse legerleiding. Met 
zware verliezen trekken ze zich 
terug naar Vichy-Frankrijk en via 
Algerije, Marokko en Portugal we-
ten veel Poolse militairen Engeland 
te bereiken. 

Onderstaande foto’s kunnen over 
de verdere tekst worden verspreid 
in opgenomen volgorde

Polen Battle tour

De Polen Battle Tour Baarle is verschoven naar voorjaar 2021. 
Deze tocht zou eerst in de tweede helft van mei 2020 doorgaan. 
Op de fiets wordt er langs plekken in Baarle gegaan waar een 
(persoonlijk) verhaal wordt verteld over de Poolse opmars die de 
bevrijding van beide Baarles inluidde. Amalia organiseert de Polen 
Battle Tour samen met de groep ‘Back to 40-45’
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Bevrijding Beerse, Merksplas 
en Baarle-Hertog/Nassau

Merksplas

Rijkevorsel

Vosselaar

Baarle Hertog
03/10

Turnhout

Heikant
28-10

30-09

28-09
29-09

Sint-Jozef
25-09

28-09

24-09
Beerse

                            kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

rin
ggrac

ht Kolonie

Zondereigen
01-10

Canadezen

Engelsen

Polen

24-09-1944: 
De eerste Tommy (bijnaam voor de Britse 
geallieerden) arriveert in de Gasthuisstraat. Beerse 
Centrum is bevrijd!

25-09-1944: 
Aan het sas in Sint-Jozef Rijkevorsel leggen de 
geallieerden een Baileybrug en steken  zo het 
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten over. De Duitse 
verdedigingslinie is doorbroken.

28-09-1944: 
Hevige gevechten aan Den Hout in Beerse, waar 
de Duitsers zich langs het kanaal verschansen in de 
steenbakkerijen (de ‘Brickwork Battles’) 

29-09-1944:
Korporaal Harper van het Hallemshire regiment (Polar 
Bears) forceert de doorbraak bij de verovering van 
Merksplas-Kolonie. Hij sneuvelt hierbij. Postuum wordt 
hem het Victoria Cross toegekend.

30-09-1944:
Merksplas Dorp is bevrijd!

01-10-1944:
Na een volledige dag van felle strijd, waarbij elke meter 
bevochten werd, is Zondereigen bevrijd!

03-10-1944:
Hoewel Baarle-Centrum al op 3 oktober bevrijd wordt, 
duurt het nog tot 28 oktober totdat de hele omgeving 
van Baarle-Hertog/Nassau vrij van Duitse bezetters is. 
Ook het laatste stukje Merksplas (Heikant) valt dan in 
geallieerde handen.

Schotland

In Engeland wordt ze een locatie in 
Schotland toegewezen die ze moe-
ten verdedigen tegen een mogelijke 
Duitse inval. Er blijven Poolse vrij-
willigers toestromen uit alle wind-
richtingen. Zonen van immigranten 
uit Noord- en Zuid-Amerika, het 
Midden-Oosten, maar ook Polen die 
ontsnapt zijn uit gedwongen Duitse 
militaire dienst. Allen vastbesloten 
het moederland te bevrijden van de 
Duitse bezetter. 
Tijdens de luchtoorlog om Enge-
land spelen ook Poolse piloten een 
belangrijke rol. 
Maczek, inmiddels bevorderd tot 
generaal-majoor van de Eerste 
Poolse panterdivisie weet de man-
nen van verschillende achtergron-
den in de komende jaren te trainen 
naar een mobiele pantserdivisie 
bestaande uit 16.000 man, 381 
tanks, 473 stukken geschut en 
ruim 4.000 voertuigen. 

Het Rode leger 

Polen is inmiddels al geruime tijd 
bezet door Duitse en Russische 
troepen. Beide bezetters voeren 
een heus schrikbewind in Polen 
met vele executies en genocide. De 
Duitse aanval op Rusland in 1941 
zorgt ervoor dat heel Polen onder 
Duitse voet wordt gelopen. Poolse 
boeren worden weggejaagd van 
hun gronden, de Joodse bevolking 
wordt vervolgd. In Polen worden 
ook enkele van de beruchtste ver-
nietigingskampen door de Duitsers 
gebouwd.
De Duitse opmars naar Rusland 
loopt echter vast en in 1943 lijdt 
het Duitse leger grote nederlagen. 
In de zomer van 1944 rukt het 
Rode leger op in Polen en staat 
het aan de rand van Warschau. 
De Polen aldaar achten de tijd rijp Banner tentoonstelling. aangepast ontwerp Karel Govaerts
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voor een gewapende opstand tegen 
de Duitse bezetter om de bevrijding 
te bespoedigen…

Slag om Normandië 

Gelijktijdig komt de Poolse pant-
serdivisie begin augustus aan land 
in Normandië. De Polen vormen 
een belangrijk aandeel in de 

doorbraak of ontknoping van de 
Slag om Normandië. Ze sluiten een 
omsingeling van een groot aantal 
Duitse gevechtstroepen. Tijdens die 
gevechten worden ze zelf ook afge-
sloten en krijgen te maken met felle 
tegenaanvallen van de ingesloten 
Duitse troepen en de Duitse ontzet-
tingstroepen. Montgomery noemt 
ze dan ook de kurk op de fles. 

De Polen lijden gevoelige verlie-
zen, vooral bij de infanterie. Een 
Regiment krijgt er ook de bijnaam 
Bloedhemden, maar ze worden 
vervolgens meteen weer ingezet bij 
de snelle opmars richting België 
en bevrijden Abbeville, St. Omer, 
Ieper, Roeselare, Tielt, Gent, Sint-
Niklaas en vervolgens Zeeuwsch-
Vlaanderen. 

Market Garden

Half september kiest het geallieerde 
opperbevel voor een gewaagde 
onderneming om met behulp van 
luchtlandingstroepen een door-
braak over de rivieren in Nederland 
te realiseren: operatie Market 
Garden. Het plan is te ambitieus; 
de Engelse parachutisten kunnen 
de laatste brug niet veroveren. 
Een Poolse parachutistenbrigade 
wordt een van de laatste dagen in 
een verloren slag nog in de strijd 
geworpen. Ze hebben alsnog een 
belangrijk aandeel in de ontsnap-

Oversteek van het Kanaal Dessel-Schoten bij Rijkevorsel. British Imperial War Museum

Poolse militairen bij hun veldkeuken. British Imperial War Museum
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ping van Britse parachutisten met 
hoge eigen verliezen. 

Na de gevechten in Zeeuwsch-
Vlaanderen wordt de Poolse 
pantserdivisie naar Rijkevorsel 
gedirigeerd en onder Canadees be-
vel geplaatst. Montgomery kan het 
plan niet loslaten om de rivieren 
alsnog over te steken en de Poolse 
pantserdivisie moet oprukken in de 
richting van Tilburg/Den Bosch. 
De bevoorradingssituatie van de 
geallieerden is echter heel precair 
geworden. Alle brandstof, munitie 
en rantsoenen moeten uit Norman-
dië met vrachtwagens aangevoerd 
worden. De haven van Antwerpen 
is vrijwel intact ingenomen, maar 
kan niet gebruikt worden omdat de 
toegang tot de haven nog in Duitse 
handen is. Desalniettemin wordt de 
Poolse pantserdivisie naar Rijkevor-
sel gecommandeerd en spelen ze 
geen rol in de slag om de Schelde. 

Baarle drie weken frontgebied

Vanuit Rijkevorsel wordt samen met 
de Engelsen de aanval ingezet op 
Merksplas. Daarop trekt de Poolse 
pantserdivisie alleen verder naar 

Zondereigen, Baarle en Alphen. 
De zware gevechten in onze streek 
putten de Poolse divisie verder uit; 
veel tanks zijn kapotgeschoten 
en de personele bezetting is nog 

maar 60 procent. De bevoorrading 
stokt en noodgedwongen wordt 
begin oktober na de bevrijding van 
Baarle-Centrum een gevechtpauze 
ingelast. Baarle blijft drie weken 
lang frontgebied. 
De Polen repareren tanks en plegen 
onderhoud. De infanteriegelederen 
worden iets aangevuld met Poolse 
Wehrmachtsoldaten uit gevangen-
schap. De geoefende pantsereen-
heden blijven echter onderbezet 
en kunnen nauwelijks aangevuld 
worden. 
Een aantal Poolse soldaten vecht 
onder een schuilnaam; ze willen 
hun familie die onder Duitse bezet-
ting leeft niet in gevaar brengen. 

Opstand van Warschau

Intussen is in Polen de opstand van 
Warschau begin oktober bloedig 

Generaal Maczek in Ieper. coll. Peter Taghon

Voorbereiding voor de verdere strijd. British Imperial War Museum
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het offensief. Ze vormen eigenlijk 
de laatste middenfase van het 
offensief, maar door een Duitse 
verdedigingsflater en agressieve 
Poolse aanpak zijn ze opeens de 
meest vooruitgeschoven positie. 
Ze krijgen het zwaartepunt van het 
offensief op hun schouders en ruk-
ken op naar Oosterhout. Ondertus-
sen wordt de druk op de Duitse 
verdediging in Breda opgevoerd 
en de Duitsers verlaten de stad in 
de vrees om ingesloten te worden. 
Breda valt zonder veel strijd in 
Poolse handen. In tegenstelling tot 
Engelse en Amerikaanse bevelheb-
bers schuwt Maczek het gebruik 
van artilleriebeschietingen en is 
hij terughoudend met de inzet van 
tanks in bebouwd gebied.  

