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Verantwoordelijke uitgever
Herman Janssen, Kerkstraat 4,
2387 Baarle-Hertog

Heemkundekring ‘Amalia van Solms’
houdt zich actief bezig met het
erfgoed van Baarle, Castelré, Ulicoten en Zondereigen om de kennis
ervan te vergroten en de verzamelde
gegevens beschikbaar te stellen.

Website
• www.amaliavansolms.org
• www.dodendraad.org
• Voor de digitale nieuwsbrief van
de heemkundekring aanmelden
via website amaliavansolms.org

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
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Voorwoord
Hoe corona ons bezighoudt

Aon de praot mee… (77)
de beide burgemeesters
van Baarle
Hoe hebben zij als burgemeester en
als burger de afgelopen maanden
beleefd? Daarover raakten Harry
Benschop en Jeanny Wouters op
20 juli aon de praot met Marjon de
Hoon-Veelenturf en Frans De Bont.
Beiden zijn blij met de uitspraken
van een week eerder dat de grenzen
niet meer dicht zullen gaan (minister

Secretariaat
B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog
NL: Postbus 225,
5110 AE Baarle-Nassau
secretaris@amaliavansolms.org
Voorzitter (Herman Janssen)
voorzitter@amaliavansolms.org
Penningmeester (Nelly Pieke)
0031 (0)13 508 3408
penningmeester@amaliavansolms.org
Ledenadministratie
ledenadministratie@amaliavansolms.org

De Crem) en er bij een tweede coronagolf beter moet worden afgestemd
(minister Grapperhaus).

18 Versoepeling

corona-maatregelen
Reikhalzend
wordt uitgekeken naar versoepelingen van de
corona-maatregelen. Bijna altijd is er
tot het laatste moment onzekerheid
welke besluiten zouden vallen. Hoe
Baarle uit de lockdown komt, is in
dit artikel beschreven. Daarbij wordt
de periode tot 15 juni onder de loep
genomen, de datum dat de grens
tussen Nederland en België na bijna
drie maanden te zijn gesloten, is
opengegaan.

34 (Niet) over de grens
Op 20 maart
is de grens
dichtgegaan. Op
niet-essentiële
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verplaatsingen over de grens staat
een forse boete. Heel onverwachts
wordt vrijdagavond 29 mei op de
Belgische radio en tv aangekondigd
dat het vanaf de volgende dag weer
mogelijk is om voor familiebezoek
de grens over te steken. Dan duurt
het nog tot maandag 15 juni dat de
grenzen (bijna in heel Europa) echt
opengaan.

41 Nog twee grensverhalen
43 Zandwegen

Heel ons Brabants-Kempense land
wordt doorkruist met oude wegen.
Baarle ook.
Antoon van Tuijl
neemt er een
paar onder de
loep. Hij beperkt
het tot de zandwegen.
In onze streken zijn die oude zandwegen zelden recht. De route wordt
bepaald door zandruggen, moerassige plekken en de ligging van beken.

Redactie
Harry Benschop
Leo Voeten
Aan dit nummer werkten mee:
Harry Benschop, Lia van Gils, Herman
Janssen, Sylvie Koks, Antoon van Tuijl,
Leo Voeten, Jeanny Wouters

Foto’s: hkk Amalia van Solms,
tenzij anders vermeld.
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Bovendien lopen ze vaak van de ene
buurtschap naar de andere en langs
eenzaam gelegen boerderijen. Een
uitzondering vormen de zg. ontginningswegen Deze ‘strakke lijnen
in het landschap’ danken we aan
enkele mensen die na het vrijgeven
van de uitgestrekte heidevelden rond
1844, grootgrondbezitter worden
door de heidegronden met honderden hectaren tegelijk aan te kopen.

50 Kruid-je-roer-me-wel (12)
52 Hoe uniek is Baarle? (14)

Op de Duits-Belgische grens bij
het lieftallige Monschau
stuit Herman
Janssen op
een cluster van

maar liefst vijf enclaves. Dat brengt
onze teller tot hiertoe op vierendertig.
Die vijf enclaves danken hun bestaan
aan de Vennbahn, een voormalige
spoorlijn tussen Aken (Duitsland) en
Troisvierges (Luxemburg).

65 Het Baarle van toen (6)

In 1987
hadden Anna
Gulickx-Koks
en Lisette Gulickx-Verachtert
een interview
met Zuster Alfonsine en met mej.
Germaine Govaerts.

70 Vliegtuigcrash in Zondereigen (2)
In Van Wirskaante 2020-1 schetste
Herman Janssen het verloop van
de lange zoektocht naar de correcte

identificatie van het vliegtuig en de
omstandigheden van de crash in
Zondereigen. In dit nummer geeft hij
extra informatie over de bemanning.

80 Arme Amalia (109)
81 In Memoriam
82 Amalia aan het werk (23)

Het werk van Amalia is tijdens de
coronacrisis ‘gewoon’ doorgegaan.
Vragen bleven komen, plannen werden gemaakt, de eerste stappen om
die te verwezenlijken gezet. En – niet
gepland – heeft Amalia een tiental
wandelommetjes ontwikkeld.

86 Merkwaardigheden (99)
90 Activiteitenkalender
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Voorwoord
Als nieuwe voorzitter en opvolger van verenigingsicoon Ad Jacobs
schrijf ik mijn eerste voorwoord voor Amalia’s tijdschrift. Maar hoe
begin ik hieraan? Hoe deed Ad het? Ik sla een willekeurige Van
Wirskaante open en lees: “De afgelopen maanden heeft u met volle
teugen kunnen genieten van ons zomerprogramma. Dat zat boordevol
activiteiten, met voor ieder wat wils.” Het contrast met mijn prille
ervaringen als voorzitter kan niet groter zijn. Drie maanden lang kon ik
door corona de rijksgrens niet legaal passeren en was Baarle voor mij

De verenigingswerking lag nagenoeg
stil. Van Wirskaante verscheen weliswaar, maar zonder nieuwe aflevering
van de geapprecieerde rubriek ‘Aon
de praot mee’. Het bestuur bleef actief en vergaderde eerst per e-mail,
later via skype. Maar die werkwijzen
verliepen eerder moeizaam. Er gaat
voor een vergadering niets boven de
fysieke aanwezigheid.
Statutaire ledenvergadering

onbereikbaar. Het heemhuis was gesloten, werkgroepen kwamen niet
meer samen en de ene geplande activiteit na de andere werd geschrapt
of uitgesteld. Helaas moest ook het op 29 maart geplande dankjewelfeest voor Ad worden uitgesteld. Dat is – voorzien van de nodige
coronamaatregelen – naar 5 september 2020 verschoven.

Bij de uitreiking van de medaille van Brabants Heem. foto Harry Benschop
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Vanwege corona kon op 31 maart
2020 de algemene ledenvergadering evenmin doorgaan. Als ‘beoogd’
en later ‘door het bestuur voorgedragen’ voorzitter wachtte ik sinds
februari aan de zijlijn. Uiteindelijk
werd in juni een algemene ledenvergadering ‘op afstand’ georganiseerd. Ad Jacobs nam er afscheid
als voorzitter en bestuurslid. Fons
Raeijmaekers, Harry Benschop en
Ria Laurijssen werden opnieuw verkozen. Het bestuur werd bovendien
versterkt met Jeanny Wouters, Jan
Vermeer en Herman Janssen.
Met negen leden is het bestuur
terug op volle sterkte.
Het dagelijks bestuur bestaat weer
uit vier personen. Ikzelf werd zoals
gezegd tot voorzitter verkozen.
Ook de functie van vicevoorzitter,
die door het overlijden van Jef van
Tilburg op 2 februari 2015 vacant
kwam, kon ingevuld worden.
Het bestuur stemde unaniem in met

de kandidatuur van Michel Antens.
Nelly Pieke blijft penningmeester en
draagt het secretariaat aan Jeanny
Wouters over. Een aantal van haar
taken zijn in onderling overleg
onder meerdere leden verdeeld.
Voorzitter
Op het einde van de bestuursvergadering van 23 juni overhandigde
Ad mij de voorzittershamer die hij
35 jaar eerder van zijn voorganger
Gerard van de Lindeloof had ontvangen. Officieel vond de overdracht op
1 juli plaats.
In het verleden heb ik het voorzitterschap van Amalia nooit geambieerd,
vooral omdat ik geen Baarlenaar
ben. Ik ben afkomstig van Hoogstraten en woon al meer dan 36 jaar in
Merksplas. Ik ben getrouwd met Els.
We hebben twee kinderen en vijf
kleinkinderen. Sinds de opening van
het Heemhuis in 1989 zijn we lid
van Amalia. Van 1995 tot 2019 zetelde ik in het bestuur en ik heb mij
altijd met veel inzet door activiteiten,
in werkgroepen en met publicaties ten dienste van de vereniging
gesteld. Nu ik na veertig jaar met
mijn werk als teamverantwoordelijke
in een leefgroep voor volwassenen
met een beperking gestopt ben, is er
extra tijd vrijgekomen die ik zinvol
met vrijwilligerswerk wil besteden.
Daarom neem ik mijn bestuurstaak
terug op en gun ik Ad een opvolger!
Het voorzitterschap van zo’n grote
vereniging schrikt de meeste leden
af, waardoor Ad al jarenlang tevergeefs probeert om de fakkel door
te geven. Met mijn beslissing sla ik
geen pagina om, maar timmer ik
verder aan de vertrouwde weg. Ik
meen voldoende ervaring te hebben in het leiding geven, besturen
en samenwerken. Op twintigjarige

Herman en Ad, voorzitterswissel. foto Jeanny Wouters

leeftijd was ik reeds voorzitter van
een voetbalvereniging voor vriendenclubs, al kan je die moeilijk met een
vereniging als Amalia vergelijken.
Mijn belangrijkste eigenschap?
Ik neem initiatieven en kom door
samenwerking tot resultaat. Net
zoals Ad werk ik zoveel mogelijk
met unanieme besluitvorming
binnen het bestuur. We proberen
samen iets te bereiken en er samen
fier op te zijn. Eerst zal de nadruk
op de ondersteuning en versterking
van het bestuur liggen. Daarna gaat

de aandacht naar buiten toe. Denk
daarbij aan samenwerking met de
gemeenten, Toerisme Baarle, het
cultuurhuis, de koepels en andere
organisaties en verenigingen. Het
beleidsplan 2020-2025 vormt een
uitstekende leidraad: verjongen,
vernieuwen en verdiepen. Een hele
uitdaging!
Heropstart
Maandag 15 juni 2020 ging de
grens tussen België en Nederland
weer open. De grensafsluiting heeft
van wirskaante 2020/2
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de heropstart van onze op Nederlands én Belgisch grondgebied
actieve heemkundekring extra bemoeilijkt. Zo moest met preventiemaatregelen en richtlijnen uit twee
landen worden rekening gehouden.
De heropstart van de werking begon
heel voorzichtig met het vragen van
hulp bij het benoemen van personen op foto’s uit onze beeldbank en
het op individuele basis aanbieden
van kant-en-klare wandelingen.
Vanaf begin juli werd aan werkgroepen de mogelijkheid geboden om

hun activiteiten te hervatten met
inachtneming van de in België én in
Nederland geldende beperkingen.
Een paar werkgroepen maakten
dankbaar van het aanbod gebruik.
Zo werd het dankjewel-feest voor
Ad Jacobs grondig voorbereid.
Die gebeurtenis is op 5 september
gepland en het bestuur hoopt op
een goede opkomst. Op 24 oktober
organiseert de werkgroep genealogie een cursus voor de vijftien al
eerder ingeschreven deelnemers.
Het heemhuis blijft alvast tot

Op de Hoogmoerheide in Merksplas. foto Els Janssen-Hendrickx
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1 oktober op de woensdagavonden
en de eerste zondag van de maand
gesloten. Zonder coronavaccin is
zelfs de nabije toekomst onvoorspelbaar. Zodra het bestuur de situatie beter kan inschatten, verneemt
u meer over een eventuele nieuwe
fase in de heropstart.
Blijf vooral gezond! Ik hoop u bij
gelegenheid op een van Amalia’s
activiteiten te ontmoeten.
Herman Janssen,
uw (nieuwe) voorzitter

Hoe corona ons bezighoudt
Maandag 15 juni is de grens
tussen België en Nederland weer
opengegaan, na bijna drie maanden te zijn afgesloten.
Wie had het een jaar geleden voor
mogelijk gehouden? Dat er containers en betonblokken op de grensovergangen zouden staan? Dat de
politie strikt zou controleren of je
al dan niet ‘met reden’ – na even
oefenen neemt iedereen het begrip
‘essentiële verplaatsing’ in de
mond – de grens wil passeren? Dat
je zonder pardon moest omdraaien
en terugkeren naar ‘je eigen land’.
Dat je met een zeker ongemak te
voet of met de fiets diezelfde grens
passeerde op plekken waarvan je
wist dat er geen controle was? Of
dat je het risico op een fikse boete
maar liever niet liep en thuis bleef?
Het doet wat met mensen die rond
de grens leven: geen contact kunnen hebben met familie of vrienden aan de andere kant van de
grens, geen boodschappen kunnen
doen in je eigen dorp, elke keer

die controle aan de grens en met
soms een hele resem aan papieren
aantonen dat je er over mag. Nu
de grensversperringen en controles zijn verdwenen, is de vraag of
daarmee het oude normaal direct
terug is.
Vooropgesteld, in onze grensregio
en in ons enclavedorp was er veel
begrip voor de grote vrijheidsbeperkingen waartoe de Belgische
en Nederlandse autoriteiten zich
genoodzaakt zagen door het
coronavirus. Maar er was ook
verbazing en zelfs irritatie over de
uiteenlopende maatregelen, die
ook nog eens steeds veranderden
en soms wel door robotten leken
bedacht. Dat het om mensen gaat,
ja dat werd wel eens uit het oog
verloren, zo leek het toch. Zeker in
Baarle waren de maatregelen niet
‘op maat’ toegesneden, passend bij
de Baarlese gemeenschap.
In de vorige Van Wirskaante hebben we veel aandacht gegeven aan
het coronavirus en de maatregelen
die in België en Nederland zijn
getroffen om het virus in te dijken.
Maatregelen die het leven in Baarle
behoorlijk hebben veranderd, maar
ook tot absurde of hilarische situaties hebben geleid. Eigenlijk wil
je zo niet in de wereld als Baarle
bekend staan...
Toen hebben we onze geschiedschrijving beperkt tot begin april.
De grens was toen net twee weken
dicht. In het voorwoord spraken we
de hoop uit dat over het afschalen van de maatregelen en de
openstelling van de grenzen meer
afstemming tussen de Belgische
en Nederlandse autoriteiten zou
plaatsvinden.

Dat is helaas niet uitgekomen
zoals u in deze Van Wirskaante
kunt lezen. Het heeft opnieuw tot
ongemakkelijke situaties geleid,
langs de hele grens maar zeker ook
in Baarle.
In dit nummer blikken we terug
op de periode tot 15 juni, de dag
dat in Europa de meeste binnengrenzen zijn opengegaan. Op die
dag zijn de laatste blokkades aan
de buitengrens van Baarle-Nassau
met België opgeruimd.
Voor Baarle was die dag een
belangrijke mijlpaal, de grens
speelt weer een (meer) ondergeschikte rol. Blijft dat de maatregelen in België en Nederland niet
in dezelfde mate en tijdsbestek
werden versoepeld, wat opnieuw
problemen en scheve gezichten
oplevert. In het decembernummer
zullen we daar ongetwijfeld nog op
terugkomen.
Maandag 13 juli was er in Baarle
overleg op hoog niveau over de coronamaatregelen en de afstemming
ervan tussen België en Nederland.
Dé winst van dat overleg is dat
de problematiek in de grensregio
en Baarle in het bijzonder, op dat
hoge (Brusselse en Haagse) niveau
eindelijk is onderkend.
De teksten van de corona-artikelen
zijn bijgewerkt tot 21 juli. Rond
die datum verslechterden de
coronacijfers in België en Nederland. Informatie kan dus al weer
achterhaald zijn.
Foto’s corona-artikelen: Amalia
van Solms / Harry Benschop
(tenzij anders vermeld).
van wirskaante 2020/2
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‘Een tweede golf, dat wordt héél lastig’

Aon de praot mee... (77)
de beide burgemeesters van Baarle
HARRY BENSCHOP EN JEANNY WOUTERS

Precies één week nadat de ministers van binnenlandse zaken van
België en Nederland op het gemeentehuis van Baarle-Nassau hebben
overlegd over het afstemmen van de coronamaatregelen tussen België
en Nederland, is Amalia ‘aon de praot mee…’ de beide burgemeesters
van Baarle: Marjon de Hoon-Veelenturf van Nassau en Frans De Bont
van Hertog. Hoe hebben zij als burgemeester en als burger de afgelopen maanden beleefd?
Zeker, beiden zijn blij met de
uitspraken van de beide ministers
na afloop van het overleg op de

persconferentie dat de grenzen niet
meer dicht zullen gaan (De Crem)
en er bij een tweede coronagolf be-

Aon de praot aan de werktafel van burgemeester De Hoon.
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ter moet worden afgestemd (Grapperhaus). “Het is in elk geval een
erkenning ‘door hogerhand’ van
de lastige situatie die afgelopen
maanden aan de grens is ontstaan,
in het bijzonder in Baarle”, zegt
Marjon de Hoon. “De uitspraak
van Pieter De Crem wil ik wel wat
nuanceren. Als er in onze beide
landen de pleuris rond corona
uitbreekt, kan ik me voorstellen dat
de grens toch dicht moet.” Frans
De Bont ziet de belofte van De

De Baarlese burgemeesters met ministers De Crem en
Grapperhaus.

Crem meer tegen de achtergrond
van een lokale lockdown: “Dan
zal niet de hele 450 kilometer
lange Belgisch-Nederlandse grens
worden afgesloten, maar misschien
een deel.”
Beide Baarlese burgemeesters – zij
waren niet aanwezig bij het overleg, Burgemeester Marjon de Hoon
had haar gemeentehuis voorgesteld
als vergaderlocatie: ‘Waar kan
dat beter dan in een dorp waar
de grenzen zo tastbaar aanwezig
zijn’? – zien ook in dat afstemming
tussen de maatregelen die in beide
landen (moeten) worden uitgevaardigd, niet makkelijk te realiseren is.