Inkwartiering in Breda

De Polen rukken verder op naar 
de Maas. Hier vinden nog hevige 
gevechten plaats tussen de Duitse 
achterhoede en de Polen. Tijdens 

Pantservoertuig Humber MK IV op verkenning in Roeselare. Stadsarchief 
Roeselare

Falaise in de Calvados. British Imperial War Museum

neergeslagen door de Duitsers. 
De stad wordt voor 85 procent 
verwoest, met tweehonderdduizend 
doden tot gevolg. Zevenhonderd-
duizend Polen zijn verbannen uit 
Warschau. De Russen zijn niet te 
hulp geschoten en hebben zelfs ge-
allieerde luchtbevoorradingen niet 
toegestaan. Stalin heeft al een heel 

eigen agenda met het na-oorlogse 
Polen. 

Operatie Pheasant

Ondertussen is de Poolse panters-
divisie in Nederland herbevoorraad 
en eind oktober begint operatie 
‘Pheasant’. De Polen gaan weer in 
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de wintermaanden worden de Polen 
ingekwartierd in Breda. De katho-
lieke Polen worden door de Bredase 
bevolking hartelijk opgenomen en 
er ontstaan ook relaties. 

Intussen is er op de conferentie 
van Jalta besloten dat Polen na de 
bevrijding een democratisch bestuur 
moet krijgen en het nieuwe grond-
gebied wordt vastgelegd. De Poolse 
belangen worden echter opzij gezet 
om het communistische Rusland 
over te halen de wapens tegen Ja-
pan op te nemen. De Amerikanen, 
Engelsen en Russen besluiten dat 
Polen onder Russische invloedssfeer 
zal komen. Het wordt de Poolse re-
gering in ballingschap in Engeland 
nu wel duidelijk dat ze geen rol van 
betekenis zullen spelen in Polen en 
dat de Eerste Poolse Panterdivisie 
niet zal oprukken richting Polen. 

Grote verslagenheid

Toen dit nieuws bekend raakte 
onder de Poolse soldaten in Neder-
land was de verslagenheid groot. 
Verschillende officieren willen niet 
meer verder vechten. Generaal 
Maczek stuurt een bericht naar zijn 
officieren: ‘Op ons vaandel staat: 
God, Eer en Moederland en hoewel 
we ons Moederland niet meer heb-
ben, hebben we nog wel onze Eer. 
Met elkaar zwoeren we een opdracht 
te vervullen en die zullen we samen 
eervol volbrengen. Hoe moeilijk 
de toekomst voor ons ook zal zijn.’  
De Poolse panterdivisie herpakt zich 
en rukt verder op door Oost-Ne-
derland en bevrijdt tal van dorpen 
en steden. Door Duitsland rukken 
ze verder op naar Wilhelmshafen 
waar ze op 6 mei de capitulatie van 
34.000 Duitse Militairen en 200 
vaartuigen van de Duitse Kriegs-
marine accepteren. Duitsland is 

De inwoners van Poperinge verwelkomen de Eerste Poolse pantserdivisie op 
weg naar Ieper. Stadsarchief Poperinge

verslagen, maar de Poolse militairen 
zijn nog niet in Polen aangekomen. 

Staatsburgerschap afgenomen

Voor de meeste van de Poolse 
bevrijders zal dit ook niet meer 
plaatsvinden. De nieuwe commu-
nistische Poolse regering weigert de 
verdiensten van de Eerste Poolse 
Panterdivisie te erkennen. Bij ge-
neraal Maczek wordt zijn Poolse 
staatsburgerschap afgenomen van-
wege hulp aan het ‘kapitalistische 
en imperialistische’ Engeland. 
De Poolse militairen vallen tussen 
wal en schip en na ontbinding van 
de Pantserdivisie in 1947 trekken 

vele Poolse soldaten naar Schot-
land, Canada, België en Nederland. 
Enkele honderden strijken neer 
in de streek rond Breda. Slechts 
vijftien procent van de Poolse 
militairen keert terug naar Polen. 
Velen worden aldaar gevangengezet 
of kunnen geen werk vinden. Ze 
vinden geen erkenning voor hun 
moedige oorlogsaandeel.

Generaal Maczek keert terug 
naar Schotland; hij ontvangt geen 
oorlogspensioen als geallieerd ex-
generaal en moet zijn gezin onder-
houden met verschillende baantjes. 
Zijn dochter is gehandicapt en vergt 
extra zorgkosten. 
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democratisch verkozen regering. 
Generaal Maczek en de Eerste 
Poolse pantserdivisie worden 
gerehabiliteerd en Maczek wordt 
benoemd tot luitenant-generaal. Op 
102-jarige leeftijd overlijdt Maczek 
in 1994 in Schotland. Volgens zijn 
testament wordt hij begraven tus-
sen zijn voormalige soldaten op de 
Poolse Militaire Ereveld in Breda. 

Op 27 mei 2019 werd de bouw 
geopend van het nieuwe Gene-
raal Maczek Memorial achter 
het Ereveld. Tal van Nederlandse 
bedrijven, de Nederlandse regering 
en de Poolse regering bundelen 
hun middelen om het offer van de 
Poolse bevrijders beter zichtbaar te 
maken voor de huidige en toekom-
stige generaties. 

In Nederland en België zijn er tal 
val straten vernoemd naar generaal 
Maczek. In Polen zijn enkele scho-
len naar hem vernoemd en maken 
hij en zijn moedige manschappen 
inmiddels wel deel uit van de nati-
onale geschiedenis na de commu-
nistische periode. 

De afbeeldingen in dit artikel zijn be-
schikbaar gesteld door bemiddeling van 
Dirk Verbeke, Erfgoed Noorderkempen 
en heemkundekring Marcblas.

Hij werkt onder andere voor een 
voormalig ondergeschikte als 
barman in een Schots hotel en als 
pompbediende. 

De banden met Nederland en 
Breda blijven echter bestaan en zijn 
schrijnende situatie raakt bekend. 
Als ereburger van Breda krijgt hij 
een huis aangeboden; dit weigert 

hij echter. De Nederlandse regering 
regelt een generaalspensioen voor 
Maczek. In het geheim omdat men 
geen conflict wil met de communis-
tische regering in Polen. 

Rehabilitatie

In 1990 valt de communistische 
regering in Polen en komt er een 

Shermantank van het Eerste pantserregiment in Lokeren. Stadsarchief Lokeren

Niet alleen in Baarle waren de inwoners verrast door ‘Poolse bevrijders’ 
(Beveren september 1944). coll. Gilles Lapers
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Embleem van de Eerste Poolse 
pantserdivisie. Eerste Poolse 
pantserdivisie België vzw

Curator Dirk Verbeke van de tentoonstelling  
‘Gepantserde Vleugels’ 

De Polen bevrijdden de Noorderkempen
DIRK VERBEKE

De tentoonstelling ‘Armoured 

Wings’ of ‘Gepantserde Vleugels’ 

heeft in 2019 een reis door België 

gemaakt van Poperinge naar 

Merksplas, de route volgend van 

de Eerste Poolse Pantserdivisie, 

na eerst in Warschau (vanaf 4 

juni 2018), Gdanks en Brussel te 

zijn opgesteld.

Merksplas was de laatste plaats 
waar de tentoonstelling was te 
zien. Achteraf is het te betreuren 
dat de tentoonstelling niet meer in 
Breda kon worden opgesteld. Want 
na de Noorderkempen hebben de 
Polen Breda bevrijd en zijn in de 
winter van ‘44/’45 ingekwartierd 
geweest in deze stad. Het generaal 
Maczekmuseum had een logische 
plek geweest.
Onder de titel ‘De Polen bevrijd-
den de Noorderkempen (75 jaar 
geleden in Beerse, Baarle en 
Merksplas)’ is eind vorig jaar in de 
regio veel aandacht geschonken 
aan de bevrijding. In Baarle trok 
de documentaire-avond in het Cul-
tureel Centrum op 31 oktober een 
volle zaal. Rond de jaarwisseling 
was in Merksplas de tentoonstel-
ling ‘Gepantserde Vleugels’ te zien. 
Daar kon men ook veel Baarlena-
ren verwelkomen. 

Bij de opening van de tentoonstel-
ling in Merksplas voerde Dirk Ver-
beke, de curator van de tentoon-
stelling, het woord. Zijn inleiding is 
hieronder afgedrukt. Die geeft niet 
alleen het verhaal van de Polen 
aan, maar ook zijn persoonlijk 
engagement.

Regelmatig wordt mijn vrouw 
Mia op straat gevraagd: maar wat 
bezielt uw man toch om met Polen 
in al zijn facetten zo passioneel 
bezig te zijn? Ik weet niet of zij na 
65 reizen in Polen het antwoord 
volledig kan geven, zij begrijpt het 
ook soms niet.
Toen ik bijna dertig jaar geleden 
mijn ambt als stadssecretaris in 

Tielt opnam, had ik er in de verste 
verte geen benul van dat ik ooit 
‘iets zou hebben’ met Polen. Het 
leek mij een ver onbekend en 
onbereikbaar land dat jarenlang 
kreunde onder een communistisch 
regime en dat na de val van de 
Berlijnse muur haar plaats zocht in 
de Westerse democratieën.
Maar toen kwamen de eerste 
vaderlandslievende plechtigheden 
in Tielt met mij als nieuwbakken 
secretaris met de Poolse afvaar-
digingen van Poolse veteranen 
en Poolse autoriteiten, de eerste 
schuchtere officiële contacten met 
het Solidarnosc – bestuur in de 
Tieltse zusterstad Szamotuly.
Ik was geboeid door het verhaal 
van deze Poolse soldaten. Eind 
1939 verdedigden zij hun land 
tegen de Duitse agressor en 
moesten door de inval van Rusland 
in Polen op de vlucht. Hier begint 
hun exodus naar Frankrijk om er 
een nieuw leger te vormen en mee 
te strijden met de Fransen. 
Ieder heeft zijn onwaarschijnlijk 
verhaal dat telkens een boek ver-
dient. Zij vluchtten via Hongarije 
en Roemenië naar Frankrijk. Toen 
Frankrijk capituleerde moesten zij 
ontzet worden naar Engeland vaak 
via Spanje, sommigen hadden er 
een ongelofelijke route op zitten 
bijvoorbeeld via Zuid-Afrika.
Een tweede Pools leger dat werd 
gevormd uit Poolse gevangenen 
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van de Russische internerings-
kampen ontvluchtte via Perzië en 
streed uiteindelijk in Italië maar 
sommigen sloten ook aan bij de 
Eerste Poolse Pantserdivisie in 
Schotland.