In hun welkomstwoord hebben beide burgemeesters de
Baarlese situatie toegelicht. Foto's ABG-organisatie

“De winst van het overleg is dat de
verantwoordelijken in Brussel en
Den Haag ervan doordrongen zijn
dat er beter moet worden gecommuniceerd. Tijdig de maatregelen
en versoepelingen doorgeven,
zodat er in het andere land op
kan worden ingespeeld. En men
niet voor voldongen feiten wordt
geplaatst”, zeggen beiden.
De maat
“De wil van een betere communicatie is er”, constateren zij alle
twee. Maar er zijn flinke cultuurverschillen tussen België en Neder-

land. “Premier Rutte nam het volk
mee”, geeft Frans De Bont aan,
“Hij doet een beroep op de mens
om de maatregelen op te volgen”.
Marjon de Hoon: Premier Wilmès
is meer van ‘dit is de regel’!”
Klopt, zegt Frans De Bont: “Bij ons
wordt alles federaal, van boven
opgelegd, controle door de politie.
Er is een scheidslijn tussen Noord
en Zuid, een cultuurverschil en
hier komt dat elkaar tegen. Nederlanders zijn meer van het poldermodel, niet opleggen maar overleg,
dat past bij het land. In België is
het meer hiërarchisch ingestoken.”
Normaal is Baarle een ‘gedeelde
gemeente, maar niet echt verdeeld’. “Door de gesloten grenzen
ontstond er juist wel een verdeeldheid. Het leidde tot polarisatie,
deed iets met de mensen. Nederlanders en Belgen gingen elkaar de
maat nemen, ook binnen families.
Dat wil je niet als gemeentebestuur, en als mens. Heel verdrietig
dat corona de gemeenschap zo
heeft verdeeld. Je wilt als burgemeester juist verbinden.” Beide
burgemeesters vullen elkaar volmondig aan.
Heel zwaar
Frans De Bont vond het heel zwaar
om mensen iets te ontzeggen.
van wirskaante 2020/2
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Op 23 april zijn de burgemeesters ‘Te gast bij’ Omroep Baarle. foto Omroep Baarle

“Normaal ben je bezig met positieve dingen, nu was alles negatief
en deels onbegrijpelijk. De grens
dicht, lijnen trekken, mensen niet
toelaten in winkels. In de eerste
dagen heb ik het diepgaand met de
politie doorgesproken wat wel/niet
is toegestaan. De grenzen gaan
dicht in België, maar wat houdt
dat in voor Baarle-Hertog, dat zijn
allemaal eilandjes. Volgens de wet
hebben inwoners van beide landen
recht van doorgang, van het ene
naar het andere eilandje. Direct
na het weekend hebben we een
viertal filmpjes on-line gezet op de
website van Hertog om alle burgers
in en buiten Baarle te informeren.
Maar misschien nog meer nog om
aan de politiemensen die aan de
grens werden gestationeerd voor de
grenscontrole aan te geven welke
regels golden. In Baarle-Hertog
hebben we gezegd dat onze inwoners wel naar voedingswinkels in
Nassau mogen. Brussel heeft niet
ingegrepen.”
Burgemeester De Bont besprak het
ook met de politie, 230 mensen
die wisselend dienst draaiden
aan de grenzen en niet altijd de
regels hetzelfde hanteerden. “ De
Belgische winkeliers kregen tot 11
mei een uitkering omdat hun zaak
gesloten was, daarna mocht de
zaak open maar konden de klanten
10
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vanuit België niet bij de winkels
geraken en de Nederlanders
mochten ze niet toelaten. “Wij zien
Nassau en Hertog als één geheel,
Nederlanders mochten tanken in
Hertog, mensen uit Alphen niet.
Je moet een lijn trekken. Toen de
winkels weer open gingen was dat
alleen voor Belse klanten, maar die
konden er niet komen omdat ze
door Nederland moesten. Daarvoor
hebben we de bonnetjes bedacht
speciaal voor doorgang naar de
winkels, iets waarvan de politie
eerst zei ‘daar kunnen we niet
aan beginnen.” Burgemeester De
Bont kreeg ook te maken met boze
ondernemers uit de Molenstraat
die geen politieagent wilden spelen
en aan elke klant vragen of ze uit
Nederland of België afkomstig
waren, en dan de Nederlanders de
toegang moesten ontzeggen.
Marjon de Hoon noemt Castelré
als voorbeeld. “Voor alles zijn de
mensen uit Castelré aangewezen
op Minderhout en Hoogstraten:
boodschappen, werk, kerk en
ontspanning.” Op zaterdagmiddag
14 maart belde burgemeester Van
Aperen van Hoogstraten haar op
met de mededeling dat de grens
fysiek werd afgesloten. “Op mijn
vraag wanneer, was het antwoord:
NU”. Toen zij vroeg hoe dat in zijn

werk zou gaan, was zijn antwoord:
met hopen zand, betonblokken en
containers. “Gelukkig zag Marc Van
Aperen ook in dat er iets voor de inwoners van Castelré moest worden
geregeld. De maandag erop was er
een ontheffing om de grens over te
gaan.” Elke inwoner van Castelré
heeft persoonlijk een brief van de
burgemeester van Baarle-Nassau
ontvangen waarin dat is vermeld.
”We hebben er als gemeenten
bewust weinig ruchtbaarheid aan
gegeven. Als men er op federaal
niveau lucht van zou krijgen, zou er
een streep doorheen zijn gezet.” Op
een gegeven moment ondervonden
de inwoners van Castelré steeds
meer last om de grens te passeren.
“In nauw overleg met andere overheden hebben we het toen recht
kunnen zetten.”
76 om 6 vierkante kilometer
“Ik snap wel dat de pers de bijzondere situatie in Baarle heeft uitver-

‘Het is echt niet leuk meer, die grens
door je winkel.’

‘Liever op z’n Baols’. Gezondheid.

groot. Voor hen leverde het mooie
verhalen op. Maar het maakte van
Baarle ook een karikatuur”, geeft
Marjon de Hoon uiting aan haar
gevoelens. “Frustrerend dat anno
2020 de grenzen dicht gingen.
Wat vóór corona nog een pluspunt
was voor Baarle, wordt door corona nu meer een belasting”. Frans
de Bont vult aan: “De eigenares
van kunstwinkel Silvia Reijbroek
verwoordde het heel duidelijk: ‘het
is echt niet meer leuk, die grens
door je winkel’.”
Een volgende keer willen de beide
burgemeesters het liever op ‘z’n
Baols’, onderling regelen. Marjon geeft het voorbeeld van de
Midzomernachtfaire enkele jaren

terug: “In België gold in verband
met aanslagen een hoger dreigingsniveau, aan Nederlandse zijde
hoefden geen extra maatregelen
te worden getroffen omdat er geen
hoog risico was. Toen hebben we
besloten de strengste maatregelen
te treffen voor de hele Midzomernachtfair, geen verschil tussen
Nederland en België.”
Bij de coronapandemie zijn de
burgemeesters in geen van beide
landen ‘bevoegd gezag’. “Wij hebben als burgemeesters geen directe
regie”. De Hoon heeft vrijdag 13
maart bij de Veiligheidsregio Tilburg aangekaart dat “de terrassen
in Nassau vol zitten met Belgen.
Dat bevordert juist de onveiligheid.
Wat te doen komend weekend?”

Zijzelf kon niet ingrijpen: “Ik ben
geen bevoegd gezag.” Het contact
met de Veiligheidsregio leverde ook
niet direct een pasklaar antwoord
op. “Het loste zich bijna als vanzelf
op. Op zondagmiddag 16 maart
om 18.00 uur moest ook de horeca in Nederland dicht.”
Op de vraag of tijdens corona
in Nassau en Hertog eenzelfde
regiem zou kunnen gelden, wijst
burgemeester De Hoon van Nassau
naar een kaart in haar werkkamer.
“Die kaart gebruik ik vaak als er
mensen komen die onbekend zijn
met de situatie in Baarle. Nassau is 76 km2 groot, Hertog 6
km2.” Misschien een vervelende
opmerking, verontschuldigt zij zich
op voorhand al bij haar collega,

van wirskaante 2020/2

11

Vanaf juni geven banieren aan in welk land je bent: het voormalige gemeentehuis (nu heemhuis) van Hertog
en het gemeentehuis van Nassau.

maar “Kan een kleine gemeente
bepalend zijn voor wat er in een
grote moet gebeuren? En hoe je het
ook wendt of keert, ergens moet
de grens toch worden gelegd, en
heb je sprake van een waterbedeffect. Zitten de Baarlenaren op een
terrasje in Chaam.”
Onvoorspelbaarheid
“Ik heb nooit begrepen”, zegt Marjon de Hoon ineens fel, “waarom
er in België zo’n ad-hoc beleid
wordt gevoerd.
“Waarom die fysieke grensafsluitingen er zo ‘ineens’ moesten komen,
zonder enig overleg. Dat er geen
tijd is genomen om de veiligheid te
garanderen. Met als gevolg dat je
in het donker ineens een container
op de weg ziet staan.
“Waarom de Belgen ineens weer
12
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naar Nederlandse winkels mochten? De winkels hebben er zich
niet op kunnen voorbereiden. De
schappen met vlees waren die zaterdagmiddag in de supermarkten
in Nassau gewoon leeg!”
Ook Frans De Bont ergert zich aan
de slechte communicatie. “Als het
voor de gezondheid is, dat het dan
moet, dat snappen we. Vrijdagavond hoorde ik op de radio dat
we weer over de grens mochten
voor familiebezoek. Ha fijn, dacht
ik nog. Eerst nog even de publicatie in het Staatsblad afwachten,
voordat ik het officieel naar buiten
breng. Wie schetst dan je verbazing dat er, letterlijk in drie woorden, ook ineens in het Staatsblad
stond vermeld dat we ook weer de
grens over mochten om te gaan
winkelen. Marjon hing direct aan

de telefoon. Weet jij er wat van…?
België op zijn smalst.”
De onvoorspelbaarheid van de
maatregelen die op hogerhand zijn
genomen, heeft eigenlijk de meeste
stof doen opwaaien, is hun beider
conclusie. Contact was er onderling telefonisch, soms dagelijks,
soms dagen niet.
Eenzaamheid
Marjon heeft de hele coronaperiode
vanuit haar kamer op het gemeentehuis gewerkt, ‘als een kapitein
op het schip’. “Ik heb die periode
als onwerkelijk ervaren, met die
hermetisch afgesloten grenzen.
Op weg naar mijn vader in het
verpleeghuis in Zundert, reed ik
zelf in de fuik op de Meirseweg. Als
heel onrustig, zo kan ik die periode

ook typeren.”
“Als gemeente zijn we heel snel in
de digitale modus geschoten, met
Zoom, met Teams. Via facebook
kreeg ik wel korte berichtjes van
burgers. Ze spraken mij vanzelfsprekend ook aan in de winkel.
Dan maakte ik een afspraak om
telefonisch contact te hebben.” Zij
heeft ook brieven ontvangen waarin
burgers hun zorgen uitten, maar
ook brieven met ‘dank je wels’.
Zelfs bloemen om te bedanken.
“Heel warm, zo heb ik dat ervaren.”
In Hertog was het gemeentehuis
tijdens de lockdown dicht. Er
waren wel mensen aan het werk,
het team werd in tweeën gedeeld
om alle werkzaamheden, mocht er
iemand uitvallen door ziekte, door
te kunnen laten gaan. Een deel
werkte thuis, de andere ploeg in
kantoor achter gesloten deuren. “Er
werd meteen naar mij gekeken, ik
ben 67 en hoor bij de risicogroep
dus mocht zo weinig mogelijk
komen. Er werd op de burgemeester gelet.”
Vanuit de gemeente zijn alle
inwoners van boven de zeventig
opgebeld met de vraag of ze hulp
nodig hadden. Bij het boodschappen doen, of voor andere zaken.
In Nassau heeft elke 70-plusser

in het begin van de coronaperiode
een brief van de gemeente ontvangen. “Wij konden niet iedereen
opbellen. Dorpsverbinder Eveline
heeft die dagen veel werk verzet
om mensen met elkaar in contact
te brengen: voor de boodschappen
of voor telefonisch contact.”
Het meest schrijnende van de crisis vindt Marjon de eenzaamheid.
“Gelukkig is Baarle een hechte
gemeenschap. Men heeft iets voor
een ander over. Kaartjes werden in
de bus gestopt. Muziekoptredens
bij Janshove. De beertjes voor het
raam. Het maakte de eenzaamheid
iets dragelijker.” In Hertog was het
allemaal lastiger te organiseren,
geeft Frans aan: “Vanwege het ‘Blijf
in uw kot’ mochten vrijwilligers
zelfs geen kaartjes in de brievenbussen steken.”
Bedrijfsleven
Beide gemeenten hadden contact met het bedrijfsleven. De
Baarlese ondernemers werden
over regelgeving van beide landen
geïnformeerd. Vanuit Nassau is er
een appel gedaan op de winkels
om dezelfde maatregelen te treffen
als in België: het maximum aantal
klanten, de anderhalve meter,
ontsmetten van de winkelmandjes
enz.

Er is ook meegedacht met het
MKB, met de horeca: extra terrasruimte, geen extra precariorechten.
“Op het Annaplein, voor de Rabobank, zelfs voor het gemeentehuis
kon er extra terras komen”, geeft
Marion de Hoon de inspanningen
van de gemeente aan.
”Voor de Jumbo zijn de fietsenrekken op de straat geplaatst zodat
supermarktbezoekers voldoende afstand van de tafeltjes bij De groene
vlinder konden houden.”
De burgemeesters maken zich alle
twee zorgen over het winkelbestand in Baarle. “In coronatijd is er
veel via internet besteld. Dat was
makkelijk. Maar komen de mensen
weer terug naar de winkels?”
Allerlei initiatieven om ‘lokaal’ te
winkelen zetten in Baarle volgens
hen niet zoveel zoden aan de dijk,
want de middenstand in Baarle
moet het juist hebben van mensen
van wat verder weg.
Mondkapje of mondmasker

Fietsen in het parkeervak om supermarktbezoekers afstand te laten houden van
de gasten bij De groene vlinder.

Een nieuwe ‘splijtzwam’ in Baarle
dreigt de verplichting in België
om vanaf zaterdag 12 juli een
mondmasker te dragen, te worden.
Bij de winkels in Hertog is het
verplicht, in Nassau niet. “In de
afgelopen week zag je dan ook zelvan wirskaante 2020/2
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thuis zitten bang te zijn, nog steeds
niet buiten durven komen.”
Marjon de Hoon zit er zo in: “Er
zijn verschillen in wet- en regelgeving in beide landen. Dat is onze
kracht, maar kan ook een valkuil
zijn. Daar doe je niets aan. Ik volg
netjes op wat in Nederland én in
België moet of mag.”
Noodfonds

Oproep om lokaal te winkelen.

den mensen met een mondkapje
in de Baarlese supermarkten”,
weet Marjon de Hoon.
Frans De Bont zit er mee of hij
nu in de Nederlandse supermarkt
nu wel of niet een mondkapje
moet dragen: “Als een voorbeeld
voor mijn burgers van Hertog, of
misschien wel voor mezelf”. Hij
is er nog niet uit. Wel weet hij dat
er grotere problemen zijn dan een
mondkapje. “Er zijn mensen die

Onder ‘hun eigen banier’ op de Singel.
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Het verenigingsleven heeft een
flinke dreun gekregen. Bij enkele
verenigingen doet zich dat ook in financiële zin gelden, vaak draait een
vereniging op baropbrengsten. “Ik
constateer gelukkig heel veel creativiteit. Neem alleen al de alternatieve
W6D”, zegt Marjon de Hoon. “Als
verenigingen echt in financiële nood
komen, kunnen ze een beroep doen
op een gemeentelijk noodfonds van
honderdduizend euro. Echt bedoeld
voor acute nood. In structurele zin
kan de gemeente weinig doen. Gelukkig hebben veel verenigingen nog
wel wat reserves.”
In Hertog kwam ineens

€ 108.000,- uit de lucht vallen,
haalt Frans De Bont een publicatie in Ons Weekblad aan. Het zou
gaan om geld om verenigingen te
ondersteunen. “Als gemeente wisten
we van niets. Tien dagen na de
publicatie kregen we pas tekst en
uitleg van het ministerie. Het geld
was bedoeld voor ‘alle coronamaatregelen’, zo bleek. De gemeente mag
het besteden zoals ze zelf wil, om
ondersteuning te bieden aan wie het
nodig heeft. De meeste verenigingen
zullen zich herpakken. Maar carnaval… dat zijn gevaarlijke dingen.”
Hoe en op welke termijn het verenigingsleven zich kan herpakken
blijft koffiedik kijken, verzuchten
beide burgemeesters. Frans de Bont
voorspelt voor volgend jaar nog
consequenties als de verengingen
weer bij bedrijven aankloppen voor
sponsoring bijvoorbeeld. Je weet niet
wat de toekomst brengt, zeker is wel
dat het in de geschiedenisboeken
gaat, er is sprake van een voor en
na corona tijdperk! Veel hangt ook af
wanneer er een vaccin op de markt
komt.

Hart onder de riem
Het is een heftige tijd voor de zorgverleners geweest”, zegt Marjon
de Hoon. “Ook in onze gemeente,
bij de thuiszorg, Janshove en in
de Lichtert.” De dochter van Frans
De Bont deed juist stage in een
rusthuis in Ravels. “Ze heeft mensen dood zien gaan, dat hakt erin.
Lijkbleek kwam ze thuis na een
dag werken.”
In Nassau zijn er 25 besmettingen
gerapporteerd. Burgemeester De
Hoon toont een ‘dash-board’ op
haar lap-top: “Het RIVM geeft alle
gegevens door.” In België worden
de gemeenten niet geïnformeerd.
“Helaas worden bij ons de gegevens niet op gemeentelijk niveau
uitgesplitst en bekend gemaakt.
Dat maakt adequaat handelen
moeilijker. Meerdere burgemeesters
hebben dat al aangekaart”, zegt
burgemeester De Bont. “Je hoort
het wel, je weet het via de straat,
maar dat is niet hoe het hoort. Als
je mensen kunt bellen, dan komt
er rust bij de mensen. Maar de
situatie was zo dreigend op dat
moment, dan moet je bepaalde
beslissingen nemen.”
“Niet bij familie over de grens op
bezoek mogen of in een verzorgingshuis niet langs mogen komen,
het heeft voor schrijnende situaties gezorgd.” Dat mensen geen
afscheid hebben kunnen nemen
van hun naasten, dat doet beide
burgemeesters nog het meest zeer.
“Sommigen hebben twee maanden
in het ziekenhuis gelegen, niemand
mocht er bij, op de begrafenis
mochten er zeven mensen zijn. Dat
het dorp geen afscheid heeft kunnen nemen van mensen die veel
voor het dorp hebben betekend, zo
iets doet veel pijn.”
Marjon verhaalt van haar lieve-

De burgemeesters op gepaste ‘corona-afstand’ aan de grens op de Singel.

lingstante, tante Toos. Ook die
had ze vanaf nieuwjaar niet meer
gezien. Die mocht ze ook niet in het
ziekenhuis bezoeken, En evenmin
mocht ze op de begrafenis aanwezig zijn.
Juist in deze maanden heeft Marjon
de Hoon haar rol als burgermoeder
willen invullen: “De mensen een
hart onder de riem steken. Heel fijn
dat de gemeente vanuit RIVM en
GGD zo goed is geïnformeerd. Ik wil
weten hoe het mijn burgers gaat,
ook om geruchten te ontzenuwen.”
Zij heeft ook een brief aan de nabestaanden van de tijdens de coronacrisis overleden inwoners gestuurd.
“Dat is zeer gewaardeerd.”
Via Nick Theys hebben kinderen
vragen kunnen stellen aan de
burgemeester. ‘Als u corona krijgt,
wie is dan de baas?’, wilde een
vragenstelster weten.
Zomerreces
“In het zomerreces – ik ben er erg
aan toe – wil ik het allemaal even

laten bezinken, nadenken over
wat er gebeurd is, hoe het beter
zou kunnen”, besluit Marjon de
Hoon ons gesprek. “We zijn er nog
niet”, is de mening van Frans De
Bont. Dat er voor de toekomst voor
de beide Baarles behoefte is aan
maatwerk staat buiten kijf.
In september vergadert BeNeGo
in Baarle-Nassau, een overleg van
burgemeesters aan beide kanten
van de landsgrens. “Ook daar staat
prominent op de agenda welke
lessen we kunnen trekken uit de
afgelopen periode.” Bij een tweede
golf wordt het echt lastig, daarover
zijn de beide burgemeesters van
Baarle het hartgrondig eens.
Zowel Marion als Frans vonden het
echt plezierig om met Amalia ‘aon
de praot’ te zijn over de afgelopen maanden, benadrukten ze
meermalen bij het afscheid nemen.
“In zo’n gesprek passeert veel de
revue, even los van de waan van
de dag.”
van wirskaante 2020/2

15

Horeca weer open
Vanaf Tweede Pinksterdag 12.00 uur in Nederland
en in België een week later op maandag 9 juni om
00.00 uur mag de horeca weer open. Binnen nog
beperkt, op de terrassen met meer mogelijkheden.
Het straatbeeld is gelijk weer opgevrolijkt.
De Lindeboom.