Ik raakte geboeid door het verhaal 
en verzamelde en verslond litera-
tuur. Ik leerde hen ook persoonlijk 
kennen, al die Poolse bevrijders: 
toen nog zestigers en zeventigers 
en vaak nog erg vitaal. Een voor 

één vertelden zij mij hun verhaal. 
Ik leerde hun kinderen en kleinkin-
deren kennen. Langzaam maar ze-
ker kon ik deel uitmaken van hun 
kleine wereldje. Zij gaven mij die 
opstap om een heel breed netwerk 
van kennissen uit te bouwen in 
Vlaanderen, Frankrijk, Nederland  
en Polen.

Ze vertelden honderduit over de 
tijd in Polen, hun  familie, de veld-
tocht met Maczek,  de aanval op 

en de bevrijding van de Vlaamse 
steden, de moeilijke omstandighe-
den vlak na de bevrijding, de jaren-
lange scheiding van hun Poolse 
familieleden en hun vaderland.
Vaak was ik ontroerd. echte en 
diepe vriendschappen waren 
geboren. 

Zij voelden zich verraden. Hun hart 
lag in Polen. Zij hadden voor de 
geallieerden gevochten met het uit-
eindelijk doel hun vaderland Polen 
te bevrijden van de Duitse bezetter. 
Zij zouden triomfantelijk de Duitse 
grens oversteken en hun vlag van 
de Eerste Poolse Pantserdivisie 
laten wapperen op de puinen van 
Warschau.
Niets daarvan. De politiek besliste 
er anders over. Door de conferentie 
van Jalta – zij stonden nog steeds 
onder Brits-Canadees bevel – werd 
Polen ingedeeld bij de Russische 
invloedssfeer. Zij werden per-
sona non grata verklaard, want 
ze hadden meegevochten met de 
kapitalisten. De grenzen van Polen 
sloten zich voor hen.

Have en goed hadden zij achter-
gelaten eind jaren dertig. Vaders, 
moeders, zusters en broers werden 
van elkaar gescheiden. 
Zij kenden onze taal niet, hadden 
hun studies afgebroken en werden 
door de geallieerden statenloos ver-
klaard omdat de communisten hen 
hun Poolse nationaliteit ontnam. 
Zij moesten noodgedwongen een 
nieuw vaderland kiezen. 

Ik heb ook door mijn vele reizen 
in Polen de Poolse bevrijders van 
Vlaanderen gekend die terug-
gekeerd waren vlak na de oorlog 
naar Polen. Ze hadden het niet 
gemakkelijk en werden door de 
autoriteiten gepest in hun studies 
en beroepsleven, werden gevolgd 

Op de receptie bij de opening van de tentoonstelling ‘Gepantserde vleugels’.
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door de veiligheidsdiensten als 
potentiële spionnen.
Verleden jaar op de opening van 
de tentoonstelling te Warschau 
kon Minister-president Bourgeois 
nog vijf van hen ontmoeten en hij 
overhandigde hen een erediploma. 
Zij waren nog helder van geest en 
dankbaar voor dit gebaar. Een van 
hen Marian Slowinski vierde en-
kele maanden geleden zijn 100ste 
verjaardag.

Op initiatief van de Algemeen 
Afgevaardigde van de Vlaamse 
Regering in Warschau mocht ik 
anderhalf  jaar werken aan de 
realisatie van deze tentoonstel-
ling en putten uit fotomateriaal ter 
beschikking gesteld door stadsar-
chieven, heemkundige kringen, 
private verzamelaars, familieleden 
van Poolse veteranen en musea.
Heel wat onbekend materiaal 
kwam te voorschijn bijvoorbeeld 
het Pools dagboekje van kapitein 
Kietlinski, hier in de tentoonstelling 
te zien. Dag per dag schreef hij zijn 
veldtocht neer doorspekt met per-
soonlijke anekdotes. Enkele woor-

Meer emblemen op de tentoonstelling.

den Nederlands, zijn ontmoeting 
met een meisje uit Sint-Niklaas, 
zijn bankgegevens, zijn gevechten 
zijn er in zijn kleine handschrift te 
lezen.

Deze reizende tentoonstelling ‘Ge-
pantserde Vleugels’ is mijn bijdrage 
om deze Poolse soldaten blijvend 
te herinneren die zo ver van huis 
voor onze vrijheid streden en vooral 
voor die vierhonderd die begraven 
liggen op Vlaamse kerkhoven.
Zonder de financiële en logistieke 
hulp van de Vlaamse Regering 
zou dit niet mogelijk zijn geweest, 
waarvoor mijn uitdrukkelijke dank.
Maar ook dank aan de lokale 
gemeente-en stadsbesturen van de 
bevrijde steden en gemeenten die 
de tentoonstelling in hun stad te 
gast hadden. De Noorderkempen, 
met de gemeenten Merksplas, 
Beerse en Baarle-Hertog  is de 
laatste etappe van het tentoonstel-
lingscircuit. De tentoonstelling 
starttte in juni verleden jaar in 
Warschau, kwam via Gdansk naar 
Brussel en volgde de steden op  de 
bevrijdingsroute van Maczek.

De bevrijding van uw streek was 
voor de Polen geen gemakkelijke 
klus, ze stootten er op heftige 
Duitse weerstand. Tientallen Poolse 
soldaten zijn hier gesneueveld. 
Hun namen zijn terug te vinden 
op de herinneringsplaten van de 
monumenten te Beerse en Baarle. 
Het is goed dat deze streek zijn 
bevrijders herinnert die hen hun 
vrijhad gaf. De herinnering vindt 
uitdrukking niet alleen door de 
organisatie van deze tentoonstel-
ling maar ook door een gevarieerd 
herdenkingsprogramma dat eerder 
dit jaar maar ook in dit weekend 
gezamenlijk wordt georganiseerd.

Een tentoonstelling die ontworpen 
is voor een bepaalde grote ruimte 
adapteren in een andere ruimte 
zoals in dit gemeenschapscentrum 
is geen sinecure en brengt heel 
wat beperkingen mee: dankzij de 
firma Helix uit Sint-Niklaas en de 
mensen van de technische dienst 
van Merkspklas is dit bijzonder 
goed gelukt. 

Ook een bijzonder woord van dank 
aan de plaatselijke heemkundige 
kringen, Erfgoed Noorderkempen 
met coördinator Stijn Marinus en 
cultuurbeleidscoördinator Kristien 
Mangelschodts met hun ploeg.

Met de organisatie van deze laatste 
tentoonstelling in Vlaanderen  zal 
er voor mijn vrouw Mia een leukere 
tijd in het vooruitzicht zijn : meer 
tijd voor haar, ons gezin en de da-
gelijkse beslommeringen. Maar niet 
vooraleer er voor deze tentoonstel-
ling een permanent onderkomen is 
gezorgd. De eerste stappen werden 
reeds gezet en er is goede hoop dat 
deze tentoonstelling een definitieve  
plaats krijgt in een Pools museum.



74       van wirskaante 2020/2

Overhaast op de vlucht (2)

ANTOON VAN TUIJL

‘Bij een snuffeltocht in oude 

papieren op zolder, vond ik een 

zwart zakboekje waarin een paar 

ansichtkaarten van Pau zaten. 

Waarachtig, het was een dag-

boekje dat ik van dag tot dag 

bijgehouden heb tijdens onze 

vlucht naar Frankrijk. Ik vond het 

zo interessant dat ik het voor mijn 

vluchtkameraden heb overgetypt’.

Dit schrijft Emiel Rijsbosch op 8 
september 1985. Amalia bewaart 
zijn getypte tekst in haar Bidoc. 
Zijn vluchtrelaas sluit naadloos aan 
op het dagboek van Frans Gulickx 
waarover we in het vorige nummer 

schreven. Het vluchten van een 
aantal Baarlenaren speelt zich af 
in mei 1940. Dat is nu dus maar 
liefst tachtig jaar geleden. Frans 
Gulickx schreef in zijn dagboek dat 
hij in Frankrijk een ontmoeting had 
met Emiel Rijsbosch. Die bevestigt 
deze ontmoeting.
Wij geven weer – in een lichte be-
werking – wat hij inderhaast ‘met 
potlood heeft opgekriebeld’.

Spannende start 

Sinxendag (Pinksteren, avt) 12 mei 
1940 vertrekken we overhaast op 
initiatief van Frans de Bont. Jos 
Janssens wil ook mee, maar trekt 
zich toch terug. Toon Moeskops 
gaat wel mee. Langs de Molen-
baan bij Adriaan Fransen vallen 
wij voor de eerste maal in het gras 

voor een cirkelende bommenwer-
per. Hij valt niet aan. We schuilen 
ook nog tweemaal in de Molen-
heide. Dan rijden we door naar de 
Hoogstratensebaan. Toon verliest 
zijn slijkvanger. In Hoogstraten 
ontmoeten we Maurice Marcelis. 
Op het wijnhof (Withof? avt) vinden 
we een eerste maaltijd. Dan rijden 
we door naar Rijkevorsel. 

Steeds passeren we Franse 
troepen. Opeens verschijnen er 
drie Duitse bommenwerpers. Wij 
schuilen tegen een gevel. De bom-
men fluiten op tweehonderd meter 
en wij schuilen verderop, niets 
anders ziende, in een verwilderde 
boomgaard onder de knoezelbos-
sen. Frans en ik worden door een 
vliegtuig achterna gestoken en hij 
werpt in een kring rond ons zeven 
bommen, terwijl Toon die achter 
een boom schuilt, met mitrailleurs 
bestookt wordt. Ons hart wordt 
daar als een boontje zo klein van 
en we bidden onze laatste akte 
van berouw! Gelukkig blijven we 
zonder letsel en met de fiets aan 
de hand snellen we verder. De 
Duitsers draaien weer en zo snel 
als wij in een sloot vliegen, zo snel 
vallen de bommen achter onze 
hielen op de plaats waar we enkele 
seconden eerder nog liepen. Als ze 
weg zijn, springen we op en met 
de rozenkrans in de hand lopen wij 
het eerste het beste huis binnen. Winkel en smederij van de familie Rijsbosch op de tip Alphenseweg-Oosteneind.
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Hier zitten al dertig mensen in de 
kelder. Door het venster zie ik hoe 
de bommen terecht komen in de 
sloot waar wij zojuist nog lagen. 
Wij hebben God bedankt voor onze 
redding en zijn er vast van over-
tuigd dat de hulp van hierboven 
met ons is en onze verdere reis dus 
ook voorspoedig zal zijn. Het is wel 
een spannende start!
De vliegtuigen keren terug naar 
hun basis en wij, nog niet geheel 
bekomen, rijden verder. Al onze 
ledematen beven als we zien hoe 
de straat vanaf het marktplein 
van Rijkevorsel tot aan het kanaal 
verwoest is. Geen enkel huis is 
gespaard. 

Binnenwegen en bossen 

Wij stormen verder want we willen 
weg van deze wreedheden. Zonder 
erg komen we in Oostmalle. Hier 
nemen we de weg naar Wechel-
derzande, een mooie macadam, 
maar opeens zien we een stoornis. 
Een voltreffer van zwaar kaliber 
is midden op het wegdek terecht 
gekomen. Er zit een gat in van wel 
drie meter diep en acht meter door-
snee. Een militaire camion die in 
de buurt was, is door de luchtdruk 
tegen een boom dubbel gevouwen.
Door binnenwegen en bossen 
komen we in Vorselaar en van daar 
in Grobbendonk. Hier ontmoe-
ten we veel vluchtelingen, vooral 
Turnhouters. Na visitatie van onze 
passen kunnen we de brug over 
het Albertkanaal passeren. Bij het 
zien van de versterkingen en de 
troepenmacht die hier aanwezig 
zijn, worden wij heel wat geruster 
en voelen ons veilig achter beton 
en staal. In Bouwel vinden we Jos 
Oost. Die weet ook niet waarheen 
en blijft dus maar bij ons. Een 
luitenant die hier juist staat, vraagt 
ons waar wij naar toe willen. 

Eigenlijk weten we dat niet, maar 
Olen lijkt ons geen slecht idee. Hij 
raadt ons aan om naar Heist op 
den Berg te gaan omdat daar alles 
veilig is. Zo gezegd zo gedaan en 
wij rijden over Herenthout en Ber-
laer naar Iteghem. Het wordt stil-
aan avond en we zullen een slaap-
plaats moeten zoeken. We vragen 
het eerst aan de onderpastoor. Die 
weet niets voor ons. Dan spreken 
we de eerste de beste boer aan die 
we zien. Die heeft een klein aan-
bouwke waar hij strooi voor ons 
uitspreidt. Verder worden we niet 
zo goed onthaald. We krijgen niets 
te eten of te drinken. Dat gaan we 
dan zelf maar kopen. Rusten gaat 
’s nachts ook niet, want vliegtuigen 
maken de omgeving onveilig en 
heel de nacht trekken er troepen 
voorbij met zwaar geschut. We 
hebben dan ook de meeste tijd op 
straat door gebracht. De volgende 
morgen zijn we voor vijf uur al op 
de been. Een goedhartige vrouw 
die tegenover onze boer woont, 
onthaalt ons in alle vroegte al op 
een fles wijn. In haar huis hebben 
we ons ook gewassen.
Van hier vertrekken we naar Me-

chelen, terwijl we Heist links laten 
liggen. In de stad moeten we bij 
een fietsenmaker aan. Toon heeft 
een slechte buitenband. Die heeft 
echter een moeilijke, te grote maat. 
Hij moet dus een volledig nieuw 
wiel kopen met twee nieuwe ban-
den. Frans laat een nieuwe binnen-
band leggen. Hij heeft trouwens 
niets meegenomen. Daarom gaan 
we naar het kosthuis van Adrianus. 
Daar krijgen we eerst koffie. We 
nemen er ondergoed, zakdoeken 
en drie dekens mee. Daar zijn we 
goed mee gesteld.
Ondertussen dat wij het kosthuis 
zochten, werd er alarm geblazen 
en vluchtten wij in een openbare 
schuilkelder. Onder bedreiging van 
een revolver moeten wij voor de 
zoveelste keer onze passen laten 
zien. Na enkele uren oponthoud 
rijden wij met ons vieren de stad 
uit. In de laatste straat ontmoet 
ik Louis Peeraar met nog een stel 
Turnhouters. Zij zijn ook gaan 
lopen, maar Louis wil terug naar 
vrouw en kinderen.
Wij rijden verder met een onafge-
broken stroom vluchtelingen langs 
de aangewezen wegen. We passe-

Zicht op Rijkevorsel. fotobewerking Antoon van Tuijl
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ren Staf Imants en Mathijssen. Zij 
zijn opgeroepen en onderweg naar 
Roeselare om zich daar te melden.

Valschermspringers

In Dendermonde is de Scheldebrug 
aan beide zijden al flink gebombar-
deerd. Wij kunnen er nog wel over. 
Van hieruit rijden we verder langs 
Lokeren en net voor Gent draaien 
we linksaf naar Kalken om Gent 
te ontwijken. Hier was in de kerk 
juist het Lof bezig. Wij gaan er een 
rozenhoedje meebidden en zingen 
daarna daverend het lied mee van 
O.L. Vrouw van Vlaanderen.
Buiten de kerk vragen we links 
en rechts hoe we het best kunnen 
rijden, maar we worden tegen-
gehouden door enkele mannen. 
Zij laten de politie verwittigen, 
want ze zien ons aan voor Duitse 
valschermspringers. Na een half 
uur komt de veldwachter bevend 
en voorzichtig genaderd. Wij laten 
onze passen zien en alles is in 
orde! Gezien er geen andere weg 
is, zijn we toch genoodzaakt om 
door Gent te rijden. 
Bij het binnenkomen in de stad 
word ik nageroepen. Dat doet Fons 

Koks! Hij is hier met een tiental 
Baarlese jongens onder leiding 
van pater Koks. Het zijn allemaal 
Nederlanders die in Hertog wonen. 
Zij hebben ook al heel wat meege-
maakt. De pater is zelfs als spion 
opgepakt! We nemen afscheid. Bij 
elkaar blijven zou de hoop te groot 
maken. Wij vervolgen onze weg 
naar Deinze. Even buiten de stad 
worden we weer verontrust door 
een alarm. Drie bommenwerpers 
komen ons tegemoet. Wij duiken 
weg onder een haag langs de weg 
en meteen komt er aan de andere 
kant van de weg, op maar dertig 
meter afstand een afweergeschut 
van zwaar kaliber in actie. Wij 
schrikken ons dood! De vliegtuigen 
gaan rechtdoor en wonder boven 
wonder vallen er geen bommen. 
Verderop vallen er wel vijf. Die 
vernielen een krijgshospitaal en 
drie huizen. Later horen we dat 
in de buurt waar wij lagen, een 
munitiedepot is. 
Wij naderen Deinze en het wordt 
tijd om een slaapplaats te zoeken. 
Wegens het geweldige troepen-
transport is het onze zorg de grote 
weg en de spoorlijn te ontwijken. 
We slaan rechts een zijpad in en 

worden spoedig aangesproken 
door een patrouille soldaten. Die is 
op zoek naar twee parachutisten. 
Wij laten onze passen maar weer 
eens zien. Een sergeant brengt ons 
naar een armoedig boerderijtje in 
Astene. Daar wonen een boer en 
boerin met een groot gezin. Wij 
worden met liefde ontvangen, krij-
gen er lekkere koffie en slapen in 
een hoek van het stalleke. Vlakbij 
stroomt de Leie. 

De derde dag kiezen we richting 
Roeselare, immers alle jonge man-
nen moeten daarheen en in Gent 
had een gendarme ons gezegd: 
“Vraag daar de overheid om raad”. 
Volgens onze kaart moeten wij 
Ardooien passeren. Dit is voor ons 
een reden om bij Van den Berg 
eens aan te gaan. Hier worden we 
goed ontvangen. Ze hadden ook 
al vluchtelingen uit Leuven. We 
drinken er koffie en slaan een paar 
eieren naar binnen. Dan worden 
we door de boterdirecteur uitge-
leide gedaan. Zo komen we in de 
namiddag in Roeselare aan.

Hier is het een geweldige drukte 
en wij zijn dus niet lang gebleven. 
Een tiental kilometer buiten deze 
stad in de richting van Menen 
slaan we een zijweg in en weldra 
landen wij bij een boer aan die nog 
wel slaapplaats heeft. Het wordt 
een lege paardenstal. Er zijn reeds 
mensen uit Limburg bij hem en 
later komt er ook nog een auto. Dat 
is Coppens uit Geel met heel zijn 
gezin. Na wat passen en meten, 
vindt men ook voor hen nog een 
slaapplaats. We hebben er goed en 
warm geslapen en ’s anderendaags 
vervolgen we dan ook fris de weg 
naar de grens. Onderweg kopen 
we nog wat sigaretten, sokken, 
hemden en zakdoeken en trek-
ken verder. Onze bedoeling is bij De torenrij van Gent. foto Antoon van Tuijl



van wirskaante 2020/2       77

Wervik Frankrijk te bereiken, maar 
dat gaat niet.