Bij Het Spoorhuis aan ruimte geen gebrek.

‘t Goei Gevoel met spatschermen tussen de tafeltjes.

Het Singeltje gebruikt de stoep voor de Rabobank.

Het Pannenkoekenhuis op de Singel.

Aparte in- en uitgang
De terrasruimte bij De Pomp is beperkt. bij Den Bonten Os.

Ook bij De Kneut een groot terras achter.
16
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De motorrijders zijn ook weer present.

Groot terras achter bij De
Lantaern.

De Tourmalet.

Veel fietsers bij Schuttershof in Zondereigen....

... en een vol terras.

Den Engel op Tweede Pinksterdag tegen de avond.

Café De Poort net buiten Baarle.

Brownies & Downies heeft een extra terras rond de maquette.

De tafeltjes bij de ijssalon mogen ook weer buiten.

Café In Holland heeft twee terrassen.

Café Het Pleintje mag pas een week later open.

Langs de tafeltjes van De groene vlinder is een looppad gemaakt.
van wirskaante 2020/2
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Kom uit uw kot, maar doe niet te zot (B)
Wijs op reis (NL)

Versoepeling corona-maatregelen
HARRY BENSCHOP

In de vorige Van Wirskaante is uitgebreid stil gestaan bij het ‘op slot’
gaan van België en Nederland vanwege de corona-maatregelen en
vooral bij de soms hilarische situaties die dat in Baarle-Nassau en
Baarle-Hertog heeft opgeleverd. De hoop dat er meer afstemming zou

dag op de voet gevolgd.
Eén week prijkt de gemeente
Baarle-Nassau op de tweede plaats
op een lijstje van ‘ziekenhuisopnamen van patiënten met coronaverschijnselen’.

plaatsvinden tussen de Belgische en Nederlandse autoriteiten als het
komt tot een versoepeling van de maatregelen, is niet uitgekomen. Het
heeft wederom voor bijzondere situaties gezorgd in Baarle.

Regels van het land
Het verschil tussen de in België en
Nederland opgelegde maatregelen
– over het hoe en wat, zie de vorige Van Wirskaante waarin het de
eerste twee weken tot 1 april is gevolgd – valt in de enclavegemeente
direct op. Meer dan eens zijn in de
daaropvolgende maanden vraagtekens gezet bij die verschillen. Dat
je als inwoner van Hertog niet naar

Welkom in het Domeinbos Hoge Vijvers Arendonk.

Vanaf half maart is het leven
beheerst door het coronavirus.
Wie kan, werkt thuis. Scholen zijn
dicht, lessen worden ‘op afstand’
gegeven. Alleen supermarkten
en zaken voor de eerste levensbehoeften zijn open. Cafés en
restaurants zijn dicht. Sportscholen
gesloten. Geen sportwedstrijden.
Verenigingsactiviteiten afgelast.
Bus en trein alleen voor ‘essentiële verplaatsingen’, voor wie naar
zijn werk moet. Wat verder van
18
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huis erop uit trekken is verboden
(België) of wordt afgeraden (Nederland). Niet op bezoek mogen.
Social distancing wordt hét nieuwe
begrip: anderhalve meter afstand
bewaren. En vaak je handen wassen, één minuut per keer.
De berichten over het aantal
besmettingen, het aantal ziekenhuisopnamen, het aantal op de
intensive-care opgenomen patiënten en het aantal sterfgevallen
in België en Nederland wordt elke

Café Het Pleintje is vanaf 8 juni weer
open.

Op de deur van het al langer gesloten café S’Tapperij.

de weekmarkt in Nassau – waar
alleen kramen met voedingswaren
staan zoals vis, groenten, kaas,
brood en dierbenodigdheden staan
– mag, omdat in België warenmarkten zijn verboden. Dat je niet
bij je eigen familie die in hetzelfde
dorp woont, maar wel in een ander
land, op bezoek mag.
Dat je niet buiten op een bankje
mag zitten in Hertog, en daar
alle terrasstoelen weg moesten in
tegenstelling tot Nederland.
Meer dan ooit wordt iedereen die
als Nederlander in Hertog woont,
of juist als Belg in Nassau, met de
neus op de feiten gedrukt dat je je
hebt te voegen naar de regels van
het land waarin je woont.
Reikhalzend wordt uitgekeken naar
versoepelingen. Voor de autoriteiten is het hele evenwichtsoefening
geweest: waar kunnen de teugels
gevierd worden zonder dat het
virus weer toeneemt. Niemand die
het echt weet. De eerste versoepelingen worden rond 1 mei
aangekondigd. Daarna volgen ze in
steeds rapper tempo.
Maar er is bijna altijd tot het laatste
moment onzekerheid wat er zou
worden besloten. Tijd om vooraf af
te stemmen of informatie tijdig te
delen, is er niet geweest. Het heeft
meer dan eens geleid tot verras-

singen, niet alleen in Baarle maar
langs de gehele Belgisch-Nederlandse grens. Lokale autoriteiten
worden ineens geconfronteerd
met maatregelen in het buurland
zonder dat ze zich daarop kunnen
voorbereiden. Het heeft de samenwerking geen goed gedaan.
Hoe Baarle uit de lockdown komt,
is in dit artikel beschreven. Daarbij
wordt de periode tot 15 juni onder
de loep genomen, de datum dat de
grens tussen Nederland en België
na bijna drie maanden te zijn
gesloten, is opengegaan.
Op bezoek
Blijf in uw kot. Dat is drie maan-

De eerste maanden mocht het
speeltuintje op het Hertog Hendrik I
Plein helemaal niet worden gebruikt,
later alleen door kinderen jonger dan
twaalf.

den de slogan in België. Dat houdt
onder andere in: niet bij familie of
vrienden op bezoek. In Nederland
mag iedereen ten hoogste drie
personen thuis ontvangen. Dat is
een advies, geen verbod om meer
mensen te ontvangen. Feestjes
mogen evenwel niet.
Een eerste versoepeling is de
‘bubbel van vier’. Vanaf 10 mei
mogen Belgen met een vaste groep

Ezelshoeve.
van wirskaante 2020/2
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van vier vrienden of familieleden
afspreken. De burgemeesters van
Lanaken en Lommel, twee gemeenten in Belgisch Limburg waar
veel Nederlanders wonen, vinden
dat familie over de grens ook tot je
bubbel kan horen. “Op die manier
bied je die mensen ook perspectief
om elkaar na acht weken terug
te zien.” De wnd. Gouverneur in
Limburg Michel Carnier gaat er
in mee en zo staat op zaterdag 9
mei in het Belang van Limburg
te lezen dat er voor familiebezoek
over de grens kan worden gereisd.
Tank- en kooptoerisme is nog niet
toegestaan. Nog vóór het middaguur grijpt minister Pieter De Crem
van Binnenlandse Zaken in: “Dit
kan absoluut niet.” Carnier wordt
teruggefloten.
Aan de andere kant van de grens
doet de burgemeester van Maastricht op hetzelfde moment samen
met burgemeesters uit Zeeland en
Brabant een dringend beroep op het
Nederlandse kabinet om de grens
tussen België en Nederland zo
snel mogelijk weer open te stellen.
“Binnenlands kunnen ouders en
kinderen weer bij elkaar op de koffie of op ziekenbezoek, maar over
de grens gaat dat nog niet. In het
heetst van de crisis was de grenzen
sluiten noodzakelijk, maar nu zowel
België als Nederland langzaam de
draad weer oppakt is de tijd rijp

om families te herenigen.” In de
kranten verschijnen schrijnende
verhalen. Op ‘humanitaire gronden’
mag een terminaal zieke vrouw na
twee maanden voor het eerst wel
haar ouders van over de grens ontvangen, maar niet haar zwangere
dochter, want de uitzondering geldt
alleen voor familie uit de grensregio.
Op 24 mei laat De Crem doorschemeren dat bezoek aan familie
buiten de landsgrenzen “met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid eerder dan 8 juni zal kunnen.
Woensdag komt daar een aankondiging over.” Die aankondiging blijft
uit.
Tot ieders verrassing kondigt
De Crem twee dagen later op
vrijdagavond 29 mei plots aan dat
iedereen voor familiebezoek de
grens over mag. Dat weekend zijn
er vanuit Baarle heel wat bezoekjes
bij ouders en grootouders aan de
andere kant van de grens afgelegd.
Weer een paar dagen later wordt
de bubbel uitgebreid: “U kunt nauwere contacten hebben met tien
verschillende personen per week,
buiten uw huisgenoten”, kondigt
premier Wilmès aan. “Dat is uw
persoonlijke bubbel.” De samenstelling mag elke week veranderen.
“Als u iets in groep doet, dan mag
de groep niet groter zijn dan tien
personen, kinderen inbegrepen.

Picknicktafel aan de Haven in Turnhout. foto Frans van Geijn
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Dat aantal telt voor buitenshuis,
in parken, op restaurant en thuis.”
In die groep van tien mag men
dichter bijeenkomen, al blijven de
regels van social distancing (anderhalve meter) wel aangeraden. “Er
is een zone van begrip, maar we
vragen toch om je vrienden of familie niet te kussen of van dichtbij
te groeten.”
Winkelen
Op 17 maart zijn in België alle
dichtgegaan. Alleen winkels die
essentiële diensten leveren zoals
voedingszaken (inclusief supermarkten), diervoedingswinkels en
apotheken blijven open.
In Nederland mogen alle winkels
openblijven. Die moeten wel de
nodige voorzorgen treffen. Zo
mogen maar een beperkt aantal
klanten tegelijk worden ontvangen.
Onder andere in supermarkten,
bouwmarkten en tuincentra is een
winkelwagentje verplicht – dat
wordt buiten steeds met gel gereinigd – om de anderhalve meter
afstand te respecteren. Vanwege
alle te treffen maatregelen zijn
veel winkels in Nederland eigener
beweging dichtgegaan, om eerst
na een dikke maand de een na de
ander weer hun deuren te openen
als zij de hygiënevoorschriften op
orde hebben.
In Baarle-Hertog zijn geen supermarkten. Inwoners van Hertog
mogen daarom in de supermarkten van Nassau winkelen, niet
in de ‘niet-essentiële winkels’.
Burgemeester Frans De Bont van
Baarle-Hertog roept de winkeliers
in Nassau solidair te zijn met hun
collega’s in Hertog en ook de deuren te sluiten.
Op haar beurt geeft burgemeester
Marion de Hoon van Nassau aan
dat zij niet de bevoegdheid heeft

Winkelkarretjes kunnen worden gedesinfecteerd.

winkels tot sluiting te dwingen.
Meerdere handelszaken in Nassau
hebben aan de oproep van De
Bont gehoor gegeven, maar zeggen
achteraf zich daartoe verplicht
te hebben gevoeld. In de tweede
helft van april openen ze een voor
een weer hun deuren. Belgische
klanten ontvangen mag niet,
maar winkeliers voelen zich niet
geroepen om daarop te controleren. Wel wordt de Belgische politie
gesignaleerd voor de supermarkt
in Nassau, en veel belangstelling
heeft voor auto’s met Belgische
nummerplaten.
De boetes als je als inwoner van
België in Nederland winkelt, zijn
niet mals: 250 euro plus in beslagname van de boodschappen. Dat

ondervindt een verpleegkundige
in het ziekenhuis van Breda als ze
na haar werk nog even inkopen
doet in die stad en vervolgens naar
huis rijdt in Meerle. Een jonge
vrouw die na haar werk in Hertog
nog even langs wipt bij de Albert
Heijn in Nassau en vervolgens bij
Weelde-Statie wordt gecontroleerd
op weg naar huis in Poppel treft
hetzelfde lot.
Kassatickets en stempels
Als de winkels in Baarle-Hertog
hun deuren weer mogen openen,
levert dat opnieuw een absurde
situatie op. Alle Belgen mogen die
winkels dan weer bezoeken. Klein
detail: om vanuit België in Hertog
te komen moet je wel de grens

over. En daar wringt het schoentje.
Bij terugkeer aan de grens moet je
een kassaticket kunnen tonen van
een Belgische winkel of – als je
niets hebt gekocht – een stempel
van de winkel op een formulier dat
men aan de grens heeft meegekregen. Zo kun je laten zien dat
je op ‘Belgisch grondgebied’ bent
gebleven.
Dan kan ik weer naar het Kruidvat
gaan, hoopt Kathleen uit WeeldeStatie. Aan de grenspost in Weelde
krijgt ze het deksel op haar neus.
“Belgen mogen alleen in winkels in
Baarle-Hertog binnenkomen, níét
in die van Nassau. Het Kruidvat
ligt in Baarle-Nassau”, klinkt het.
De agenten lijken goed op de
hoogte waar welke winkel ligt.
Tuincentrum Horta is een van de
winkels in Baarle-Hertog. “Wij
mochten altijd openblijven omdat
we ook diervoeding verkopen,
maar nu mogen Belgische klanten
eindelijk terug de grens over om
tot bij ons te komen”, zegt zaakvoerster Cindy tegen een journalist
van het Nieuwsblad. Ze heeft nog
geen stempel moeten zetten. “Al
vragen alle Belgische klanten nu
wel expliciet het kassaticket om
in orde te zijn. Voor ons is dit een
goed systeem.”
De Zeeman-winkel spant opnieuw
de kroon. Toen alle niet-essentiële
winkels in België moesten worden
gesloten, kon je er geen artikelen
kopen die in het Belgisch deel van
de winkel lagen. “Toch zijn we een
volledig Nederlandse winkel.
De kassa staat ook op grondgebied
van Baarle-Nassau. U mag hier
dus eigenlijk niet zijn”, zeggen de
winkelmedewerkers tegen Belgen.
“Klanten controleren doen we niet,
dat is niet onze taak. Maar als u
hier iets aankoopt en u laat het
kassaticket aan de grens zien, dan
krijgt u wellicht een boete.”
van wirskaante 2020/2

21

Dat klopt zegt een politieagent desgevraagd: “Dan had ik een procesverbaal moeten opmaken en had u
dat 250 euro kunnen kosten.”
Niet onbelangrijk: Belgen die in
Baarle-Hertog wonen, mogen na
opening van de winkels in Hertog
wél in Nederlandse winkels. Dat
geldt ook voor de inwoners van
Zondereigen. Maar Zondereigen ligt
in België, zij moeten dus ook de
grens over. Of dat nog problemen
bij de grenscontroles heeft opgeleverd? Daarover doen geen verhalen
de ronde.
Eén ding is zeker: Het is allemaal
heel ingewikkeld, maar zo is
Baarle. Gelukkig geldt deze regeling slechts voor een viertal weken.
Naar school
Op 15 mei zijn de basisscholen in
België weer opengegaan. Op een
vrijdag, om proef te draaien. Want
er kwam nogal wat bij kijken om
alles in goede banen te leiden.
Maandag 18 mei is de eerste officiële schooldag voor het eerste,
tweede en zesde leerjaar. Op de

Meester Wim. foto OBS De Vlinder
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Een uurtje voor de opening van de horeca op Tweede Pinksterdag.

OBS De Vlinder in Baarle-Hertog
gaan de kinderen uit deze leerjaren
twee dagen per week naar school.
De klassen zijn gehalveerd, voor
elke leerling is vier vierkante meter
nodig. De leerkrachten moeten een
mondkapje dragen. “Je kunt nu
met een gerust hart stellen dat de
proefdag zo goed als vlekkeloos is
verlopen”, zegt directeur Wim Van
den Heuvel in Ons Weekblad. Een
van de dingen waar men bij de
voorbereiding tegenaan liep, was
het steeds wijzigen van de richtlijnen. “Er zijn door de verschillen
in richtlijnen tussen Nederland en
België in het geheel geen afmeldingen gekomen van ouders die kiezen voor een Nederlandse school”,

Zondereigen
Geen mens in Zondereigen houdt
het bij het afkondigen van de coronamaatregelen voor mogelijk dat de
kermis in de eerste week van juli
niet doorgaat. Toch is het zo. Het
was altijd dé gelegenheid om de
familie in Zondereigen nog eens op
te zoeken. De grote rommelmarkt
op de nationale feestdag van 21
juli is al in mei afgeblazen. (Op het
laatste moment is de Zondereigense kermis toch nog in afgeslankte
vorm doorgegaan).
Het Tijdelijk Corona Comité Gel
bedankt alle buurtgenoten nadat
zaterdag 6 juni voor de tachtigste
keer is geklapt voor de zorg. Het
begint die avond al om half acht.