Steeds worden we verder gedreven 
tot we een eindje achter Komen de 
grens op aan mogen. In Leseau, 
een Frans grensplaatsje staan ein-
deloze rijen vluchtauto’s te wach-
ten om Frankrijk binnen te rijden. 
Wij met onze slanke fietsen weten 
spoedig de bareel te bereiken. Na 
het invullen van enkele formulie-
ren kunnen we het beloofde land 
binnen. Hier hebben Toon en Jos 
gedaan met parleren. Zij spreken 
geen Frans! Wij weten ons wel te 
redden. Pijlen die op alle straat-
hoeken geplaatst zijn, brengen ons 
zonder moeite tegen de avond in 
Béthune. Hier hebben we even in 
de stad rondgesnuffeld, maar door 
het late uur mogen we niet dralen 
slaapgelegenheid te zoeken bij een 
of andere boer. Het valt ons echter 
op dat in de stad padvinders heel 
vriendelijk en bedrijvig zijn. Ze stel-
len belang in ons en nodigen ons 
uit daar te blijven slapen. Gezien 
het luchtgevaar in de grote steden, 
wijzen wij elk aanbod af. Als echter 
voor de zoveelste keer er een ons 
verleidt met eten enz. stemmen 
we maar toe. We eten en slapen 

die avond en nacht in een grote 
school op een flinke laag strooi. We 
hoorden het alarm niet eens! De 
volgende morgen doen we in de 
voormiddag inkopen. De een zoekt 
een rugzak, de ander een scheer-
apparaat en nog een van ons een 
binnenband. ’s Middags gaan we 
verder. Langs kolenmijnen en vlieg-
velden beklimmen we de eerste 
hellingen. Dagelijks ontmoeten we 
nog Turnhouters en ook mensen 
uit Breda, waaronder het perso-
neel van Albert Hein. Bij een smid 
smeren we onze fietsen en we 

krijgen er koffie bij. Stilaan krijgen 
we een hekel aan het zwerven. 
Ergens kunnen werken om iets te 
verdienen, lijkt ons niet verkeerd. 
We spreken daarover hier en daar 
mensen aan, maar alles wijst erop 
dat we nog verder moeten om het 
gevaar te ontwijken.

Naar de Mis

Op de vijfde dag kloppen we bij 
een burgemeester aan. Hij heeft 
een boerderij en zoekt werkvolk, 
maar hij staat ons niet aan! We 
kunnen wel bij hem blijven slapen. 
Wanneer er allerlei volk bij hem 
aankomt, vinden wij gauw genoeg 
een andere plaats waar ons een 
lekker avondmaal wordt voorge-
schoteld. De patat frites smaakt 
bijzonder goed.
We slapen in een mooi vertrekje. 
’s Anderendaags, na nog een band 
geplakt te hebben, gaat het weer 
verder met de grote karavaan mee, 
recht op Rouen af. De zesde dag 
landen we in een klein plaatsje 
aan bij Londinière. Hier worden 
we ook bij de maire (burgemees-
ter, avt)  ontvangen. Onze namen 
worden genoteerd. Toon en Jos 

Straat in Roeselaere. fotobewerking Antoon van Tuijl

Belgisch-Franse grens met de plaatsen Wervik en Komen (Comines).
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kunnen logeren bij de baron, Frans 
en ik bij de timmerman. Hier slapen 
we in een bed en dat doet goed. De 
zevende dag ’s morgens vertrekken 
we á vitesse met de grote hoop berg 
op en berg af. Door een stoppering 
van duizenden auto’s heen komen 
we in een klein stadje waar we 
elkaar kwijt raken. Jos en ik rijden 
verder. Buiten de stad blijven we 
wachten. Na een drietal uren vin-
den we elkaar weer. Nauwelijks bij 
elkaar bemerken we achttien Duitse 
vliegtuigen die mitraillerend de 

vluchtelingen volgen. Wij camou-
fleren ons en worden niet geraakt. 
Enkele auto’s worden doorschoten. 
Dit gevaar ziende, ontvluchten we 
de hoofdweg en vermits het avond 
wordt, zoeken wij slaapplaats. We 
vinden een wagen in een boeren-
schuur. ’s Anderendaags is het 
zondag en wij moeten dus naar de 
Mis. Die begint om half tien. De 
liturgie is hier geheel anders dan 
bij ons en we krijgen allen een stuk 
van het Offerbrood.
Na de Mis gaan we  verder, lang-

zaam maar zeker. Tegen de avond 
komen we in Le Crique aan. Hier 
slapen we in een schoolgebouw op 
strooi. Eten is er niet te krijgen. De 
andere morgen trekken we samen 
met de andere jongens naar Rouen. 
Hier arriveren we na de middag. 
We kijken links en rechts wat rond 
en vragen wat ons te doen staat. 
Spoedig horen we dat alles naar 
Toulouse moet! Wij verwisselen een 
paar van onze fietsen en gaan weer 
volle moed verder, niet gejaagd 
maar wel benieuwd wat ons te 
wachten staat.
Tegen de avond komen we in Pont-
Audemer. 

Hier worden we vergast op boter-
hammen met leverpastei en bouil-
lon. Ik voel een weinig keelpijn en 
ook heb ik een valling te pakken. 
De eerwaarde zusters smeren mijn 
keel eens goed in en een dag of wat 
later is het weer over.
Om inlichtingen gevraagd, komen 
we in gesprek met iemand uit 
Loenhout. Hij raadt ons aan om 
naar Chartres te gaan. Daar is een 
bureau voor werkzoekenden, zegt 
hij. Zo gezegd, zo gedaan. Dus wij 
gaan op weg naar Chartres. Dan 
merken we dat we maar twintig 
kilometer van Lisieux af zijn en daar 
willen we de heilige Theresia wel 
eens gaan begroeten. Kort bij die 
stad op een kruispunt gekomen, 
mogen we niet verder. We worden 
een andere kant op gestuurd door 
gendarmen, zodat we de stad niet 
in komen. Dat is wel jammer, maar 
we moeten ons onderwerpen. Nu 
volgen we de richting Bernay. Daar 
komen we aan om goed twaalf uur. 
Dat is te laat. De etensbonnen zijn 
al uitgedeeld. Toch gaan we even 
langs de kantine en gaan dan bui-
ten de stad ons gekregen broodje 
opeten. 

Huizen aan de Risle in Pont-Audemer. foto Antoon van Tuijl
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Werkvolk gevraagd

Met de vluchtelingestroom mee 
komen we daarna aan in een dorpje 
waar we links afslaan om eerder 
in Chartres te zijn. Tegen de avond 
arriveren we in Rugles. We vinden 
er slaapplaats, maar eerst krijgen 
we een gratis stortbad. Dat doet 
ons goed! We slapen in de boven-
zaal van een bioscoop op strooi. Er 
verblijven ook drie soldaten, Belgen 
die er overgeschoten waren en op 
de vlucht zijn. Zij hebben meer 
afgezien dan wij. ’s Anderendaags 
komen we in Mortagne. Hier, wat 
meer naar het oosten, rijden wij al 
vluchtelingen tegemoet. Dit lijkt ons 
wel aardig en we zien er dan ook 
van af verder naar Chartres te gaan 
en sluiten maar aan bij de grote 
hoop. Tegen vijf uur in de namiddag 
komen we in Alençon aan. 

Hier wordt werkvolk gevraagd op 
het bureau van landbouw. Wij daar 
naar toe en na wat uitleg weten we 
dat we ons de volgende morgen 
om tien uur moeten melden bij de 
burgemeester van Sées. Tot daar 
geraken we die dag niet meer. We 
slapen weer eens bij een boer. Sées 

is een aardig stadje, even ten noor-
den van Alençon, met een schone 
kathedraal.

We worden door de burgemeester 
te werk gesteld. Frans moet naar 
een plaats zoals in Son, waar alle 
dode dieren worden verwerkt. Toon 
wordt aan het hout zagen gezet, 
terwijl Jos dat ergens anders ook 

moet doen. Ik wordt beschouwd als 
gemeentewerker en kan op stap met 
een paar mannen van rond de vijftig 
jaren. De eerste dagen gaan niet zo 
van de hand, maar dat betert snel. 
Onze kost wordt opgedragen aan de 
opperkokkin van de kantine. Deze 
madame is een en al goedheid en 
we eten ons te barsten!! Alles is lek-
ker. Wij slapen met drie man op een 
kamer en we stellen het goed. Frans 
is volledig bij zijn werkgever inge-
kwartierd en heeft het er ook goed 
naar zijn zin. Hier ontmoeten wij 
ook weer pater Koks met zijn man-
nen. Zij logeren tegenover ons bij 
de Picpussen (Paters van de Heilige 
Harten, avt). Na een week hebben 
zij hier ook allemaal werk gevonden. 
Kees van den Borne moet zich gaan 
melden in Toulouse.

Op zekere dinsdagmiddag komt ons 
een bericht toe van Leopold. Wij 
moeten nog dezelfde dag vertrekken 
naar Toulouse. Dat is een zwaar 
scheiden, want we zijn het hier zo 
goed gewoon en het is er goed.

In het centrum van Alençon. foto Antoon van Tuijl

Kathedraal van Sées. foto Antoon van Tuijl
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Gezelschap

Onze fietsen kunnen we hier veilig 
opbergen en omdat we vier dagen 
gewerkt hebben, krijgen we boven 
de kost en inwoon nog 75 Francs 
en een grote mik. Mijn schoenen 
zijn er nog opgelapt ook. Ik koop 
een overall en nu gaan we te voet 
naar Alençon. Al na vijfhonderd 
meter gaan, klimmen we op een 
vrachtauto en tegen de avond 
zijn we de grote stad. Hier wordt 
eerst gegeten en dan geslapen. ‘s 
Morgens krijgen we een stempel 
in onze passen en dan gaan we 
naar de statie. Daar hebben we zo 
wat een halve dag gezeten. Tijdens 
dit wachten zien we twee Rode 
Kruistreinen langs rijden, vol met 
gekwetsten. Om nooit te vergeten!
We vinden gezelschap uit Essen. 
Die zijn met zeven man. Rond vijf 
uur vertrekt de trein met Engelse 
soldaten, maar wij slagen er in een 
hele beestenwagon voor ons eigen 
te houden. 
In Le Mans moeten we overstappen 
en nu komen we in een volle wa-

gon terecht. Alles ligt al te slapen. 
Dit is geen plaats waar een mens 
gezonder wordt! Rond drie uur in de 
nacht zijn we in Tours. Hier blijven 
we in de grote statie tot zeven 
uur en dan gaat de reis verder. 
We zitten nu met vieren in twee 
remhokjes. Dat gaat niet zo slecht. 
We hebben genoeg beweegruimte. 
Hier en daar blijft de trein wel eens 
een uur staan, zoals in Poitiers en 
Angoulème.
‘s Nachts worden we wakker wan-
neer we het station van Bordeaux 
binnenstomen. We krijgen te eten 
en gaan verder de duisternis in. 
Rond drie uur stoppen we weer, nu 
in een klein plaatsje. We krijgen 
nog eens lekker eten met bouillon 
en limonade. Bovendien geven ze 
ons ieder nog een heel brood en 
twee pakjes leverpastei. ’s Morgens 
om zes uur zijn we in La Negresse-
Biarritz. Hier blijven we in de statie 
staan tot ’s middags. We kunnen 
ons scheren en eten nog eens. In 
de namiddag vertrekken we via 
Bayonne naar Pau. Daar komen we 
rond vijf uur aan. Iedereen stapt uit 

en stoetsgewijs trekken we naar het 
sportplein. Nu worden de mensen 
gezonderd. De jongelingen met hen 
die soldaat worden, gaan apart en 
wij behoren tot een groep vluchte-
lingen. Even nadien stappen we in 
autobussen en vertrekken, rijdend 
door berg en dal. De een denkt dat 
we naar Toulouse gaan. Anderen 
verwachten als doel een kamp. Te-
gen de avond zitten wij boven op de 
Col d’Aubisque te midden van de 
Pyreneeën. Het is hier heel schoon 
en alles is ingericht voor toerisme. 
Er zijn bijna geen inwoners en de 
hotels staan tot onze beschikking. 
We blijven hier twee dagen en heb-
ben er sneeuwballen gegooid….

Zo eindigt het vluchtverhaal van 
Emiel Rijsbosch, dat hij tachtig jaar 
geleden optekende. Wie de zwerf-
tocht van Emiel en zijn metgezellen 
op de kaart probeert te volgen, zal 
merken dat deze mensen inder-
daad zonder enig plan, dus echt 
overhaast op de vlucht geslagen 
zijn. Achteraf gezien is dat heel 
avontuurlijk.  

Kaart met de Col d’Aubisque.
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In Memoriam
LIA VAN GILS

Helaas hebben wij de afgelopen periode afscheid moeten nemen van een groot aantal leden. 
Het betreft achttien personen:

Wij gedenken:

Dhr. A. Verhoeven
Dhr. J. Magielse
Dhr. T. Kronenburg
Dhr. A. Haneveer
Dhr.  A. Roelen
Mevr. M. van Alphen-Verdonk
Mevr. J. Jansen-v.d. Veeken
Mevr. F. Kusters-Geerts
Dhr. H. Olieslagers
Dhr. F. Meeuwesen
Mevr. T. Meeuwesen-Snels
Dhr. H. Schoenmakers
Mevr. J. Leijten-de Bruijn
Dhr. G. Laurijssen
Dhr. J. Meijers
Dhr. A. van Tilburg
Mevr. F. Vugts
Dhr. N. Rijniers

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  (108)

ANTOON VAN TUIJL

–  Een aantal knipsels uit kranten en tijdschriften. 
–  Twee oude zalfdoosjes en een potje pillen, lang geleden voorgeschreven 

door dokter Jos Govaerts. 
–  Een corpus van een kruisbeeld. 
–  Een bedieningssetje. Dat zijn benodigdheden die de priester gebruikt bij 

het toedienen van de laatste sacramenten of ziekenzalving. 
–  Een heel oud familiealbum van de familie Jan Verbeek-Louise Seegers. 
–  Een set babyverzorgingsspullen. 
–  Een missie-spaarbusje van de Picpussen ofwel de paters van de  

H. Harten. 
–  Kartonnen verzilverde rouwornamenten. 
–  Aardewerken bankje als reclame voor ‘Meubelen Gebroeders  

Moeskops’. 
–  Een linnen tasje met opdruk ‘MM’, wat ook gaat over de vroegere meu-

belzaak aan het St. Annaplein. 
–  Een zwaar leren schoudertas. 
–  Een oude fotocamera. 
–  Een stapel bidprentjes. 
–  Een set wandbeeldjes, voorstellend Jezus en Maria. 
–  Een Duitse veldtelefoon uit WO II. 
–  Een jaarboek van Natuurmonumenten. 
–  Een foto van de Baarlese Jonge Wacht of de vroege verkennerij. 
–  Een prent met een tekst van de Baarlese verkennerij. 
–  Een familie-oorkonde behorend bij de ‘Intronisatie van het H. Hart. Dit 

document dateert van 14 mei 1931 en is ondertekend door pastoor 
Vekemans.

Met genoegen vermelden we weer 

een aantal mooie giften. Leden 

blijven aan Amalia denken als 

ze er aan toe zijn spullen van de 

hand te doen. Vanaf eind januari 

ontvingen wij de volgende zaken.
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De kalender vermeldt de datum van 12 maart en hier stopt de toestroom 
van schenkingen. Ja, wat wil je? Als ‘meneer Corona’ rond gaat wande-
len… Zomaar ineens geen gezellige woensdagavonden meer en geen 
open huis op de eerste zondag. Amalia houdt zich gedeisd, zoals u dat 
ook doet of deed! Zo gauw het kan, nemen we de draad weer op.

Er kwamen ook enkele boeken binnen, die we u willen melden.

- ‘Zin in Brabant’ is een fraai uitgegeven boek met vijftig verhalen over 
allerlei vormen van religie en spiritualiteit in Noor-Brabant. Ons lid 
Yurre Intema is er ook in vertegenwoordigd als ‘nieuwe-tijds-druïde’.

- ‘Een Vrijheid zonder Vrede’. Medeauteur is Paul Spapens. Hij deed ons 
dit boek cadeau toen hij voor Amalia een lezing verzorgde over smok-
kelarij.

- ‘De Strip’. Dit is een stripverhaal dat zich afspeelt in de Kempen rond 
Turnhout. Het verhaal is uitgebeeld met levendige tekeningen.

- ‘Oud landbouwgereedschap’. Dit boek beschrijft in bijna achthonderd 
pagina’s alle mogelijke oude werktuigen. Het is zeer rijk geïllustreerd. 
Verwondert het u dat we dit werk ontvingen uit de nalatenschap van 
Wout van den broek?

- ‘Dag X’. Dit is een bundeltje met gedichten van Anne Pillen (van 
de Boshut en AnnAtopiA). Toen haar lichaam niet meer in staat 
was tot fysieke activiteit, heeft ze zich creatief geuit in een reeks 
gedichten. Die zijn postuum uitgegeven. 

- ‘Hygiënisch Leesboek’. Het boekje voor kinderen vertoont sporen 
van veelvuldig gebruik! Leuke bijzonderheid: op een aantal blad-
zijden staat onderaan in het hoekje van de pagina:  
‘Geen speeksel a.u.b.’

- ‘Voorlichting’. Een mapje met kleine brochures die allerlei 
onderwerpen behandelen tot voorlichting.

De twee laatste boekjes hebben we in Bidoc opgenomen als 
nostalgische voorbeelden van de tijdsgeest.

De schenkers vermelden we ook graag onder dankzegging.
Familie Stevens-Verhoeven – Piet de Bruin – Frans Koks – 
Johan Remeijsen – Jac van Put – René Pelkmans – 
Familie Moeskops – Femie Lückman – Frans Tuijtelaars – 
Een onbekende gever.
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Trouw tot de dood

Merkwaardigheden (98)
 

ANTOON VAN TUIJL

Amalia ontving begin maart een 

schenking waar een bijzonder 

verhaal aan verbonden is. Daar 

vertellen wij u een en ander over 

omdat we een aantal merkwaar-

digheden aantreffen. De schen-

king betreft o.a. een oerdegelijke 

leren schoudertas.

Ze vormt een onderdeel van de 
uitrusting van een douanier. In dit 
geval gaat het om Jozef (Jos) Hos-
kens uit Merksplas. Hij is geboren 
in Lommel op 8 juni 1924. Jos 
is dus geen Baarlenaar, maar als 
‘Onderbrigadier der Douanen’ heeft 
hij zijn functie uitgevoerd in onze 
grensstreek.

Zakagenda’s

Wij krijgen van familieleden be-
halve de tas ook nog de beschik-
king over enkele documenten die 
ons digitaal toegestuurd worden. 
Bovendien mogen we enkele zak-
agenda’s van Jos Hoskens inzien. 
Daarin treffen we merkwaar-
dige zaken aan.Het blijkt dat de 
Vlaamse douanebeambten elk jaar 
kunnen beschikken over speciaal 
voor hen gedrukte en bestemde 
agenda’s (foto 2). 