Alle protagonisten zijn aanwezig:
Maggie De Block, Marc van Ranst,
Trump en zijn javelinfuus, verpleegsters en dokters, de nachtzuster en
de ontsmettingsdienst. Een mooi
moment om af te sluiten.
Voor hun inkopen zijn de inwoners
van Zondereigen aangewezen op
Merksplas en het winkelcentrum
Breebos, naar Baarle-Hertog
mogen ze niet. De marktwagen
van Slagerij Verstappen staat in
maart nog enkele vrijdagmiddagen
op het pleintje achter de parochiezaal, ondanks de sluiting van de
warenmarkten in België. Daarna
mag dat ook niet meer. Dan het
goede nieuws: ‘Vanaf deze week
zal slagerij Verstappen terug elke
vrijdagmiddag aanwezig zijn in

Zondereigen. We starten nu vrijdag
1 mei vanaf 13.00u aan de parochiezaal.’ Leen en Koen vragen de
geldende veiligheidsvoorschriften
in acht te nemen. ‘Doe niet aan
samenscholingen door niet langer
te blijven dan strikt noodzakelijk.’
Vrijdag 1 mei is dan wel een
betaalde feestdag, voegen ze in
hun aankondiging eraan toe, ‘maar
wij zijn paraat voor onze klanten na
een maand afwezigheid’.
Vroeger kende Zondereigen drie
dorpswinkeltjes: bij de koster
(winkel Van Gils-Embrechts), bij
de schoenmaker/slachter (winkel
Jos Dufraing) en het winkeltje van
Janneke Jespers. De laatste voedingswinkel werd uitgebaat door
Jos Verhoeven en Chris Wuyts.

Marktwagen Verstappen is vanaf 1 mei weer terug in Zondereigen.
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Ons Weekblad ruimt na Pinksteren een hele pagina in voor het opengaan van de horeca.
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concludeert de directeur.
De andere leerjaren zijn drie weken
later begonnen. De eis van de vier
vierkante meter per leerling is vervallen zodat er met een volle klas
kan worden gewerkt. De afstand
tot de leerkracht blijft anderhalve
meter. Elke klas wordt als een ‘contactbubbel’ beschouwd, wat leidt
tot aparte speelplaatsen en aparte
speeltijden.
Ook de kleuters zijn half mei weer
begonnen. “De ouders mogen tot
aan het hek. Bij de kleuters mogen
de leerkrachten na het brengmoment de mondkapjes afdoen”,
verklaart Wim Van den Heuvel de
gang van zaken.
Vanaf 8 juni gaan de Nederlandse
basisscholen weer volledig aan
de slag, met volle klassen. De
ervaringen die sinds 11 mei zijn
opgedaan met handen wassen,
looproutes en ‘anderhalvemetercontact’ met collega’s en ouders
zijn overwegend positief. Ook
duidt steeds meer (internationaal)
onderzoek er op dat jonge kinderen
weinig besmettingsrisico’s met zich
meebrengen.
In beide landen is men heel tevreden over het onderwijs op afstand
dat in de afgelopen tijd is gegeven.
Op café
Op Tweede Pinksterdag 12.00 uur
’s middags gaat de horeca in Nederland weer open. De terrasjes in
Baarle-Nassau zitten een uur later
vol. Voor restaurants en cafés moet
worden gereserveerd.
Zij mogen maar dertig mensen
ontvangen, hoe groot de zaak ook
is. De schikking van de tafeltjes
moet voldoen aan de ‘anderhalvemeter’-eis. Je mag niet aan de toog
staan. Voor terrassen geldt geen
maximum aantal bezoekers. Den

De Waalse televisie in gesprek met een Franstalige Belg op Tweede Pinksterdag op
het terras van Den Engel.

Engel heeft aan de overkant van de
Singel een extra terras, bij Snoeijs
van café In Holland is de binnenplaats omgetoverd tot terras. Het
terras van ’t Singeltje strekt zich
voor de Rabobank uit. De tafeltjes
moeten wel op afstand staan. De
grens is officieel nog dicht. Toch
klinken op straat al gauw geluiden
als ‘het zit vol met Belgen’.
Bij Het Spoorhuis aan de grens
is ruimte geen probleem. Op het
grote perron kunnen de tafeltjes op
gepaste afstand worden gezet. Aan
beide kanten een afzetting: “Op

verzoek van de gemeente zodat er
geen fietsers over het terras rijden
en we de regels kunnen handhaven”, verklaart uitbater Raf Doms.
“Bij elk tafeltje vier stoelen, als er
iemand uit dezelfde familie aanschuift, zetten we er een anders
gekleurde stoel bij, zodat voor de
handhaving gelijk duidelijk is hoe
het zit.”
Een maand later moet Raf aan
Belgische bezoekers best wel vaak
uitleggen dat in Nederland geen
‘bubbel van tien of vijftien’ geldt,
aan een tafeltje mogen ten hoogste
vier personen zitten.
van wirskaante 2020/2
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Fietsers uit Turnhout over het Bels Lijntje zien direct over
de grens de in Nederland geldende ‘regels’.

“In principe mogen inwoners
van Baarle-Hertog niet op café in
Nassau”, zegt burgemeester Frans
De Bont net vóór de opening van
de horeca in Nederland tegen Het
Laatste Nieuws en De Volkskrant.
“Gaat er op gecontroleerd worden?
De grens is eenzijdig gesloten: de
Nederlandse politie gaat niet op
Belgen controleren, en de Belgische handhaver mag op Nederlandse terrassen geen bonnen
uitschrijven. Maar mijn handen
zijn gebonden door de Belgische
wet, dus ik moet mijn inwoners
wel vragen zich alsjeblieft aan de
regels te houden." De Bont hoopt
dat de Belgische overheid de regels
ook snel versoepelt: “Dit is geen
doen.” Burgemeester Marjon de
Hoon hoopt vooral dat het gezonde
verstand zegeviert. “Het is niet
expliciet de verantwoordelijkheid
van horecaondernemers om toe te
zien op de herkomst van gasten,
maar we verwachten wel een
goede naleving in zijn algemeenheid. Met name op de naleving
van anderhalve meter. " De Bont:
“Aan Belgische kant hopen we dat
de horeca 8 juni open mag.”
Die hoop komt uit. Eén week later
volgt de horeca in België. Die mag
tot één uur ’s nachts open zijn (in
Nederland tot middernacht). Stam26
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Achter de Klapekster een ‘coronascheiding’ voor in- en
uitgaande bezoekers.

gasten hebben er in het eerste uurtje van maandag 8 juni hun eerste
pintje na drie maanden gepakt.
Reserveren is in België niet nodig,
alleen de regels van social distancing moeten worden toegepast,
maar met de ‘bubbel van tien’ is
er heel wat mogelijk. De bediening
moet een mondkapje op.
Niet alleen het tijdstip van opengaan, ook de manier waarop het
allemaal ‘weer mag’ levert de
nodige verschillen tussen Nassau
en -Hertog op. Houd het allemaal
maar eens bij. Het Spoorhuis dat
je als fietser over het Bels Lijntje
vanuit Turnhout als eerste horeca
na de grens tegenkomt, maakt de
Nederlandse regels op een groot
zeildoek duidelijk.
Hoe er ook naar de heropening
van de horeca is uitgekeken, een
kwart van de horeca in Nederland
is niet eens opengegaan. Het is
moeilijk binnen de regels rendabel
te zijn. Veel ondernemers hebben
het wel geprobeerd maar hebben
na een week hun deuren al weer
gesloten. Er is niet alleen twijfel bij
de ondernemers, ook bij de gasten.
Vooral het verplicht reserveren
maakt het minder spontaan. Eén
dag voordat in België de horeca de
deuren weer mag opendoen, blijkt

uit een enquête dat een op de vijf
zaken dicht blijft.
Café de Pomp aan de Singel deelt
na anderhalve week opening op
facebook mee: ‘Helaas moeten
wij door toedoen van de handhaving van de gemeente en het
niet realiseren van de 1,5 meter
regel, wederom de tent sluiten. We
hopen op begrip en u snel weer te
zien.’ Het zat er gewoonweg te vol.
Medio juli is de Pomp weer open.
De meeste gasten bij café In
Holland komen uit België. Niet
vreemd gezien de ligging. Op
tweede pinksterdag, de eerste dag
dat de cafés in Holland weer open
mogen, is het er druk. Het gebruikelijke terras aan de voorzijde en
het ‘coronaterras’ achter zitten vol.
De container die de grens afsluit
staat nog steeds op de hoek van de
Bosuil. Zouden de bezoekers over
de Tikkenhaenweg, het pad dat
precies bij de voordeur van In Holland uitkomt en niet is afgesloten,
naar het café zijn gewandeld of
langs de container zijn gepasseerd?
Verenigingen
Door de lockdown moeten verenigingen hun activiteiten staken. Leden kunnen niet meer bijeenkomen,
verenigingsgebouwen gaan dicht.

Barbecuepakken worden verdeeld in de buurtschap Loveren.

De Seniorenvereniging BaarleNassau – ‘het wekelijkse uitje kan
nu niet, gymoefeningen moeten we
zelf thuis doen met Olga Commandeur op de tv, bij alle andere
maatregelen lopen we tegen de 1,5
meter maatregel aan’ – heeft alle
bijna 900 leden thuis een kleine
attentie bezorgd: een Merci-doosje
met kaartje. De bestuursleden van
KBO Ulicoten zijn bij alle leden
langs geweest om een doosje aardbeien te overhandigen.
Bij buurtschap Loveren gaat de
jaarlijkse barbecue niet door. Alle
leden krijgen 10 juni een barbecuepakket thuisbezorgd. De
Vrouwen van nu Baarle geven bij
alle leden een plantje thuis af. Voor
de veiligheid wordt het plantje na
aanbellen voor de deur afgezet. Het
levert enthousiaste reacties op.
‘Wat vind ik dat fijn’, ‘Blij dat ik
iemand zie’, ‘Ik mag de deur nog
niet uit’, krijgen de bezorgers aan
de deur te horen. Veel mensen
hebben in de voorbije maanden
bitter weinig contact gehad. Een
praatje is dan ook meer dan welkom. De bezorgrondes nemen de
nodige tijd…. Achteraf laten veel
leden nog weten dat ze de attenties

Alle leden van Vrouwen van nu Baarle
ontvangen een plantje.

heel erg op prijs hebben gesteld.
Ferm Baarle-Hertog (het vroegere
KVLV) heeft de geplande avondwandeling vervangen door een
individuele fotowandelzoektocht.
Als vervanging voor het zomerfeest
krijgen de leden een recept voor
een heerlijke pastasalade en een
fris zomeraperitief.
De hondentraining bij HVBaarle is
stilgelegd. Fijn, denkt het bestuur,
als weer les mag worden gegeven:
‘in een groep van ten hoogste twintig personen, steeds in aanwezigheid van een trainer en met respect
van een afstand van 1,5 meter
tussen elke persoon’ (Ministerieel
Besluit van 15 mei 2020).
De lokale autoriteit moet akkoord gaan met het opstarten.
De gemeente Baarle-Hertog, het
trainingsveld ligt in de Belgische
enclave achter het cultuurcentrum,
geeft haar fiat, maar wijst HVBaarle er op dat de grens van België, in
elk geval tot 8 juni, gesloten blijft
voor niet-essentiële verplaatsingen.
En het volgen van regelmatige
trainingen valt daar niet onder:
‘Concreet betekent dit dat HVBaarle
de leden die in Nederland wonen

niet tot de trainingen mag toelaten’,
schrijft de gemeente.
‘Voor de leden uit Baarle-Nassau
maken we een uitzondering, dit
naar analogie met de uitzondering
die geldt voor inwoners uit BaarleNassau om in Baarle-Hertog te
winkelen’.
Als de lessen worden gestart op 24
mei, is er nog een probleem. Leden
die over de grens in België wonen,
kunnen eigenlijk niet langskomen.
HVBaarle had hen – op advies van
de landelijke Koninklijke Kynologische Unie St-Hubertus – al een
attest gestuurd om de grens te
kunnen passeren: ‘het lid neemt
de kortste weg om zich naar de
club en huiswaarts te begeven’ met
vermelding van de dagdelen dat
de trainingen plaatsvinden. Maar
ook voor hen is het geen essentiële
verplaatsing. Ook de instructeurs
die over de grens in België wonen,
hebben zich met dit attest moeten
‘behelpen’. Er is slechts één keer
bij controle naar gevraagd. Nederlandse instructeurs van buiten
Baarle-Nassau kunnen evenwel
niet worden ingezet. Het is voor
HVBaarle nog een hele toer geweest om voor een beperkt aantal
van wirskaante 2020/2
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lessen voldoende instructeurs in te
roosteren. Gelukkig heeft deze situatie maar enkele weken geduurd,
tot het opengaan van de grenzen
op 15 juni.
In de tussentijd speelt nog een
probleem en wel bij het onderhoud
van het terrein. Dat gebeurt door
een vrijwilliger uit Alphen, die mag
niet langskomen. Ook een lid uit
Weelde heeft geen toestemming
gekregen om de grens over te gaan
en het gras te maaien. Daarop is
de gemeente gevraagd om eenmalig de velden te maaien. Die heeft
dat ook gedaan. Daarna kan een
bedrijf uit Weelde, met de benodigde papieren om de grens over te
gaan, worden ingezet.
Natuurpunt Markvallei ‘oefent’
eind mei alvast met het openstellen van het bezoekerscentrum
De Klapekster: enkel het infopunt
en de winkel zijn open. Ook is
de beheerploeg na negen weken
inactiviteit weer gestart: “Het was
een leuk weerzien. En er is weer
goed gewerkt.” Twee weken later
kan De Klapekster volledig open.

Hondentraining weer opgepakt.

Om de veiligheid te garanderen
zoekt men extra vrijwilligers. In
het eerste weekend dat de horeca
weer open mag, kan de Klapekster
– met De Liereman de twee enige
bezoekerscentra van Natuurpunt
in heel Vlaanderen die weer open
zijn –veel bezoekers ontvangen aan
de tafels buiten. Het zit, zeker de
zondag, ‘mudje vol’.
Tegelijkertijd constateert men bij
Natuurpunt Markvallei dat de
druk op de natuur zo groot wordt
dat gevreesd wordt voor de flora
en fauna. Daarom worden na-

Koster Fonne Gulickx wijst op de oude communiebank voorin de Remigiuskerk.
foto Ons Weekblad
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tuur.ambassadeurs gezocht die
onder andere in de Vallei van het
Merkske de rol van gastheer/vrouw
op zich nemen en tegelijkertijd
een oogje in het zeil houden. “De
nood aan extra oren en ogen in
onze gebieden is groot, vandaar de
oproep in onze nieuwsbrief”, zegt
voorzitter Drej Oomen.
Naar de kerk
De eerste Eucharistieviering in de
Sint Rumolduskerk in Zondereigen
is zaterdag 13 juni om half vijf.
Ten hoogste honderd kerkgangers
mogen de dienst bijwonen, met
in achtneming van de vereiste afstand. Het past in het rijtje versoepelingen die op 8 juni zijn doorgevoerd. Op afscheidsplechtigheden
mogen vanaf die datum maximaal
honderd mensen aanwezig zijn.
Condoleren mag niet en rouwprentjes worden niet uitgedeeld maar
klaargelegd, alles om persoonlijke
contacten te vermijden.
De Remigiuskerk in Hertog start
haar reguliere kerkdienst in het
weekend van 13 en 14 juni. De
kerkbanken zijn voorzien van een
roodwitte band op de plaatsen
waar men niet mag zitten. Voorin
de kerk is een oude communiebank teruggeplaatst, voorzien van

‘Alle spinraggen opgeruimd’ in de Bernarduskerk Ulicoten. foto Vrouwen van Nu

folie. Daarop wil men de hosties
neerleggen, met gehandschoende
hand. De kerkbezoeker kan zelf
zijn hostie oppakken, zodat handen
elkaar niet aanraken. Het parochiebestuur verwacht niet dat het
maximum van honderd kerkgangers
een probleem gaat opleveren; zoveel
zijn er in de regel niet in de kerk.
De diensten die anders op donderdagavond in de Vredeskapel worden
gehouden, zijn verplaatst naar de
kerk. De kapel is te klein om de
afstand van 1,5 meter te waarborgen. De Kaarskensprocessie die
in augustus staat gepland (dit jaar
voor de zeventigste keer) kan niet
doorgaan.
In Nederland gaan de kerken pas
per 1 juli open. De Vrouwen van
Nu Baarle geven de O.L.Vrouw van
Bijstandkerk in Nassau en de H.
Bernarduskerk in Ulicoten voor die
datum een grote schuurbeurt. Dat
was hard nodig: veel spinraggen en
zand moesten worden weggepoetst.

Cultuurcentrum Baarle
Het cultuurcentrum Baarle hanteert
de strengste normen. Naar Nederlandse normen zou het in juni al
weer beperkt open mogen, maar
de Belgische normen laten dat toch
niet toe. “In Nederland mag het

vanaf 1 juni voor 30 personen en
vanaf 1 juli voor 100 personen.
In België tot nader order niet voor
eind juni”, zegt directeur Wim
Vervoort.
Daarom wordt er in juni opnieuw
een digitale tentoonstelling georganiseerd.

Afsluiting cursistententoonstelling lopend seizoen dit jaar digitaal.
Werk van Karel Oomen. foto cultuurcentrum Baarle
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nog gesloten. Er kunnen nog geen
bijeenkomsten in de bibliotheek
plaatsvinden, ook de computers
kunnen niet worden gebruikt.

Gelukkig is het in Baarle nooit te druk
geweest zoals in De Pannenhoef.

“Nu komen de amateurkunsten
aan bod. Aquarelleren, boetseren
of klei draaien op de schijf, digitale
fotografie, acryl schilderen, tekenen, wolvilten. We hebben heel
wat cursussen die we door het jaar
aanbieden”, aldus Vervoort. “Tijdens de Week van de Amateurkunsten zetten we traditioneel al deze
mensen en hun kunstwerken in de
spotlights. We organiseren telkens
een verrassende tentoonstelling.
Nu doen we dat dus digitaal. Elke
dag rond de middag plaatsen we
een kunstwerk online met daarbij
wat uitleg. Alle werken worden ook
gegroepeerd op onze website.”
De gemeenschappelijke bibliotheek in Baarle (gevestigd in het
cultuurcentrum) kan op 2 juni
weer bezoekers ontvangen. Zowel
de Belgische als Nederlandse regering hebben groen licht gegeven.
Je kunt er voorlopig alleen terecht
voor het lenen en terugbrengen
van boeken of andere materialen.
Gevraagd wordt je bezoek zo kort
mogelijk te houden door op voorhand te reserveren. De leestafel, de
koffiehoek en de toiletten blijven
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Het praatpunt in de bibliotheek
voor vrouwen (statushouders) uit
andere landen is dan ook nog
gesloten. “Dat maakt dat we die
maanden weinig Nederlands hebben gesproken”, laat een van de
vrouwen weten. Thuis spreken ze
het vaak niet. “Mijn zoontje begint
met lezen, nu hoor ik weer Nederlands. Zo moet je het uitspreken,
mama.”
Omroep Baarle blijft uitzenden. Het
mag de studio in het cultuurcentrum blijven gebruiken, maar geen
gasten ontvangen. Alles gaat via
de telefoon. Vanaf juni zijn gasten
– op anderhalve meter – weer
beperkt welkom.
Met de bus
De bussen van De Lijn en de
Brabantse bussen hebben tijdens
de lockdown volgens de vakantiedienstregeling gereden. Druk is het
nooit geweest, ook al omdat steeds
is benadrukt om ‘alleen te reizen

als het echt nodig is’.
Vanaf 2 juni, de dag dat de middelbare scholen in Nederland open
zijn gegaan, rijden de bussen naar
Tilburg en Breda van lijn 132 weer
volgens hun normale rooster. De
capaciteit in de bussen is beperkt,
een mondkapje is verplicht voor
iedereen van dertien jaar en ouder.
Bij De Lijn rijdt alleen bus 460
(van Turnhout naar Baarle-Hertog)
tijdens de lockdown nog over de
grens. Alle andere lijnen zoals naar
Tilburg, Reusel en Maastricht keren
bij de laatste halte vóór de grens.
De in Nederland gelegen haltes
langs de weg naar Turnhout worden overgeslagen. Bij het passeren
van de grens in Weelde-Statie vindt
geen controle plaats.
De Lijn hervat de normale dienstregeling als het secundair onderwijs
is herstart. Ook de scholierenlijn
457 naar Hoogstraten rijdt weer,
maar stopt niet bij op Nederlands
grondgebied gelegen haltes.
Na de Pinksterdagen, als de grens
voor familiebezoek en ‘essentieel
winkelen’ is opengegaan, rijdt De
Lijn weer de grens over. Het in- en
uitstapverbod bij de haltes langs de
weg naar Turnhout en Hoogstraten
vervalt.