Graag bekijken hoe foto’s het 
best bij de tekst kunnen worden 
geplaatst, staat steeds verwijzing in 
naar een fotonummer

Het eerste deel van zo’n zakboekje 
bevat vele bladzijden met gege-
vens die met de dienst te maken 
hebben. De uitgebreide hiërarchie 
binnen de dienst moge blijken 
uit de pagina’s vol kentekens op 
de uniformen. Foto 3 geeft daar 
enkele voorbeelden van.

De diensttas van Jos Hoskens. Speciale agenda voor douanebeambten (2).
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Blijkbaar werken Jos en zijn col-
lega’s met codes. We vinden er 
die genoteerd staan in een agenda 
uit 1961 (foto 4). De dienstauto’s 
hebben namen als Bertha en 
Paula, enz. De letters van het 
hele alfabet zijn genummerd en 
er wordt met kleuren gewerkt. 
Daar staat het woord ‘afschieten’ 
bij. Gaat dat over het afvuren van 
lichtkogels bij bepaalde acties of 
calamiteiten? 

We vinden nog een pagina waarop 
codes en afspraken staan. Heb-
ben de smokkelaars in die tijd al 
afluisterapparatuur, waartegen de 
douaniers zich dienen te wape-
nen (zie foto 5)? Dat zou toch wel 
merkwaardig zijn!

Soms meldt Jos successen, maar 
hij is er karig mee. Op 19 septem-
ber 1962 schrijft hij: ‘Met Fons 
100 kg. boter aangeslagen en twee 
fietsen…’ En elders: ‘Ontvangen 
van Juul 207 fr. voor aanbreng van 
50 kg. boter en drie fietsen’.
Werken in weer en wind tijdens 
buitendiensten doet de kleding 
slijten. Jos maakt dan ook een lijst 
op met uniformstukken die hij ter 
vervanging gaat bestellen 
(zie foto 6).

Noodlottig ongeval

De agenda’s waarin we puzzelen 
zijn van de jaren 1961 tot en met 
1964. Zijn dat niet de nadagen 
van de groots opgezette botersmok-
kelarij? Als vaste lezer van Van 
Wirskaante herinnert u zich nog 
wel de verhalen van de ‘Witte van 
de Zwarte’. Die werden verteld 
door een man die het grote smok-
kelen ‘van de andere kant’ bekeek! 
Hij was chauffeur van een smok-
kelwagen.

Uitgebreide hiërarchie binnen de dienst (3).

Werken met codes (4).

Nog meer codes (5).
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Jozef Hoskens beschrijft geen hef-
tige achtervolgingen. Hij is eerder 
kort van stof. Toch maakt hij ze wel 

Bestelde kledij (6).

Bericht in plaatselijke krant.Jozef Hoskens opgebaard.

mee. Een ervan maakt een einde 
aan zijn trouwe dienstverband en 
aan zijn leven!

In het weekend van 19 en 20 
januari 1964 draait hij nog dienst 
met zijn collega’s De Rijcke, Van 
Oekelen, Van Noten en Van Me-
chelen. De maandag en dinsdag 
daaropvolgend heeft hij ook dienst. 
Zo ook op woensdag 22 januari. 
Zijn agenda vermeldt dan alleen 
collega Boeren. De rest van de 
agenda is leeg….

Bij de achtervolging van een 
smokkelwagen overkomt hem een 
dodelijk ongeluk. Bij zijn oversten 
en collega’s en in de dorpsgemeen-
schap is de verslagenheid groot.       
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Amalia aan het werk (22)
 

REDACTIE

Net voor het begin van de corona-

crisis zijn nog enkele projecten in 

de schijnwerper gezet waar Amalia 

in de afgelopen jaren aan heeft 

(mee)gewerkt: de loopgraven aan 

de grens en de inrichting van de 

overhoeken van de Randweg. 

Lindeboom hoek 
Oordeelsestraat-
Visweg
Met het planten van een linde-
boom op de hoek van de Oordeel-
sestraat en Visweg heft de gemeen-
te Baarle-Nassau de start van de 
inrichting van de overhoeken langs 

de randweg Baarle gemarkeerd. 
Over die inrichting heeft Amalia 
meegepraat met de gemeente (zie 
Van Wirskaante 2019/4, pag. 93) 
en is er nog steeds mee in gesprek. 
Met de Roggerentjes 2018 heeft 
Amalia in eerste instantie sugges-
ties gedaan voor de inrichting; die 
zijn september vorig jaar bij het 
Volksfeest voor de opening van de 
randweg voor een groter publiek 
tentoongesteld.

Monoloog over 
koning Willem I
Cultuurcentrum Baarle plant voor 
2021 in co-productie met Theater 
Op Maat en De Warande een mo-
noloog over koning Willem I waarin 
hij op zijn leven terugblikt. Dat dit 
uitgerekend in Baarle plaatsvindt, 
is niet eens vergezocht: Willem 
heerste als laatste koning over alle 
Nederlanders en Belgen. Hij was 
tegelijk koning van Baarle-Nassau 
én Baarle-Hertog. Zijn rol wordt 
gespeeld door een bekende Belgi-
sche acteur en geregisseerd door 
een jonge Nederlandse theaterma-
ker (of omgekeerd). Voor de tekst 
wordt een jonge schrijver bena-
derd. Amalia kreeg de vraag om 
inhoudelijke input te geven, wat 
inmiddels gebeurd is. Maar een 
expo over dit historisch personage 
bleek voor onze vereniging niet 

haalbaar bij gebrek aan tentoon-
stellingsmateriaal.

Een Duits 
afweergeschut
aan de 
Turnhoutseweg
Merijn Cuber is bezig met het vast-
leggen van locaties die door de 1e 
Poolse Pantserdivisie zijn bevrijd. 
Dat doet hij aan de hand van foto’s 
die bij de bevrijding zijn genomen. 
Een aantal plaatsen is gemakkelijk 
terug te vinden, bericht hij Amalia, 
maar van de meeste is weinig 
informatie te vinden of worden ze 
aan verkeerde plaatsen toegeschre-
ven.

Een Duits afweergeschut (88 
mm flak) zou hebben gestaan 
bij het huis van Dré Jansen aan 
de Turnhoutseweg. Met de vraag 
aan Amalia of wij weten om welk 
huisnummer het gaat en het huis 
er nog staat.
Na enig spitwerk door onze WO2-
specialisten kon Merijn Cuber 
worden geantwoord dat Andreas 
Jansen langs de weg naar Turnhout 
heeft gewoond, op nummer B55, 
nu Grens 4. Bij de verbreding van 
de weg is het huis gesloopt. De 
foto’s (van een ‘toen en nu forum’ 
gehaald) laten evenwel geen mis-

In de nieuwe lindeboom hangt ook 
weer het kapelletje.
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Duits afweergeschut aan de Turnhoutseweg bij het huis van Dré Jansen (B55) en recentere opnamen van de woning (nu 
Grens 4). Bij de verbreding van de weg is de woning gesloopt.

verstand over de locatie bestaan. 
Via de familie Van Gils op het Ghil 
kreeg Amalia nog een heel mooie 
foto van de gesloopte woning te 
zien, aan hen geschonken door 
Frans Jansen die er is geboren. 

Ook over de foto die in de vorige 
Van Wirskaante is afgedrukt (pag. 
45 boven) had Merijn Cuber een 
vraag. Hij had de foto gevonden 
op een wandelsite bij een route 
rond Baarle onder de naam Antoni 
Czaplewski route. Op die site werd 
de foto gesitueerd op het Lipseinde 
ten zuiden van Zondereigen. Ook 
hier konden we Merijn helpen: 
de locatie Lipseinde is niet juist, 
op de foto zijn Poolse Ulanen in 
de Stationstraat aan de grens (nu 
Grensweg) te zien. Navraag bij 

auteur Charles Aerssens van de 
wandelroute leerde dat de naamge-
ving van de route heel toevallig tot 
stand was gekomen: Czaplewski 
was een van de Poolse bevrijders 
die in Zondereigen zijn gesneuveld 
(zie Van Wirskaante 2019/3, 
pag. 136).

Loopgraven 
opgeleverd
in Baarle-Grens
Een trotse wethouder Nico Som-
men liet op 3 maart zijn collega 
wethouders en schepenen van de 
gemeenten langs het Bels Lijntje 
het eind vorig jaar opgeleverde 
project ‘Loopgraven Baarle-Grens’ 

zien. Aan een groot aantal geno-
digden hebben Frank Tuitelaars 
en Harry Benschop uitleg gegeven 
over de activiteiten van de Duitsers 
in Baarle-grens (die hadden na-
tuurlijk van alles met het Bels Lijn-
tje te maken) en over het waarom 
van de loopgraven. Gebruikt zijn ze 
niet bij de bevrijding. Dat verklaart 
ook dat er bij het explosievenon-
derzoek voorafgaand aan het werk 
om de loopgraven weer zichtbaar 
te maken, weinig gevonden is. 

Onder de gasten waren ook Jo Frij-
ters en zijn vrouw Nellie Backx; Jo 
heeft Amalia eerder nog informatie 
gegeven over de aanleg van de 
loswal, nu in gebruik het terras van 
Het Spoorhuis (zie Van Wirskaante 
2020/1). 
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In de eerste loopgraaf mag er worden gelopen. foto Eline Blok

Wethouder Nico Sommen krijgt van bureau Reaseuro een 
granaatscherf overhandigd. foto Eline Blok

Fotograaf Eline Blok nam Jo Frijters en Nellie Backx nog 
even mee naar de perronrand voor een foto. foto Eline Blok

Floor Staes, hij heeft de loopgraven 
nog mee gegraven, heeft er gezien 
zijn leeftijd van afgezien om aan-
wezig te zijn bij de presentatie. 

De gemeente heeft het werk aan 
de loopgraven helemaal uitgevoerd 
volgens de aanbevelingen die Ama-
lia tesamen met Toerisme Baarle 
en enkele WO2-experten had-
den gedaan. Vijf loopgraven zijn 
helemaal uitgegraven, een zesde 
is ‘bewaard’ zoals die er 75 jaar 
na aanleg bij lag. De loopgraven 
liggen tegenover Het Spoorhuis, 
en zijn vanaf het Bels Lijntje goed 
zichtbaar. De eerste, meest zui-
delijke loopgraaf kan iedereen zo 
inlopen. Amalia en Toerisme Baarle 
hebben nog het plan een loopbrug 
over de loopgraven aan te leggen 
en nog wat extra ‘aankleding’ aan 
te brengen zodat het voor voorbij-
gangers in één oogopslag duidelijk 
is waar ze langs fietsen. Door de 
coronacrisis is daar de afgelopen 
maanden niet echt aan gewerkt. 
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Uitleg bij de loopgraven. foto Eline Blok
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World War One 
Illustrated
Ed Klekowski, redacteur van het 
gerenommeerde tijdschrift World 
War One Illustrated nam contact 
op met Amalia. Hij vroeg haar om 
voor zijn magazine een artikel over 
de Dodendraad aan te leveren. 
World War One Illustrated is een 
publicatie van de World War 
One Historical Association. Deze 
niet-commerciële organisatie is in 
2011 ontstaan door een fusie van 
de US-afdeling van de Western 
Front Association en The Great War 
Society. Beide organisaties waren 
actief sinds de jaren negentig. De 
organisatie heeft haar hoofdzetel in 
Berkeley, USA. Tot haar intenties 
behoren het bekendmaken van wat 
zich tijdens WO1 heeft afgespeeld 
en de eeuwigdurende gedachtenis 
aan iedereen die zijn land heeft 
gediend. In deze doelstellingen 
kan onze vereniging zich vinden! 
Een Engelstalige tekst voorzien 
van de nodige illustraties werd 
aangeleverd en zal na de zomer in 
het tijdschrift verschijnen, zowel 
gedrukt als digitaal. 

Plezier aan  
Van Wirskaante
Begin april ontving Amalia een 
vriendelijk berichtje van Willy 
Dirven. ‘Als oud-Baarlenaar lees 
ik met veel genoegen de goed 
verzorgde uitgave van Van Wirs-
kaante, een reden waarom ik met 
plezier het extraatje geef bij mijn 
abonnement. Mijn vrouw Paula, 
geen Baolse, heeft er minder aan, 
maar dat bederft mijn plezier niet 
om Van Wirskaante helemaal uit 

te lezen.’ Willy en Paula Dirven 
zijn beiden 91 jaar, zij wonen in 
de buurt van Kortrijk en ‘stellen 
het ondanks onze leeftijd goed’. 
Zij spreken de hoop uit dat Baarle 
gespaard blijft van het coronavirus.

Werkgroepen 
Amalia
Door het coronavirus liggen Ama-
lia’s werkgroepen sinds 10 maart 
stil. Het heemhuis is gesloten, 
eerst tot 6 april en daarna tot 1 
juni. Bij het afsluiten van de kopij 
voor deze Van Wirskaante was nog 
niet bekend wanneer activiteiten 
weer kunnen opgestart. 
Houd voor meer informatie de 
digitale nieuwsbrief van Amalia 
in de gaten. Aanmelden voor de 
nieuwsbrief kan via de website 
www.amaliavansolms.org. 

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

Fam.  L.H.A. Smeekens-Aerts
Mevr. L.M.J.T. v.d. Burg
Dhr.   F.J.J.M. de Rooij
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Vanwege de coronacrisis zijn alle activiteiten die 
Amalia tot en met eind september op het program-
ma had staan, afgelast. Ook de werkgroepen kun-
nen tot die tijd niet in het heemhuis bijeenkomen. 
Begin augustus wordt besloten wat er in de rest 
van het jaar nog kan worden georganiseerd.

Heemhuis
Tot 1 oktober blijft het heemhuis dicht op de woens-
dagavonden en eerste zondag (Open Heemhuis) van 
de maand. Zodra zich mogelijkheden voordoen om 
het heemhuis op een veilige en verantwoorde manier 
weer open te stellen, wordt dit in de nieuwsbrief, via 
de website, op facebook en in Ons Weekblad gecom-
municeerd.
Werkgroepen kunnen tot 1 oktober ook geen gebruik 
maken van het heemhuis om bijeen te komen. De 
Beeldbank biedt elke twee weken een ‘zoekplaatje’ 
aan via de nieuwsbrief.

Algemene Ledenvergadering
Op advies van Brabants Heem regelen we in juni 
schriftelijke/digitale algemene ledenvergadering. U 
treft hiervoor een losse brief in deze Van Wirskaante 
aan. Op deze manier voldoet Amalia tijdig aan haar 
verplichting om een jaarvergadering te organiseren. 
Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maat-
regelen…

Heemreis naar Mechelen
De heemreizen van 20 en 27 juni gaan niet door. 
Wie zich voor een van beide reizen heeft ingeschre-
ven, heeft het inschrijfgeld in de maand mei terug-
gestort gekregen.
De heemreis zou dit jaar naar Mechelen gaan, waar 
onder meer een bezoek aan de Koninklijke Manufac-
tuur De Wit zou worden gebracht. ’s Middags stond 
een stadswandeling op het programma. Vanwege 
alle beperkingen die gelden, wordt de heemreis dit 
jaar niet meer georganiseerd.

Lokale heemdag
Ook de lokale heemdag op vrijdag 26 juni gaat niet 
door. Het is niet mogelijk de lokale heemdag op een 
later tijdstip dit jaar te organiseren.
Dit jaar stonden drie bezoeken op het programma: 
eentje aan het volkstuincomplex bij het sportpark 
Boschoven, dat juist in het voorjaar op zijn mooist is, 
een tweede aan SPJ-systeembouw en het derde be-
zoek betrof de brandweer. Of volgend jaar hetzelfde 
programma kan worden geboden, moet nog worden 
uitgezocht. 

Activiteitenkalender
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Archeologische dagen
De archeologische dagen voor de hoogste klassen 
van de basisscholen zouden eind mei plaatsvinden. 
Deze waren al eerder geschrapt.

Polen Battle Tour Baarle
In de tweede helft van mei zouden we op twee 
zaterdagen op de fiets langs plekken in Baarle 
gaan om een (persoonlijk) verhaal te vertellen over 
de Poolse opmars die de bevrijding van de beide 
Baarlese gemeenten inluidde. Met ‘Back to 40-45’, 
Amalia organiseert de Polen Battle Tour samen met 
deze groep, is afgesproken deze tocht voorjaar 2021 
opnieuw te organiseren.
Het verhaal van de Poolse opmars is al in deze Van 
Wirskaante te lezen.

Archeologie in Baarle
In september zou er veel aandacht zijn voor de 
Baarlese archeologie. Gedurende enkele weken was 
de tentoonstelling ‘Alles uit de kast’ voorzien in het 
cultuur centrum, waarbij archeologische vondsten 
uit het verleden zoals de titel al verraadt, van onder 
het stof uit laden en kasten zouden worden gehaald 
en in de schijnwerpers gezet. Tegelijkertijd zouden 
de resultaten van het archeologisch onderzoek op 
de randweg worden gepresenteerd. Er was een 
programma met archeologische randactiviteiten 
voorzien, met lezingen en workshops. 
Door het coronavirus moesten de voorbereidingen 
worden gestaakt. Met musea kunnen geen afspraken 
voor een bezoek worden gemaakt, ook het reisverbod 
over de grens maakt het praktisch onmogelijk deze 

activiteit goed voor te bereiden. Vandaar dat nu al 
is besloten deze activiteit geen doorgang te laten 
vinden.

Voor de organisatie werkt Amalia nauw samen met 
Erfgoed Noorderkempen, de bureaus die het archeo-
logisch onderzoek op de randweg Baarle hebben uit-
gevoerd en andere partijen. Met hen is afgesproken 
om volgend jaar de ‘Archeologie in Baarle’ opnieuw 
op het programma te zetten. 

Wandelingen en fietstochten
De wandelingen en fietstochten die Amalia tot eind 
augustus op het programma had staan, gaan niet 
door. 
Via de digitale nieuwsbrief en facebook zal tweewe-
kelijks een korte wandeling in Baarle worden gepre-
senteerd die men op eigen initiatief kan maken.

Agenda website
De agenda op de website wordt aan de situatie 
aangepast. Houd de agenda in de gaten voor wijzi-
gingen. Deze worden ook gecommuniceerd via de 
nieuwsbrief, facebook en Ons Weekblad.

Activiteitenkalender

Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

MICHIELSEN  
ARCHITECTEN

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

Van Kaam & Partners Financials
Stationsstraat 13

5111 CK Baarle-Nassau

T: +31 (0)13 5199661

M: +31 (0)6 13065186

@: pascal@vkpfinancials.nl

UW RESULTAAT,
ONZE PASSIE
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Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren

Aannemingswerken - schrijnwerkerij

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

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

Turnhoutseweg 10A • 2387 • Baarle-Hertog • T: 014-699832
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In het grensgebied van Nederland en 

België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt 

u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:  

specialist in drukwerk voor de retail. 

Het familiebedrijf werd opgericht in 

1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke 

drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-

offset op klein en groot formaat, 

daarnaast rotatie-offset: heat-set- 

èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 

Drukkerij Em. de Jong vindt u alles 

onder één dak. Een succesvolle 

filosofie, die aansluit op de vraag 

van alledag. Betrouwbaar, snel en 

hoge kwaliteit tegen de scherpst 

mogelijke prijs.

www.emdejongdirect.nl

ook 
ONLINE drukwerk

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