Haltes op Nederlands grondgebied van lijn 457 en
460 slaat De Lijn over.

Eerder dan aangekondigd
wordt begin juni, nog
voordat de grenzen zijn
opengegaan, weer bij de
Nederlandse haltes gestopt.

Officieel is de grens dan nog niet
open, dat gebeurt pas op 15 juni.
Reizigers bij De Lijn moeten vanaf
twaalf jaar een mondkapje op.
Er op uit
Vanaf 8 juni mag je in België weer
buiten op een bankje zitten. En
mogen de picknicktafels weer worden gebruikt. Een dagje er op uit
trekken naar de zee of Ardennen
is ook weer toegestaan. Men mag
zelfs een nachtje overblijven.
Een weekend eerder is het met de
Pinksterdagen tot groot verdriet van
de politie aan de Belgische kust te
druk geweest met dagjesmensen,
dat was toen nog niet toegestaan.
Vooral het gebrek aan sanitaire
voorzieningen – strandbars en
cafés zijn nog gesloten – zorgt voor
problemen.
Elke Belg krijgt een gratis railpass
van de NMBS voor tien ritten, geldig
tot 31 december 2020. (Eerst zou
deze kaart bij iedereen in de bus
vallen, daarna moest je hem omwille van de veiligheid op de trein
zelf aanvragen. In beide besluiten
is de NMBS niet gekend. De Raad
van Bestuur van het spoor kant zich
ertegen. Een week later volgt de
verrassende ontknoping: iedere Belg
kan twaalf gratis ritten aanvragen,
elke maand tot eind 2020 kunnen
er twee worden gebruikt.) Het supplement om een fiets mee te nemen
op de trein wordt tijdelijk geschrapt.
De regering wil zo het binnenlands
toerisme en het gebruik van het
openbaar vervoer stimuleren.
Nederland doet het heel anders.
Reizen met de trein wordt ontmoedigd. Goedkope formules als de
samenreiskorting zijn geschrapt,
het meenemen van fietsen niet
toegestaan. (Per 1 juli mag de
fiets na een stevige lobby van de
Fietsersbond weer op de trein, na

In juni zie je al weer selfie-nemende toeristen van ver weg bij ‘het huis met de
twee huisnummers’ op Loveren. Een Chileens koppel, zij werkt in België, hij in
Leiden, ontmoet elkaar in Baarle.

vooraf aanmelden).
Vanaf het begin van de lockdown
wordt gevraagd in je eigen omgeving te blijven voor een wandeling of fietstocht. Je met de auto
over een grotere afstand binnen
Nederland verplaatsen is echter
niet verboden. Wel worden op
mooie dagen de parkeerplaatsen
bij de stranden en andere publieks-

trekkers gesloten om een te grote
toeloop tegen te gaan.
Op vakantie
In de tweede helft van mei – de
tweedeverblijvers in België mogen
nog niet naar hun onderkomen aan
de kust of in de Ardennen toe, in
België mag je zelfs geen verplaatvan wirskaante 2020/2
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Bivakzone in Wortel-Kolonie volop in gebruik.

singen over langere afstanden
maken, in Nederland wordt dat
‘afgeraden’, campings in beide
landen zijn nog gesloten – wordt
er al veel gespeculeerd wanneer
men weer naar het buitenland
op vakantie kan gaan. Het door
corona zwaar getroffen Italië stelt
als eerste zijn grenzen op 2 juni
‘eenzijdig’ open. Op 15 juni zijn de
meeste binnengrenzen van Europa
opengegaan. Premier Rutte waarschuwt de vakantiegangers dat zij
er in geval van een nieuwe lockdown niet op moeten rekenen dat
de regering Nederlanders opnieuw
evacueert en terugbrengt naar
Nederland: ‘Wijs op reis’, iedereen
moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen.
Niet gek dat je in Baarle heel
weinig buitenlanders ziet. Kon
voorzitter Willem van Gool begin
dit jaar vol trots vertellen dat in
2019 maar liefst 105 nationaliteiten bij Toerisme Baarle waren
binnengelopen – alleen landen als
Cuba, Mongolië, IJsland en Gabon
ontbraken op het lijstje – dit jaar
zal het heel wat minder zijn. Nog
wat cijfertjes: in 2019 kwamen er
11.714 mensen bij de infobalie
32
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langs, ruim 700 uit Duitsland,
Frankrijk en Engeland en bijna
2100 van verder weg; de rest komt
uit België en Nederland.
In juni zie je het bezoek heel
voorzichtig weer aantrekken, ook
uit verre landen. Bij het huis met
de twee huisnummers op Loveren
worden weer de nodige selfies
gemaakt. “Deze mensen verblijven wel voor hun werk of studie
in Europa”, weet Mariette van
Toerisme Baarle. Europa’s buitengrenzen blijven nog gesloten. In de
weken ervoor hebben zij en haar
collega’s aan de balie al toeristen
uit Pakistan, Jordanië, Rusland,
China, Zuid-Korea, India, Sri Lanka
en Japan langs zien komen.
Paalkamperen – bivakzone
Mooi dat de Nederlandse en
Vlaamse taal twee verschillende
woorden kent om gratis legaal
midden in de natuur te mogen
kamperen. Minder mooi is dat er
door corona verschillend beleid
is. In Nederland heeft Staatsbosbeheer besloten dat de 17
paalkampeerterreinen niet meer
opengaan nadat ze vanwege de

coronamaatregelen al tijdelijk zijn
gesloten. Ze worden ontmanteld.
Dat leidt tot een grotere toeloop
naar de bivakzones in Vlaanderen
zoals in Wortel-Kolonie en Domein
Hoge Vijvers.
Al enkele jaren terug zijn de twee
paalkampeerterreinen in BaarleNassau gesloten, vooral vanwege
vernielingen en overlast.
Ommetje
Waar ook in het buitengebied
van Baarle, je ziet altijd en overal
wandelaars. De zandpaden worden
veel drukker gebruikt dan ooit
tevoren. Veel mensen hebben tijdens de lockdown de natuur dicht
bij huis ontdekt én er intens van
genoten.
Een ommetje maken in de eigen
omgeving was ook zo ongeveer het
enige dat is toegestaan. Amalia
heeft erop ingespeeld door (twee)
wekelijks een ommetje door – voor
velen toch – onbekend terrein te
beschrijven en te publiceren in
Amalia’s nieuwsbrief en in Ons
Weekblad. Het wordt door velen
gesmaakt.

Paalkampeerterrein op de Strijbeekse Heide wordt ontmanteld.

Als iets duidelijk is geworden door
de coronacrisis, dan is het wel
hoe belangrijk de natuur is. “Maar
ook dat er echt te weinig natuur
is”, zegt boswachter Bart Hoeymans van ANB (met onder andere
Baarle-Hertog als werkgebied).
Hij is heel blij dat veel mensen de
weg hebben weten te vinden. “De
natuur is een perfecte omgeving

om je te kunnen ontspannen, wij
stellen onze terreinen er heel graag
voor open.” Bart zit er ook niet zo
mee, dat wandelaars wel eens verder van huis de natuur in zijn gelopen. “Dichtbij huis is simpelweg
te weinig natuur. In de stadsparken
was het bijna filelopen.” Bart is
ermee in zijn nopjes dat de enkele
jaren geleden aangelegde paden in

de Vallei van het Merkske nu echt
ontdekt zijn. “Die voorzien in een
behoefte.”
Bronnen:
Ons Weekblad,
BNDeStem, PZC, Het Laatste Nieuws,
Het Nieuwsblad, Volkskrant, werkgroep
Leefbaarheid Zondereigen, Toerisme
Baarle, mondelinge informatie en
facebook verenigingen en organisaties.

Op het ANB-bankje in de Ruitervelden mag weer worden gezeten.
van wirskaante 2020/2
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Grens op maandag 15 juni weer open

(Niet) over de grens
enig probleem de grens over. Er
wordt druk gebruik van gemaakt,
zelfs door vrachtauto’s.
Verplaatst

In Zundert staan deze borden half juli nog op alle uitvalswegen naar België.

Bijna drie maanden is de grens
tussen België en Nederland gesloten geweest. Alleen essentiële
verplaatsingen waren toegestaan.
In de laatste weken voor de heropening was de situatie verre van
duidelijk.
Op 20 maart is de grens dichtgegaan. Op vier wegen vanuit BaarleNassau België in staan grenscontroles: op de weg naar Turnhout in
Weelde-Statie, naar Zondereigen
bij het kerkhof, in Minderhout over
de brug en op de weg naar Meerle
net over de grens.
34
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Alle andere grensovergangen zijn
afgesloten met dranghekken,
betonblokken, tractorsluizen of
containers.
Op grensovergangen waar je niet
met de auto kan komen, vind je
geen blokkades. Dat is bijvoorbeeld
het geval op de grens met WortelKolonie, in het dal van het Merkske
en op de Tikkenhaenweg tegenover café In Holland. Wandelaars
en fietsers gaan er ongehinderd
de grens over, maar of het ook
mag….?
Twee overgangen blijven de volle
drie maanden open. Het is een publiek geheim. Langs De Blokken en
via een tweede route over het Ghil
bij het schakelhuis kan je zonder

Enkele blokkades zijn in de loop
van de grensafsluiting wat verderop
gezet, op een plek waar er echt
niet meer omheen kan worden gereden. Vóór de verplaatsing rijden
tractoren maar ook personenauto’s
gewoon een stuk door het land om
de blokkades te omzeilen.
Soms zijn zelfs greppels gegraven
om autoverkeer tegen te houden.
Na een paar weken zijn twee
blokkades vervangen door een
tractorsluis, zodat landbouwers
geen enorme omwegen meer hoe-

Op de grens met Ravels komen er
na een maand enkele tractorsluizen,
zodat agrariërs makkelijker hun
velden kunnen bereiken.

ven te maken om bij hun velden te
komen: op de wegen naar Poppel
en Weelde.
In de volgende Van Wirskaante
komt nog een foto-overzicht van
alle blokkades. Heel bijzonder: elke
keer als de fotograaf voor een foto
bij een grensversperring staat, gaat
er iemand doorheen. Wandelaars
en fietsers trekken er zich blijkbaar
weinig van aan. Zij kunnen er ook
met gemak langs.
Op het fietspad over het Bels
Lijntje is het altijd druk met de
grens overstekende fietsers, wat
de gemeente Ravels ook bedenkt
om de grens af te sluiten. Racefietsen worden over het dranghek
op het fietspad getild, zelf springt
de coureur via de perronrand naar
de andere kant. Toerfietsers zetten
een dranghek open – ‘de tie-raps
waarmee de gemeente ze aan
elkaar vast zet, knippen ze gewoon
door’ zegt een omwonende – of
gebruiken een kleine doorgang aan
de linkerkant om de grens over te
steken.

Op het Bels Lijntje wordt de onduidelijke situatie twee weken na het weghalen
van andere blokkades, nog het best weergegeven. Je kunt er door, maar de
meeste hekken staan er tot verrassing van de fietsers nog steeds.

positieve drugstest af. Zijn rijbewijs
werd onmiddellijk ingetrokken’.
Niet slim allemaal met zoveel
politie op de been.

Nederland waarschuwt op rijksoverheid.nl dat ‘niet-essentiële
reizen’ van en naar België bestraft
kunnen worden met ‘een boete van

Boetes
Op niet-essentiële verplaatsingen
over de grens staat een forse
boete. Af en toe maakt de krant er
melding van: ‘In het weekend van
17 mei heeft de politiezone Regio
Turnhout tien boetes uitgeschreven
aan de grenscontroles in Zondereigen en Weelde-Station voor
niet-essentiële verplaatsingen’.
Bijvangst: ‘In een van de wagens
in Zondereigen trof de politie ook
nog een hoeveelheid drugs aan’.
Vanuit Zondereigen is gemeld
dat dit gecontroleerde voertuig
na een achtervolging tot stilstand
is gebracht in het (doodlopende)
Burgemeester Leestmansplantsoen.
‘Bij de grenscontrole langs de Bredaseweg legde een bestuurder een

Hoge boetes! Alleen fietsers en wandelaars kunnen bij deze grensovergang in
het grensoverschrijdend natuurpark Plateaux-Hageven bij Overpelt komen.
van wirskaante 2020/2
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€ 250 tot € 4000 of maximaal
drie maanden gevangenisstraf’. De
Belgische federale politie bevestigt
dit maximum. Een woordvoerder
van het Belgisch ministerie van
Binnenlandse Zaken stelt tegen-

Grensetentje
Bij de politiezone Kempen NoordOost dachten ze na twee maanden
van grenscontroles alles wel te
hebben gehad, alle soorten excuses
wel te hebben gehoord voor een
niet-essentiële verplaatsing over de
grens. Dan legt een camera op de
grens van Ravels een grensetentje
vast. Mensen hadden aan beide
zijden van de gebarricadeerde
grens tafeltjes gezet voor een gezellig etentje.
Talloos zijn de verhalen van familieleden die aan beide kanten van
de grens wonen en elkaar in het
buitengebied hebben ontmoet, aan
de kant van de weg of op de rand
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over De Volkskrant: ‘Die 4000 euro
is een wettelijk maximum. We zijn
redelijke mensen, en dit is geen
heksenjacht op Nederlanders. De
boete is in de praktijk 250 euro,
voor Nederlanders en Belgen.’

van een greppel wat hebben gedronken en samen een koek of een
boterhammetje hebben gegeten.
Het is de enige mogelijkheid om
elkaar te zien of spreken.
Er is ook heel wat over de grens
‘gesmokkeld’. Een afspraak bij een
grensblokkade op een stil landweggetje is snel gemaakt. En nog sneller iets overhandigd of – wat veiliger – neergezet bij de blokkade op
de plek die fietsers benutten om de
blokkade te passeren. Dan bleef er
meestal ook nog wel tijd voor een
praatje. Zo moest het bijvoorbeeld
met de walnotenolie die vanuit de
Laermolen aan Nederlanders moest
worden geleverd die in januari hun

Arbitrair
Er zijn aardig wat geldige redenen
om toch de grens over te mogen:
vrachtvervoer, mensen die wonen
of werken over de grens, medische

walnoten bij de molen ter persing
hadden aangeleverd. Ophalen bij
de watermolen was voor de Nederlanders volgens de geldende regels
niet mogelijk, de molenaar mocht
niet uitleveren in Nederland.
Voor het juninummer van Van
Wirskaante moet ook een andere
weg dan anders worden bedacht
om het tijdschrift bij de verdelers
in Zondereigen en Merksplas te
krijgen. Er is een heus attest voor
opgesteld, bijna jammer dat er dan
geen controle aan de grens is.
Twee grensovergangen waren duidelijk favoriet: bij het schakelhuis
op het Gel en in de Schootsenhoek
bij café In Holland.

behandelingen die vóór de coronacrisis waren ingezet, mantelzorg,
co-ouderschap, journalisten. In
de praktijk horen de agenten de
godganse dag verhalen aan van
mensen die net buiten de regels
vallen en toch vinden dat ze de
grens over mogen. Dan moet de
agent maar raden of ze de waarheid spreken, en besluiten of hij
zijn discretionaire bevoegdheid
toepast.
‘We hebben nu (tweede helft mei,
red.) de instructie om iemand
met een duurzame relatie aan de
andere kant van de grens door te
laten’ zegt een agent. ‘Moet ik dan
naar zijn rijbewijs vragen, of een
pikante foto? Als iemand zegt dat
hij zijn zieke paard over de grens
moet verzorgen, moet ik hem dan
door een anonieme auto laten
volgen om te kijken of het waar
is? Ik laat die mensen door, maar
anderen doen het niet.’ Inderdaad,

zegt hij: ‘volstrekt arbitrair’.
Heel onverwachts
Op vrijdagavond wordt op de Belgische radio en tv aangekondigd dat
het vanaf zaterdag 30 mei weer
mogelijk is om voor familiebezoek
de grens over te steken. Niet alleen
de grens met Nederland, maar ook
naar Duitsland, Luxemburg, Frankrijk en zelfs het Verenigd Koninkrijk
(met de Eurostar). Het mag alleen
voor een kortdurend familiebezoek.
De volgende morgen blijkt uit het
Staatsblad dat je ook over de grens
inkopen mag doen. Dit nieuwtje
verspreidt zich razendsnel….
De burgemeesters in ZeeuwschVlaanderen zijn zeer verrast door
deze versoepeling. “Belgen zijn
goed in verrassingstactieken”,
reageert burgemeester Vermue
van Sluis. “Ik denk dat de Belgische burgemeesters net zo verrast

Op de grens met Ravels.

waren, er is geen overleg geweest.
We hadden dit natuurlijk liever van
de voren geweten.” Burgemeester
Mulder van Hulst zit op dezelfde
lijn. “Wij waren voorbereid op
8 juni, de datum die lang werd
genoemd voor het heropenen van
de grenzen. We zullen vanaf nu
goed monitoren hoeveel Belgische

Mag het nu wel of niet? De container is al weken weg.
van wirskaante 2020/2
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auto’s Hulst binnenkomen via de
bekendste toegangswegen. Als we
zien dat het toch te druk wordt,
zullen we toch Belgen gaan terugsturen.” Ook Nederlanders mogen
weer boodschappen mogen doen
in België.
Frankrijk gooit zijn grenzen met
België nog diezelfde zaterdagochtend dicht. Wie bij de Auchan wil
gaan winkelen, wordt onverbiddelijk teruggestuurd. De Belgische
autoriteiten hebben de versoepeling op geen enkele manier
doorgesproken met de buurlanden,
zo blijkt.
Wel wordt zaterdagmiddag
‘verduidelijkt’ dat er alleen maar
‘essentiële boodschappen’ over
de grens mogen worden gehaald.
Als voorbeeld wordt genoemd
dat mensen in de Oostkantons
naar een bouwmarkt in Duitsland
mogen, net over de grens waar ze
anders twintig kilometer hadden
moeten rijden in eigen land.
De praktijk is heel anders. In de
Nederlandse kranten verhalen van
Belgen die eindelijk weer naar de
Nederlandse supermarkt kunnen
gaan (met foto’s van Zundert en
Sas van Gent). De parkeerterreinen
in Sluis en Hulst staan die zaterdag
weer vol met auto’s met Belgische
nummerplaten. Ook in Breda is de
toeloop uit België groot.
Op maandag 1 juni (tweede
Pinksterdag) gaan om 12.00 uur
de cafés, restaurants en terrassen
in Nederland weer open. Daar
hebben heel wat Belgen gezeten,
terwijl het eigenlijk niet mocht. In
Baarle zijn de inwoners van Hertog
er nog heel voorzichtig mee. Gecontroleerd wordt er niet echt aan
de grens, wel krijgt een Belg op de
terugweg van Sluis naar Knokke
een boete omdat hij op een terrasje te diep in het glaasje heeft
38
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gekeken.
Vanuit Zondereigen wordt gemeld
dat Nederlanders weer terecht
kunnen bij hobbyshop Van Tilburg
voor hun diervoeders. Maar of het
op dat moment echt legaal is?
Weggehaald
Net zo plots als de blokkades
waren geplaatst, zijn ze begin juni
weer weggehaald.
De grenscontroles op de vier
uitvalswegen van Baarle België in
worden in het Pinksterweekend al
opgeheven en vervangen door mobiele controles. Dat gebeurt ook op
andere plaatsen zoals aan de Franse grens. Voor de burgemeesters
van het Heuvelland en Poperinge
het sein om de betonblokken op de
kleinere wegen op dinsdag 2 juni
weg te halen. In onze eigen omgeving zijn de door de gemeente
Baarle-Hertog geplaatste blokkades
eveneens al weg, in Ravels blijken
ze op woensdag 3 juni aan de kant
te zijn geschoven. Bij de grensversperring vanaf de Rooieweg naar
de Heikant op grondgebied van
Hoogstraten moet een tractor op
dinsdagmiddag 2 juni rechtsomkeer maken; de containers staan
er nog. Twee dagen later is ook in
Hoogstraten alles weggehaald. Het
sluipverkeer door de Schootsenhoek is weer net zo druk als drie
maanden eerder.
Bij alle grensovergangen zie je in
de eerste twee weken van juni nog
wel bordjes met ‘Beperkte toegang,
alleen noodzakelijke verplaatsingen’. De grens tussen België
en Nederland is nog steeds niet
officieel open. De fileberichten over
grenscontroles op de E19 tussen
Breda en Antwerpen zijn van de
radio verdwenen. Nu staan de files

op de snelwegen aan de Franse
grens, die zit nog echt dicht, met
strenge controles door de Fransen.
In Baarle vraagt men zich af wanneer de grens nu echt opengaat.
Iedereen gaat er nu vanuit dat
het op 15 juni het geval zal zijn.
Dat verlossende woord komt op
woensdagnamiddag 3 juni op een
persconferentie van premier Sophie
Wilmès om de beslissingen van
de Nationale Veiligheidsraad toe
te lichten. “Vanaf 15 juni opent
ons land de grenzen naar andere
landen die behoren tot de Europese Unie, inclusief het Verenigd
Koninkrijk en de vier andere
‘Schengen’-landen.”
Diezelfde avond kondigt premier
Mark Rutte op de Nederlandse
televisie aan dat op diezelfde
datum de grens met België open
gaat.
Geen woord hoe het nu precies zit
in de tien tussenliggende dagen.
Voor de zekerheid – voor het geval
je door vliegende brigades zou
worden gecontroleerd – worden
nog heel wat verplaatsingen over
de grens uitgesteld. Voor de Belgen
geldt immers nog steeds een verbod op niet-essentiële verplaatsingen in eigen land. Dat wordt pas
op 9 juni opgeheven.
Maandag 15 juni
Maandag 15 juni is het inderdaad
zo ver. De Belgisch-Nederlandse
grens is zonder beperkingen open.
Je wilt eigenlijk niet geloven hoeveel data de revue zijn gepasseerd
dat ‘onze grens’ weer zou opengaan: 8 juni was heel lang, tot
zelfs het begin van die maand, een
datum die steeds weer opduikt.
Op het weer opengaan van de
Europese binnengrenzen is al helemaal geen peil te trekken.
Het verandert steeds, al dan

niet met de aankondiging van
een noodzakelijke quarantaine.
Diplomaten hebben het er maar
druk mee. Het ene land wil een
soepel inreisverbod mede om zijn
toeristische sector te helpen, een
ander land verzet zich daartegen
uit vrees voor een tweede golf van
coronabesmettingen.
Uiteindelijk komt op het laatste
moment ook hier – onder regie van
Europa – het verlossende woord:
alle Europese binnengrenzen kunnen vanaf 15 juni weer zonder
beperkingen worden overgestoken,
behalve die van Spanje (weer
open op 21 juni) en Portugal (naar
verwachting op 1 juli).
Daarmee is het laatste woord zeker
niet gezegd. In Finland, Noorwegen en Malta zijn Nederlandse
vakantiegangers vooralsnog niet
welkom. In Denemarken zijn ze
vanaf 29 juni dan weer wel welkom, maar moet je bewijzen dat je
minimaal zes nachten blijft. Reizen
naar het Verenigd Koninkrijk en

Zweden raadt de Nederlandse
overheid af. Wie toch wil gaan
moet bij thuiskomst twee weken in
thuisquarantaine.
‘Grens blijft open
bij tweede coronagolf’
België gaat drie weken na het
opengaan van de grenzen werken
met de codes rood, oranje en groen.
Bij code rood geldt: een formeel
reisverbod, wie terugkeert moet zich
verplicht laten testen en twee weken in quarantaine gaan. Bij oranje:
goed opletten en bij terugkeer
wordt twee weken thuisquarantaine
aangeraden.
De lijst met landen of gebieden
waarvoor code rood geldt, wordt
steeds aangepast. In eerste instantie staan daar het gebied rond
Lissabon en de Spaanse provincies
Lleida in Catalonië en Lugo in Galicië op, een dag later aangevuld met
Leicester in het Verenigd Koninkrijk.
Nog een dag later is Zweden een

opvallende nieuwkomer op de rode
lijst.
Ook bijzonder is dat op hetzelfde
moment onder andere Luxemburg
(heeft corona iets met gebieden die
met de letter L beginnen?) op de
oranje lijst is gezet. Open grenzen?
Gelukkig heeft dé Belgische viroloog
Marc Van Ranst begin juli laten
doorschemeren dat fietsen in de
grensstreek bij alle codes vanzelfsprekend blijft toegestaan: “Daar
schuilt niet zozeer het gevaar.”
Van meer belang voor Baarle is
de toezegging die minister Pieter
De Crem van Binnenlandse Zaken
doet op 13 juli na overleg met zijn
Nederlandse collega van Justitie en
Veiligheid Ferd Grapperhaus op het
gemeentehuis van Baarle-Nassau:
“De grens tussen Vlaanderen en
Nederland blijft bij een eventuele
tweede coronagolf open.”
Bronnen:
Ons Weekblad, PZC, BNdeStem,
NPO-televisie, Het Laatste Nieuws,
Nieuwsblad, VRT-radio

Marc Van Ranst: ‘Fietsen in de grensstreek toegestaan bij alle codes.’
van wirskaante 2020/2
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Bizarre werkelijkheid

voerder, “Da’s waar ook, wie vanuit
een land als Nederland dóór een
buurland van Oostenrijk reist en
in dat buurland minimaal veertien
dagen doorbrengt, mag ook zonder
test of controle Oostenrijk in.” Op
hoe Oostenrijk in hemelsnaam
controleert of een Nederlandse
auto komend vanuit Duitsland daar
meer of minder dan twee weken
heeft doorgebracht: “Vraag me dat
alsjeblieft niet.” Hij heeft zijn hoop
erop gevestigd dat de situatie in de
komende weken normaliseert.
De kassatickets die Belgen in
Weelde-Statie moeten tonen nadat
zij in Baarle-Hertog bij Belgische
winkels inkopen hebben gedaan,
zijn er niets bij.

wachten, klanten en handelaren
vonden een heel Nederlandse
oplossing: gedogen. Drank,
sigaretten maar ook koffie en
wasmiddel, het kost in Spanje
vaak de helft van wat het in
Frankrijk kost. Van heinde en
ver komen de Fransen naar
het Frans-Spaans grensplaatsje
Perthus, net geen zeshonderd zielen. In maart ging de grensovergang dicht, de Fransen mochten
hun huizen nauwelijks nog uit en
het winkelwalhalla was onbereikbaar. Half mei kwam er weer wat
bewegingsvrijheid in Frankrijk,
maar Spanje houdt zijn grens nog
altijd dicht. Aan het eind van de
hoofdstraat door Perthues staat
een gezamenlijke grenspost.
Die had sinds 1985 stof staan
vergaren, maar is nu opnieuw
bemand. De straat zelf vóór de
post is Frans, maar op het stoepje
aan de linkerkant begint Spanje.
Fransen mogen officieel niet naar
de Spaanse kant. Dus knijpen de
Franse en Spaanse politiekorpsen nu een oogje dicht. En niet
alleen dat: terwijl in Frankrijk de
terrassen op 2 juni opengingen,
mochten de Spaanse terrassen
een week eerder al beperkt open.
Het enige dat de Spaanse politie
eist in ruil voor het gedoogbeleid?
Dat men de Spaanse coronaregels respecteert.
Vervang Frankrijk en Spanje door
Nassau en Hertog. Je ziet het zo
voor je, bij de grenskruisjes op
de Singel of bij de bierwinkels.
Alleen, hoe zat het met dat ‘oogje
dicht’? Die vraag mag iedereen
voor zich beantwoorden.

Tweede voorbeeld komt van de
Frans-Spaanse grens. Op die grens
geldt de gunstigste regel. Grens-

Bron:
De Volkskrant, artikelenreeks ‘Checkpoint Corona’

Typisch voor Baarle, wordt allerwegen verzucht als het coronabeleid in Nederland en België
tot absurde situaties in Baarle
leidt. Regels – en het omzeilen
ervan – bij andere grenzen doen
evenwel ook je wenkbrauwen
fronsen. Twee voorbeeldjes.
Begin juni heeft Oostenrijk de
grenscontroles met alle buurlanden behalve Italië afgeschaft. De
bizarre werkelijkheid is nu dat je
als Nederlander komend vanuit
Italië aan de grens per formulier
moet beloven dat je op doorreis
bent en nergens op weg naar
Duitsland zult stoppen in Oostenrijk. Als je vervolgens een uur
later Duitsland binnenrijdt, kun je
omkeren, Oostenrijk ongehinderd
weer binnenrijden en een wienerschnitzel gaan eten. Niemand die
je vragen stelt. Zelfs een Oostenrijkse regeringswoordvoerder
zegt: “We kunnen niet op elke
meter een politieman neerzetten.”
Het Oostenrijks ministerie van
binnenlandse zaken verkondigt
de theorie dat wie belooft niet
te stoppen en dat toch doet een
boete kan krijgen tot 1440 euro.
De vrije toegang tot Oostenrijk is
alleen bedoeld voor burgers uit
de omringende landen niet zijnde
Italië, niet voor verkeer uit of via
die landen. Als Nederlander moet
je dus bij aankomst in Oostenrijk
nog altijd óf een negatieve test op
covid-19 laten zien, óf veertien
dagen in quarantaine. “Wacht
even”, zegt de regeringswoord-
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De middenstand is blij dat de grenzen
weer open zijn.

Nog twee grensverhalen
REDACTIE

Vlak na het afsluiten van de grens in maart 2020 heeft Amalia een oproep gedaan voor verhalen die met eerdere grensafsluitingen te maken
hebben. In de vorige Van Wirskaante heeft u erover kunnen lezen. Nu
nog twee verhalen die bij de grens in Zondereigen spelen.
“In mijn geheugen zit nog een
‘Grens wordt weer grens’-verhaal,”
vertelt John Schouten aan Van
Wirskaante. “Doordat de douane
soms wel en soms niet opdook
in Zondereigen om de grens te
controleren.” John wist als kind
al wat de grens betekende omdat
zijn vader ook wat smokkelde.
Die werkte vanuit Nederland in de
kolenmijn van Zwartberg en smokkelde vooral dozen met dikke Agiosigaren. De douane controleerde de

bus waarmee de mijnwerkers naar
België reden nauwelijks, totdat …
“Maar voordat de douane in de
bus was, had pa al zijn sigaren al
uitgedeeld aan zijn mijnwerkersmaten. Die zullen wel lang gepaft
hebben”, vermoedt John.
Grens wordt weer grens
Het was de tijd dat de kleine kernen onleefbaar dreigde te worden
door het vertrek van jonge mensen

naar de steden. Daar was de
werkgelegenheid en het dorp werd
meer en meer een museum van
oude mensen. Die kentering moest
gekeerd worden. De leefbaarheidsonderzoeken lieten zien wat
er allemaal mis liep om de kleine
kernen levend te houden. Vooral
betaalbare woningbouw was toen
(en nu nog) een ‘hot item’. Maar
ook andere zaken, zoals onderwijsvoorzieningen, sportaccommodatie
en openbaar vervoer konden alleen
op peil gehouden worden als er
voldoende mensen in het dorp
wonen.
Vanuit de stichting Samenlevingsopbouw Baarle had ik samen met
de leden van ‘Ulicoten Vooruit’ en
de actieve bevolking van Ulicoten
het onderzoek naar de leefbaarheid
van het dorp Ulicoten in het rapport ‘Ulicoten, 2 voor 12’ uitgewerkt. Een volgende stap vanuit

‘De grens in Zondereigen is dichtgeplakt met kranten’. Bij de inhuldiging van de vernieuwde weg naar Baarle medio
1971 werd dit gezegde wel heel letterlijk opgevat. De echtgenote van burgemeester Hogenbosch scheurt door de grens,
duidelijk opgelucht dat haar taak is volbracht.
van wirskaante 2020/2
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de stichting Samenlevingsopbouw
Baarle was een soortgelijk leefbaarheidsonderzoek ‘Wie het kleine niet
eert, ...’ te verrichten in het dorp
Zondereigen. Een dorp ‘zondereigen’. Neen, neen, liet Pater Ed
Loffeld mij weten; Zondereigen wil
zeggen bij-zonder eigen domein.
En dat is Zondereigen ook.
De pas opgericht werkgroep
Leefbaarheid Zondereigen, bestond
uit inwoners van Zondereigen,
medewerkers van Samenlevingsopbouw Kempen en van de stichting
Samenlevingsopbouw Baarle.
Het leefbaarheids-onderzoek moest
de diverse leefbaarheidsaspecten
van het dorp in kaart brengen. De
werkgroep Leefbaarheid Zondereigen vergaderde ‘s avonds in de
parochiezaal tegenover de kerk.
Naast zaken als woningbouw,
onderwijs/schoolgebouw, werkgelegenheid, openbaar vervoer,
gemeente en bestuur was ook
‘Verkeer en verkeersveiligheid’
onderwerp van het leefbaarheidsonderzoek en dus agendapunt op
de vergadering: Automobilisten
hielden zich niet aan de maximale
snelheid; er werd veel te hard gereden. We konden snelheidsmeetapparatuur van de verkeersacademie
in Tilburg gebruiken. Daarmee
konden we vaststellen welke
snelheden het betrof en over welke
aantallen te snelle voertuigen we
spraken.
Ook het zware vrachtverkeer dat
door de dorpsstraat denderde en
zich eveneens niet aan de snelheidsbeperking hield was een
doorn in het oog. Ik dacht nog
‘zwaar vrachtverkeer, alsof het hier
een Europese snelweg betrof’?
Mijn gedachten waren nog niet uit
mijn hoofd toen een oorverdovend
lawaai verder vergaderen onmogelijk maakte. Zodra het lawaai
voorbij was, zag ik de meeste leden
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van de werkgroep in de vergadering elkaar veelzeggend aankijken.
“Wat was dat voor een lawaai”,
was mijn vraag. “Nou dat is dat
zwaar vrachtverkeer” lieten ze mij
glimlachend weten. Blijkbaar reden
er rond dit avondlijk uur grote zware
vrachtauto’s met aanhangers door
het dorp richting grens.
Deze vrachtwagens met aanhanger waren vol geladen met vee
dat clandestien over de grens
getransporteerd werd. En blijkbaar
niet zo’n beetje ook. Ik had al wel
geleerd om van niets meer in deze
contreien vreemd op te kijken. Net
zoals deze mensen, grensbewoners
uit Zondereigen, er niet meer van
opkeken. Nog minder keken ze
ervan op dat dezelfde vrachtwagens
met aanhangers met veel lawaai en
nog steeds volgeladen met vee terug
de straat door kwamen bollen. “De
douane zal wel op de grens gestaan
hebben”, lieten ze mij weten. En
dat was ook zo. Toen ik na afloop
van deze toch behartigenswaardige
vergadering terug naar Baarle reed,
zag ik op het gazon voor de woning
van Fran Verstraete diepe sporen
in het gazon. De vrachtwagen met
aanhanger en volgeladen met vee
had op het gazon rechtsomkeer
gemaakt en was zowat een halve
meter met de wielen in het gras
verdwenen. Blijkbaar reed er steeds
iemand voor de vrachtwagen uit
naar de grens om te zien of het
veilig was. Met een walkie-talkie of
zo iets werd de chauffeur van de
vrachtauto op de hoogte gehouden
of er wel of geen douane op de
grens stond. Nou, die stond er die
avond wel degelijk.
Twee keer afgesloten
Ook Leen Leestmans neemt ons
mee naar de grens van Zondereigen naar Baarle-Hertog. Deze was

vroeger afgesloten met paaltjes,
alleen over een smal fietspad kon
je met de fiets naar Baarle. Ernaast
was een karrespoor. Tijdens mijn
jeugdjaren is deze grens tweemaal
afgesloten geweest, bericht zij Van
Wirskaante.
“De eerste keer was in 1963
tijdens de zeer strenge winter. Mijn
zus, broer en ik gingen in Turnhout
naar school, maar omdat het zo
slecht weer was, sliepen wij in
Baarle bij mijn grootmoeder en
tante.
Wij konden niet naar huis omdat
de weg, het fietspad was afgesloten door de sneeuw, metershoge
sneeuw, die was opgewaaid van
de omliggende velden, geen door
komen aan.
“De tweede keer was de grens
met gazetpapier afgesloten. Voor
de opening van de verharde baan.
De precieze datum heb ik niet, ik
heb er wel een foto dat mevrouw
Hogenbosch, de echtgenote van de
burgemeester van Baarle-Nassau,
tijdens de opening door een muur
van kranten moest rijden.
“Als ik vroeger vertelde dat ik van
Zondereigen was, zei men in de
volksmond, ‘ha in het einde van
de wereld’. Want Zondereigen is
dichtgeplakt met gazetten. Dat
kwam omdat Zondereigen geen officiële grensovergang kende, en wij
met de auto langs Weelde-Statie
moesten rijden. Dus ook op mijn
trouw in 1970.
Dat omrijden was een probleem
voor dokter Govaerts, als dokter
verloor hij veel te veel tijd.
De dokter reed dan langs het karrespoor en ter hoogte van de grens
aan de boerderij van toen Meyvis,
was er een ingang langs Nederland
en een uitgang langs België, dit is
nog altijd zo.”

‘O land…, vol van onpeilbaar slijk en ondoorwaadb’re wegen…’
(fragment uit een gedicht van P.A. de Génestet)

Zandwegen
ANTOON VAN TUIJL

Zondag 20 oktober 2019 staat in de geschiedenisboeken als ‘Zondag
van het zandpad’. In de jaarlijkse ‘Week van het Landschap’, georganiseerd door Stichting Brabants Landschap, zocht deze organisatie samenwerking met de ‘Hoeders van Brabant’. Deze club is samengesteld
uit mensen die ooit de Brabant Bokaal kregen voor hun vrijwillige inzet
voor de Brabantse cultuur en natuur. Jaarlijks organiseert deze groep
een project ten gunste van de Brabantse natuur en/of cultuur. Vorig jaar
was hun thema ‘Zandwegen’, ook wel ‘zachte wegen’ genoemd.

en de latrines. Zeker zolang deze
mensen jager-verzamelaar blijven,
zijn hun routes niet eens bestendig. Die mensen zijn namelijk nomadisch en trekken dus regelmatig
weg naar nieuwe streken.
Dat verandert wanneer de mens
landbouwer wordt. Bij ons is dat
zo’n 7000 jaar geleden. Aanvankelijk heeft de boer nog geen vaste
woonplaats. Hij legt in het oerbos
een paar akkertjes aan. Na vier of
vijf oogsten is de grond daarvan
uitgeput. Dan moet hij met huis
en al verkassen om een ander stuk
van het oerbos te ontginnen. In en
rond elke nieuwe boerderij ontstaat
een nieuw padenstelsel.

Baarle heeft nog vele kilometers zachte wegen.

Paden ontstaan waar dieren of
mensen meermaals van de ene
plaats naar de andere lopen en
weer terug. Wanneer in de winter
de sneeuw blijft liggen, tekenen
de meer gebruikte sporen zich al
gauw af als paadjes. Wie regelmatig
wandelt in onze natuurgebieden,
vindt hier en daar de wissels van
reeën en andere dieren. Zo’n wissel
is een vaste route van voedselgebied naar drinkpoel of schuilplaats.

In begrazingsgebieden met grote
grazers tekenen de vaste looppaden
van het vee zich al gauw af.
Padenstelsel
Bij mensen werkt het niet anders.
In het landschap waar ze zich
ophouden, ontstaan vanzelf zachte
wegen. Bij natuurvolken blijven
dit minimale loopsporen naar de
jachtgebieden, de waterbronnen

Een goed herkenbare wissel.
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vaker lopen er stroken van wisselende breedte door het landschap.

Keltische nederzetting met paden tussen de akkertjes en de grafvelden.

Geleidelijk leert de boer zijn akkertjes te bemesten. In plaats van
het systeem van zwervende erven,
kan hij zich nu blijvend vestigen.
Er ontstaan kleine nederzettingen,
gehuchten en dorpjes. Via paden
gaan de mensen naar hun akkertjes, hun graslanden, het bos, de
heide en hun grafvelden. Natuurlijk
komen er ook wegen tussen de
verschillende woonplaatsen. Hier
en daar ontstaan er ook doorgaande wegen, want al in de prehistorie
worden er goederen verhandeld en
vervoerd over grote afstanden.
Naarmate er in de Middeleeuwen
echte dorpen ontstaan, breidt het

Oude wegen kronkelen door het
landschap. uit: Katholieke Illustratie
1926

wegennetwerk uit. We vinden
molenpaden, kerkpaden, handelswegen en bedevaartwegen. Denk
hierbij niet aan vaste smalle weggetjes. Soms zijn die er wel, maar

De mensen lopen op de meest
begaanbare delen. Karren dokkeren daar waar het doenlijk is. De
voerman mijdt de diepe moddersporen of het te mulle zand. In
onze streken zijn de oude zandwegen zelden recht. De route wordt
namelijk bepaald door zandruggen,
moerassige plekken en de ligging
van beken. Bovendien lopen ze
vaak van de ene buurtschap naar
de andere en langs eenzaam gelegen boerderijen.
Harde wegen
De eerste verharde wegen zijn aangelegd – althans in onze streken
– door de Romeinen, zeggen deskundigen. Het zullen er niet veel
geweest zijn. Waar zouden ze het
plaveisel moeten halen? De overheid begint pas in de achttiende
eeuw met de aanleg van verharde
wegen. Alleen verbindingen tussen
steden komen daar aanvankelijk
voor in aanmerking. Provincies en
gemeenten volgen later. Er zijn ook
particulieren zoals kasteelheren die
hun oprijlaan comfortabeler maken
door die te verharden.
Maar ons thema is zandwegen.
Wij laten de verharde wegen dus
verder buiten beschouwing.
Oude wegen
Heel ons Brabants-Kempense land
wordt doorkruist met oude wegen.
Baarle ook. We nemen er een paar
onder de loep.

Het ‘verkeer’ gaat over een brede strook door het landschap in plaats van over
een gebaande weg. tekening Antoon van Tuijl
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De eerste randweg
Een van de vele eigenaardigheden van Baarle is, dat er rond de
oude kern (de Singel) een ring van
nederzettingen ligt. We noemen
Loveren, Tommel, Nijhoven en

waard gebleven en er is zelfs een
nieuw stuk zandweg aangelegd.
Boskobe kan weer wandelend, grotendeels over zachte wegen bereikt
en verlaten worden.
Op de kaart aan het einde van dit
artikel is deze randweg met rode
blokjes aangegeven.

Begin van het routeboekje van onze oude ‘randweg’. archief Antoon van Tuijl

Boskobe. Allemaal heel oud. (Om
deze ring ligt nog een tweede ring
met nederzettingen die minder oud
zijn. Denk hierbij aan: Driehuis,
Heikant, Veldbraak, Kievit, Reth,
Schaluinen, Gorpeind, Eikelenbosch, Hoogeind, Heesboom en
Reuth).
Tussen de woonkernen van de
binnenste ring zijn al kort na
het ontstaan verbindingswegen
‘gegroeid’. Je kon vroeger zonder
onderbreking helemaal rond de
dorpskern lopen en alle buurtschappen aandoen. Bij de Open
Monumentendagen van september
2006 heeft Amalia samen met de
VVV van toen een routeboekje voor
deze randweg samengesteld. Het is
in Bidoc aanwezig.
Deze weg bestaat namelijk nog
bijna helemaal. Alleen bij Boskobe
heeft de Alphense Ruilverkaveling
al lang geleden een origineel deel
ervan weggevaagd. Een stukje
Alphenseweg en de verharde weg
tegenover Meske Vermoord naar

Boskobe boden uitkomst om toch
rond te kunnen wandelen. Door de
dorpsuitbreidingen op de Hoogbraak moet je proberen in het stratenplan zo dicht mogelijk de oude
route te volgen. Je kunt perfect op
Loveren uitkomen.
Amalia heeft er al in een vroeg
stadium op aangedrongen en waarachtig…, langs de nieuwe randweg
zijn delen van oude wegen be-

Oude Bredasebaan
Dit is een eeuwenoude doorgaande
weg, deel uitmakend van de verbinding Turnhout en Hoogstraten
enerzijds en Breda anderzijds.
Zij is ontstaan op plaatsen die
het best begaanbaar waren in het
vroegere landschap. Je kon tot ca.
1840 niet rechtstreeks van Baarle
naar Chaam langs de huidige Bredaseweg. Zo lang de Strijbeeksebeek
nog niet tot waterloop vergraven
was, zocht het water vanaf de westelijke randen van de Dekt zijn weg
door langgerekte moerassen. Vanuit
Chaam en Baarle liepen de karrensporen in de heidevelden dood bij
de randen van deze natte laagte. De
oude weg die Turnhout via Baarle
met Breda moest verbinden, volgde
een tracé naar een smal stuk van
het moeras dat doorwaadbaar was.
Met takkenbossen en later met een
schoor werd de oversteek gemakke-

De Akkerstraat, deel van de oude randweg bij Loveren.
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lijker gemaakt. Gelukkig is een deel
van de Baarlese Oude Bredasebaan
nog een echte zandweg. Houden
zo!
We zien dat er bij de constructie
van de huidige Bredaseweg een
dijk aangelegd moest worden om
het moeras door te komen. De
fietspaden liggen aanmerkelijk lager
dan de rijbaan.
Op de kaart is de Oude Bredasebaan met blauwe blokjes aangegeven.
Oude Baan (naar Turnhout)
Dit is een deel van de oude weg
Baarle-Turnhout. Nu is het een
doodlopend straatje dat bij de
kapel van O.L.Vr. van de Vrede
schuin naar rechts loopt. Via de
Molenstraat en deze weg gingen
voetgangers en voerlieden in vroeger tijden langs de Tommel naar
Schaluinen, dan langs de oostelijke
zijde van het huidige l’Air Pur, dan
over het terrein van het klooster
van de Paters naar de grens en
zo verder richting Turnhout. Vanaf
Schaluinen is het nog een zandweg
tot aan de grens. Daar is de oude
route onderbroken door een groot
veebedrijf.

Een stuk van de Fransebaan met
rechts de nieuwe randweg en links
‘De Paddock’.
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De oude Hoogstratensebaan langs de Castelrésche Heide.

Al veel eerder heeft de aanlag
van het Kanaal Dessel-Schoten
de oorspronkelijke doorgang naar
Turnhout geblokkeerd. Het vliegveld van Weelde (nu een ‘slapende’
militaire basis) sneed nog eens
grote stukken van het oude tracé
af.
Op de kaart is deze weg in paars
aangegeven.
Fransebaan
Oude landkaarten tonen ons op de
Castelrésche Heide de merkwaardige aanduiding ‘Camp Militaire’.
In de Franse tijd, eind achttiende
eeuw, is hier enige tijd een legeronderdeel van Pichegru neergestreken. Zo’n soldatengroep moet
natuurlijk eten. Ze halen hun voedsel bij de boeren in de omgeving.
Mogelijk wordt er aanvankelijk voor
betaald maar er zijn aanwijzingen
dat er ook stelselmatig geroofd is.
Pas als er bij de boeren van Wortel,
Hoogstraten, Minderhout, Castelré,
Hal en Heerle niets meer te halen
valt, trekken de soldaten weg,
richting Tilburg.
Een eindweegs volgen ze de
Hoogstratensebaan. Om ons dorp
te vermijden, leggen ze westelijk
en noordelijk daarvan een nieuwe

weg aan door de heidevelden. Die
loopt van de Heesboom tot aan
Boskobe. Logisch dat die in de
volksmond ‘Fransebaan’ gaat heten. Deze baan is alleen ter hoogte
van de Reuth voor een klein deel
verhard. Laat de rest alstublieft
zandweg blijven! Een aanmerkelijk
deel ervan heeft een begeleidend
fietspad gekregen. Daar heeft de
Landinrichting voor gezorgd.
Op de kaart is deze weg in zwart
aangegeven.
Hoogstratensebaan
Ze is onderdeel van de heel oude
verbinding tussen Den Bosch en
Antwerpen. Op 16 januari 2018
heeft de heer Sikkers (hij is in het
vroege voorjaar van 2020 overleden) over de loop van deze route
een lezing verzorgd voor Amalia.
Mogelijk komen we hier nog eens
op terug.
In dit verhaal slaan we het verharde deel over. Vanaf Baarle-Brug
richting Minderhout heeft deze
weg op enig moment een ander
tracé gekregen. Dat voert rechtstreeks naar Minderhout-Brug.
De oorspronkelijke weg ligt, nog
steeds als zandbaan, zuidelijker. Ze
volgt min of meer de landsgrens en

loopt langs de randen van WortelKolonie en de Castelrésche Heide.
Op Hoogstratens grondgebied heet
ze zelfs ’s-Boschstraat.
Op de kaart is deze weg met
paarse bolletjes aangegeven.
Groeske
Een andere doorgaande weg
loopt van Minderhout-Brug via
de Schooreindseweg en over het
Groeske naar Meerle. Eeuwenlang
vormt dit een stuk van een verbinding van Turnhout via Hoogstraten
naar Breda. In 1871 wordt op
Belgisch grondgebied de weg van
Minderhout via Meerle richting
Breda als harde weg aangelegd.
Daarmee vervalt het belang van de
weg over het Groeske. Ook na de
Landinrichting is deze oude weg
nog grotendeels een zandweg!
Op de kaart is deze weg met
blauwe bolletjes aangegeven.
Hondseindsebaan
Hier is ook sprake van een heel
oude verbindingsweg. Deze gaat
van Loveren naar Meerle. We
bespreken hem in een ander kader
van het thema zandwegen.

Zandweg vol kuilen en modder.

Ontginningwegen
Opvallend in het Baarlese landschap zijn de vele lange, vaak
rechte wegen. Heel wat kilometers
daarvan zijn nog zandweg.
Deze strakke lijnen danken we aan
enkele mensen die na het vrijgeven
van de uitgestrekte heidevelden
rond 1844, grootgrondbezitter
worden door de heidegronden met
honderden hectaren tegelijk aan te
kopen. In ons heem worden enkele

De Siemonsebaan, een lange rechte ontginningsweg.

duizenden hectaren ontgonnen.
Dat wil zeggen, er komen naaldhoutplantages. Daarin passen de
oude kronkelende heidepaadjes
niet. De dennen- en sparrenbossen worden in blokken aangeplant.
Men legt door die strakke structuren lange rechte wegen aan.
Dat gebeurt wel volgens vastgestelde regels. Sinds 1699 is namelijk
voorgeschreven dat nieuwe wegen
twaalf meter breed moeten zijn,
met aan weerszijden een greppel. Daar waar deze dreven nog
in originele staat bewaard bleven,
kloppen deze maten perfect. Op
plaatsen waar de naaldbossen
verdwenen om er landbouwgrond
van te maken, ploegde de boer
voort! Nu wisselt de breedte van
veel ontginningswegen vaak bij
elk perceel. Er zijn plaatsen waar
de oorspronkelijke weg nog maar
amper acht meter breed is!
Overal waar je op landkaarten
‘heide’ ziet staan (Ulicotense,
Castelrésche, Tommelsche, Rethse
en Bedafse Heide), vinden we
de strakke wegenstructuur terug.
Vooral op de Ulicotense Heide zijn
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veel van die zandbanen verhard.
Dat gebeurt in de vroege jaren
vijftig van de vorige eeuw. Het
heeft te maken met de ontsluiting van het gebied ten behoeve
van de munitiedepots die er toen
aangelegd zijn. De gemeente doet
later ook mee aan de verstening
van een aantal zachte wegen in
haar streven om alle boerderijen
via een harde weg bereikbaar te
maken. De Landinrichting verhardt
weer een aantal zandwegen,
zodat zoveel mogelijk kavels goed
bereikbaar worden voor de grote
landbouwmachines.
Op de kaart is een aantal van
deze wegen met groene bolletjes
aangegeven.
Zomer- en winterwegen
Ook in oude tijden zijn mensen
vindingrijk. Ze moeten wel, anders
wordt het leven nog zwaarder dan
het al is. Zij bewegen zich te voet
of met paard en kar van A naar
B. Wij hebben er geen voorstelling van in wat voor erbarmelijke
staat de wegen op de zandgronden
er vroeger bij konden liggen. ’s
Zomers is er bijna geen doorkomen
aan in het mulle zand. In de winter

kun je er al helemaal niet doorheen
vanwege de grote modderkuilen en
diepe plassen.
Toch gaan er mensen bijvoorbeeld
van Loveren naar Meerle en omgekeerd. Dat zijn twee zeer oude
woonkernen met onderling verkeer.
(N.B, de huidige Baarleseweg - van
Loveren naar Ulicoten - bestaat nog
niet!)
Reizigers kunnen kiezen uit twee
routes. Vertrekkend in Baarle, gaat
de oude zuidelijke route vanaf
Loveren naar de Luktebaan, loopt
voorlangs de boerderij van de Familie De Bont, verder via de Heihoef
en dan langs de Heikantsestraat
de grens over naar den Lage Rooy
en zo naar Meerle. Wie de kaart
van Baarle bij de hand heeft, zal
merken dat deze weg steeds in
de buurt van de Bremer blijft, dus
in laaggelegen terrein. Wat zal
het hier in de winter drekkig zijn!
Hierlangs reizen de mensen alleen
in de zomer. Een voorbeeld van een
zomerweg. Grote delen van dit tracé
bestaan niet meer.
Er is nog een andere weg tussen
Baarle en Meerle. In het winterseizoen kiezen de mensen voor

Weg op halve hoogte, schematisch voorgesteld. tekening Antoon van Tuijl
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Weg op halve hoogte langs de
(Nederlandse) Halsche Beemden.

een hoger gelegen, meer noordelijke route. Die vinden ze door de
Hondseindsebaan te nemen, dan
de Maaijkantsestraat te volgen en
zo over de grens naar het gehucht
Oosteneind te gaan en daarna naar
Meerle. Deze route is in de zomer
te zwaar omdat het droge zand los
en mul is. Geen doorkomen aan!
In de winter is deze weg beslist
beter begaanbaar. Het is dus een
winterweg.

De aanleg van de Baarleseweg
maakt deze verbindingen overbodig.
Op de kaart zijn deze wegen in
groen aangegeven; 1 is de winterweg, 2 is de zomerweg.
Wegen op halve hoogte
Wij menen in een platte streek te
wonen. Relatief is dat ook zo. Toch
heeft Baarle binnen de gemeentegrenzen hoogteverschillen tot
bijna twintig meter. In oude tijden
opgewaaide zandruggen en latere
zandverstuivingen enerzijds en de
beekdalen anderzijds veroorzaken
een licht glooiend landschap. De
drassige gronden langs de beken
dienen de mensen vanouds tot
hooilanden. Op de hogere gronden
liggen de akkers en vooral de grote
heidevelden. Er moet dus gehooid
worden in de lage beemden en

plaggen steken gebeurt op de hoge
heide. Wat doen de boeren in hun
ervaringswijsheid? Zij rijden met
hun karren net op de rand van
het beekdal. Op halve hoogte dus.
Zo mijden ze de drassigheid van
de beemden en de mulheid van
het heidezand. In het Baarlese
landschap vinden we er een ruim
aantal voorbeelden van.
Op de kaart zijn deze wegen in
oranje aangegeven.
Doodlopende paadjes
Deze zijn kenmerkend voor de
beemdengebieden. Ze lopen van
de ‘wegen op halve hoogte’ een
stukje het beekdal in waar dat
extra breed is. Langs deze paden
zijn dan meerdere hooilanden
bereikbaar. Ons landschap heeft er
nog een paar voorbeelden van.
Enkele ervan kwamen goed van

pas toen Staatsbosbeheer haar
eerste laarzenpaden uitzette. Ze
maakten mooie doorsteken mogelijk, waardoor de wandelaar het
landschap intenser kan beleven.
Vervolg
Er valt nog heel wat meer te
vertellen over onze zandwegen en
-paden. We kunnen een vergelijking maken tussen de zandweg
uit de tijd van paard en kar met de
zandwegen van nu. We kunnen het
hebben over hoe we er in het verleden mee omgegaan zijn, over hun
plaats in het landschap en zeker
moeten we het nog hebben over het
beheer en de ecologische waarden.
Dat doen we een volgende keer.
Foto’s: A. v. Tuijl

Overzichtskaart. tekening Antoon van Tuijl
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Hop (Humulus lupulus)

Kruid-je-roer-me-wel (12)
SYLVIE KOKS

Als dit artikel verschijnt komt de nazomer er alweer aan. Hop is een
veelvuldig kruid wat in de winter afsterft en in het vroege voorjaar weer
opkomt. Deze jonge scheuten in het voorjaar werden door de Grieken en
Romeinen al gegeten als asperge en tegenwoordig wordt het ook weer
geteeld om als delicatesse te eten. In de Grieks/Romeinse tijd werden
de hopbellen ook gerookt om in een roes te komen.

Hop. foto Sylvie Koks

Hoppig
Hop is net als vele kruiden
eeuwenoud en wordt nog steeds
veelvuldig gebruikt. Al in de negende eeuw werd hop verbouwd
door Duitse monniken die de slaap
bevorderende en libido verlagende
werking ervan kenden. ‘Humulus’
betekent grond, wijzend op de
rijke grond waarop deze plant het
goed doet.’Lupulus’ betekent wolf,
omdat deze klimplant wurgend
omhoogklimt zoals een wolf bij
zijn prooi doet. De harige stengels
slingeren zich omhoog en hechten
zich makkelijk vast. Hop houdt
van een beschaduwde tot zon50
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nige vruchtbare, goed doorlatende
grond. In een vochtig voorjaar met
daarna een warme zomer tiert hij
welig.

Hopbel. foto Sylvie Koks

Je hebt mannelijke hopplanten en
vrouwelijke. De vrouwelijke worden
gebruikt en bestuiving met de mannelijke is niet gewenst. Op plaatsen
waar de hoptelers hun velden
hebben om hop te telen voor hun
bier mogen geen mannelijke planten
staan omdat als er bevruchting
plaats zou vinden er vetten en oliën
in de bellen zouden komen wat de
smaak en schuimvorming van het
bier vermindert. De hopplant kan
twaalf tot twintig jaar productief blijven en er zijn ontzettend veel soorten hop met ieder hun eigen geur en
smaak. De hopbellen bevatten een
inhoudsstof die bedwelmend kan
werken vandaar dat de plukkers dat
niet de gehele dag kunnen doen.
We hebben zelf een aantal hopplanten in de tuin en vinden het een
mooie begroeiing voor een muur of
schutting. Eind september oogsten
we de hopbellen voordat ze bruin
verkleuren. Na droging verliest de
plant wel wat van zijn kracht.
Na zes maanden daalt de concentratie aan bitterstoffen met 50 tot
70 procent.

Hopscheuten. www.hopscheuten.nl

Toepassingen
Alhoewel hop vaak door mannen
wordt genuttigd in de vorm van bier
is het toch ook een echt vrouwenkruid. Dit komt met name door
de fyto-oestrogene werking van
hop. Oestrogeen is het vrouwelijk
hormoon en ‘fyto’ betekent van de
plant. De mannelijke hopplukkers
konden om die reden wel eens
borstgroei krijgen. Tevens is het
om die reden libido verlagend bij
de man maar verhogend voor de
vrouw. Ook bij overgangsklachten
(slechte slaap, stemmingswisselingen, opvliegers etc.) en bij PMSklachten kan hop verlichting geven.
Het kan ook de moedermelkproductie verhogen bij zogende moeders.
Hop werkt ook op het zenuwstelsel: kalmerend, kramp opheffend
en slaapverwekkend. Maar ook bij
hoofdpijn, rusteloosheid, angsten
(bijvoorbeeld voor een examen).
Verder heeft het een werking op
de spijsvertering, het bevordert de
eetlust en het doet wat nodig is bij
nerveuze spijsverteringsstoornissen.
Het versterkt de maag en is wind

drijvend. De darmflora is gebaat bij
hop door het infectie- en schimmelwerend effect.
Er zijn studies die het verband suggereren bij preventie van gynaecologische kankers en prostaatkankers.

weken laten trekken, afzeven en
klaar. Dosering is dan 3x daags 15
druppels in wat water.
Culinair kun je de hopscheuten
eten, rauw, gekookt of bijvoorbeeld
in een omelet of pannenkoek.
Wat ik zelf ook leuk vind om te
maken en bijvoorbeeld als een
kadootje te geven is een hopkussentje. Dat kun je zelf maken door
een klein kussentje te maken van
eigen stof en eventueel geborduurd
met een naam of spreuk. Dit vul
je dan met gedroogde hopbellen
en lavendel. Als je dit onder het
hoofdkussen legt slaap je lekker.
Verder zou ik je graag het recept
geven om hop te gebruiken bij bier.
In mijn gezin wordt hierin volop
geëxperimenteerd. Ieder heeft zijn
eigen ‘geheim’ recept, dus dat kan
ik niet prijsgeven. Heb je interesse
erin, zou ik zeggen verdiep je erin
en ga aan de slag. Proost!
Voor iedereen een fijne en gezonde
nazomer gewenst.

Gebruik
Veel mensen menen dat ze om hop
te gebruiken bier moeten drinken
maar dat hoeft natuurlijk niet. Voor
thee kun je de hopbellen direct
in heet water 10 minuten laten
trekken. Je kunt ook de hopbellen in september plukken en laten
drogen en donker bewaren zodat je
nog maanden thee kan zetten. Om
goed te slapen kun je het eventueel
mengen met melisse, lavendel of
valeriaan. Hop met alleen valeriaan heeft geen lekkere geur vind
ik. Voor een thee tegen overgangsklachten maak ik een mengeling
met hop, salie, rode klaver en
melisse.
Om tinctuur te maken knip je de
hopbellen recht van de plant in
alcohol (jenever of brandewijn) tot
het goed onder staat en dat drie

Kruidige groetjes,
Sylvie Koks

Biertje. foto Sylvie Koks
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Enclaves in West-Europa

Hoe uniek is Baarle? (14)
HERMAN JANSSEN

Nu onze wereldwijde zoektocht naar enclaves stilaan
ten einde loopt, naderen wij de Duits-Belgische grens
bij het lieftallige Monschau, met zijn vele vakwerkhuizen. Daar stuiten we op een cluster van maar liefst
vijf enclaves! Dat brengt onze teller tot hiertoe op
vierendertig. Die vijf enclaves danken hun bestaan aan
de Vennbahn, een voormalige spoorlijn tussen Aken
(Duitsland) en Troisvierges (Luxemburg). Net als ons
Bels Lijntje is die spoorlijn tot een fietspad omgevormd. Tussen de Duitse gemeenten Roetgen en
Kalterherberg (Monschau) is het twaalf tot negenentwintig meter breed tracé van die Vennbahn volledig…
Belgisch. Dit Belgische lint slingert zich over een
afstand van 28,5 kilometer doorheen Duitsland, een
rariteit die een eeuw geleden het ontstaan van zes enclaves veroorzaakte. Eén ervan werd in 1949 opgeheven. Het Belgisch fietspad zélf is geen enclave omdat
dit niet overal door Duits grondgebied omsloten wordt.
Wie vanuit Eupen naar het Duitse
stadje Monschau rijdt, passeert
voor de rijksgrens het indrukwekkende, eenzame landschap van de
Hoge Venen. Dat is een hoog gelegen, moerassig terrein. Bij Mützenich steek je de Duitse grens over
en bij het verlaten van dit kerkdorp
daal je naar Monschau af. Net voor
je die afdaling inzet, passeer je een
onopvallende overweg. Het is het
52
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De resterende enclaves Münsterbildchen, Roetgener Wald,
Rückschlag, Mützenich en Ruitzhof.
https://barrysborderpoints.com

vroegere spoortraject van de Vennbahn. Nu is het een fietspad, een
smalle corridor Belgisch grondgebied. Gedetailleerde kaarten tonen
tussen Roetgen en Kalterherberg
die vreemde sliert van en naar de
Belgische grens.
Aanleg van de Vennbahn
Al in 1842 was Duitsland een

douane-unie met Luxemburg aangegaan zodat een spoorverbinding
tussen beide landen voor de hand
lag.
In 1855 richtten de lakenfabrikanten van Monschau een comité op
om zo’n spoorlijn af te dwingen.
Die moest de vervoersomstandigheden in het Monschauer
Land verbeteren. In maart 1856
weerklonken de eerste jubelkre-

Stolberg om een spoortraject dat
de mijn- en industriegebieden in
Aken en omgeving met deze in
Zuid-Luxemburg en Lotharingen
zou verbinden. Op 15 mei 1882
kondigde de Pruisische koning
Wilhelm I een wet af waarmee de
staatsregering gemachtigd werd om
tussen industriezone Rothe Erde in
Aken en Sankt Vith een spoorweg
aan te leggen. Een aftakking zou
van Raeren naar Eupen lopen en
een tweede van Walheim naar
Stolberg. Deze spoorlijnen werden
gezamenlijk bekend als de Vennbahn, letterlijk: ‘de spoorweg van
de Hoge Venen’.
Spoorweg van de Hoge Venen. www.hullabaloo.be

ten. De districtscommissaris van
Monschau maakte bekend dat ten
behoeve van de geplande spoorlijn
weldra de vereiste metingen en
nivelleringen zouden worden uitgevoerd. Daar kwam in eerste instantie niets uit voort. Pas zesentwintig

jaar later kwam er een einde aan
het schommelen tussen hoop en
teleurstelling. De Vennbahn kwam
sowieso te laat voor de lakenfabrikanten in Monschau…
In 1873 vroegen de kantons
Malmedy, Monschau, Eupen en

De Vennbahn werd tussen 1882
en 1889 door de Pruisische Staatsspoorwegen in het toenmalige deel
van Pruisen aangelegd. De lijn
liep ruwweg van Troisvierges naar
Aken via Sankt Vith, Weismes,
Monschau, Roetgen en Raeren.
Ze was vooral van economisch

Inhuldiging van het station Monschau in 1885. www.kuladig.de
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belang. Doel was om met de trein
snel en gemakkelijk steenkool uit
Aken aan de Luxemburgse ijzerindustrie te leveren en omgekeerd
om Luxemburgs ijzererts naar
Duitsland te vervoeren. Ook moest
de nieuwe spoorlijn de economie
van de plattelandsgebieden doen
opleven en de inwoners ervan in
de industriële centra tewerkstellen.
Die centra zouden met de trein
immers gemakkelijker toegankelijk
worden. De Vennbahn verbeterde
tevens de verbindingen tussen het
Ruhrgebied en (het toen Duitse)
Lotharingen.
Het gedeelte van de spoorlijn
tussen Aken en Kalterherberg
(gemeente Monschau) werd op 30
juni 1885 geopend. De aftakking
tussen Raeren en Eupen was op
3 augustus 1887 klaar. Om dit
alles mogelijk te maken, moesten
grote hoogteverschillen worden
weggewerkt. De inwijding van de
Vennbahn vond op 4 november
1889 plaats. In de daaropvolgende
jaren werd de baan bijna volledig
naar twee sporen uitgebreid.
Eerste Wereldoorlog
In 1910 werd in de pers het
zilveren jubileum van de Vennbahn gevierd. Die spoorlijn was in
deze jaren op haar best. Er reden
dagelijks maximaal vijftig langeafstandstreinen voor het goederenvervoer naast passagierstreinen
en lokale goederentreinen. Daarbij
kwam een toenemend aantal
militaire transporten en speciale
voorzieningen voor het bevoorraden van soldaten en paarden.

De Oostkantons kwamen na de Eerste Wereldoorlog naar België.
https://nl.wikipedia.org
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Voor het westfront begon de Eerste
Wereldoorlog in Troisvierges. Op
1 augustus 1914 viel hier het
69ste Duitse infanterieregiment

het neutrale Groothertogdom
Luxemburg binnen. Een dag later
werd de Vennbahn als onderdeel
van het Schlieffenplan gebruikt om
België aan te vallen. Duitse troepen
werden vervolgens in de richting
van de fortengordel rondom Luik
verplaatst. Ook de daarop volgende
oorlogsjaren werd de lijn veelvuldig gebruikt voor het transport
van Duitse soldaten en goederen
naar het front. Vanaf de Vennbahn
werden ook aansluitingen naar andere lijnen gerealiseerd, zodat die
spoorlijn spoedig een strategische
Noord-Zuidverbinding langs het
westelijke front vormde.
Na de oorlog eiste België voor de
geleden oorlogsschade tal van
Duitse compensaties, waaronder
1.036 vierkante kilometer grondgebied. Neutraal-Moresnet – een 3,4
km² groot gebied ten zuidwesten
van Aken – werd op 10 januari
1920 bij België gevoegd toen de
artikels 31 tot 35 van het Verdrag
van Versailles voor het eerst in
werking traden. De eventuele annexering van de kantons Eupen,
Malmedy en Sankt Vith – die sinds
1815 Pruisisch waren – was afhankelijk van het resultaat van een
lokale volksraadpleging.

Monschau anno 2020.
foto Herman Janssen

Die werd tussen januari en juni
1920 georganiseerd. Het was
geen geheime stemming, slechts
een consultatie waarbij burgers
hun protest tegen de annexering
formeel moesten registreren.
Slechts 271 van de bijna 34.000
in aanmerking komende kiezers
deden dit. Maar de Volkenbond
aanvaardde het fel gecontesteerde
resultaat. In de overgangsfase van
1920 tot 1925 werden de kantons
Eupen, Malmedy en Sankt Vith bestuurd door een gouverneur-generaal, Herman Baltia. De benaming
‘Oostkantons’ is in die periode
ontstaan. In 1925 kwamen ze bij
de provincie Luik.
Met de annexering van de
Oostkantons werd de rijksgrens
verlegd. Artikel vijfendertig van
het Verdrag van Versailles voorzag
dat een commissie de situatie ter
plaatse zou onderzoeken. In 1920
begaf een internationale delegatie
van hoogwaardigheidsbekleders
zich aan boord van een speciale
salontrein om de gevolgen van de
grenswijziging bij de Vennbahn te
bestuderen. De bestaande spoorlijn
– die door het grillige veenreliëf
meandert – bleek verschillende
keren die nieuwe grens met Duitsland te doorkruisen, om vervolgens
telkens naar België terug te keren.
Dit was een belemmering van
het vrije verkeer voor Belgische
burgers en erg bezwaarlijk voor
de economische ontwikkeling van
Eupen en Malmedy, zo oordeelde
de Belgische regering. Bovendien
zouden dan bij elke grenspassage
controles nodig zijn. België eiste
daarom de volledige zeggenschap
over de spoorlijn. Die eis werd
ingewilligd.
Om problemen te voorkomen,
kwam de commissie tot een
ongewone grensconstructie die in

Europa haar gelijke niet kent. Zij
besliste op 27 maart 1920 om
tussen Roetgen en Kalterherberg
zowel de bedding van de spoorlijn
als de stations, bruggen, viaducten
én technische installaties in hun
geheel aan België toe te wijzen. De
Belgische Spoorwegen namen op 1
november 1921 het voorlopige beheer over dit deel van de Vennbahn
over. Het definitieve beheer volgde
op 6 november 1922. Hierdoor
ontstonden de zogenaamde Vennbahn enclaves. Ten westen van
Roetgen en Kalterherberg werden
namelijk stukken Duits grondgebied door de Belgische spoorweg
van het moederland gescheiden.
Daarnaast werden in het Verdrag
van Versailles allerlei andere
grenswijzigingen afgesproken.
Hierdoor werd een kleine Belgische
counterenclave gecreëerd nabij
Fringshaus, een gehucht van de
Belgische gemeente Raeren. Een
counterenclave is een enclave in
een enclave. In 1949 werd deze
counterenclave opgeheven.
Duitsland behield achttien kilometer van het Vennbahn traject,
van Aken-Rothe Erde tot de nieuwe
Belgisch-Duitse grens bij Schmidthof. De annexering van het traject
tussen Roetgen en Kalterherberg
zorgde in Duitsland voor verbijstering en ongenoegen. De inwoners
van Monschau reageerden ontzet.
Ze voelden zich beroofd van een belangrijke levensader. Aan Belgische
zijde werd voor sabotage gevreesd.
In mei 1920 waren al tweehonderd
soldaten voor de bewaking van de
Vennbahn gemobiliseerd.
Nochtans maakte de onteigening
weinig of geen verschil voor de
naburige bewoners, die zonder
formaliteiten alle overwegen konden passeren. Er werd een gepaste
van wirskaante 2020/2
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Station Sankt Vith, nu een Vennbahn-museum. https://ostbelgiendirekt.be

regeling uitgewerkt. Goederentreinen stopten niet bij de Duitse
plaatsen, passagierstreinen wél.
Veel reizigers woonden namelijk
in Duitsland. Men kon zowel met
Belgisch als Duits geld betalen.
De Belgische spoorbeambten op
het traject moesten Duits spreken.
Ook de vijf stationsnamen zouden
Duits blijven: Roetgen, Lammersdorf, Konzen, Monschau en
Kalterherberg. Aan de rijksgrens bij
Roetgen en Kalterherberg kwam
zowel een Duits als een Belgisch
douanekantoor. Wie in Duitsland
op- of afstapte, werd niet door de
Belgische douane gecontroleerd,
maar de Duitse douanecontroles
zorgden toch voor een oponthoud
van circa tien minuten. Omgekeerd werd in de trein de bagage
van reizigers van en naar België
in een aparte ruimte opgesloten.
Belgische reizigers werden niet aan
de Duitse wetten onderworpen.
Ook Belgische militaire goederen
en troepen konden in principe
probleemloos langs de Vennbahn
worden vervoerd. Dat was heel
belangrijk voor het Belgisch legerkamp in Elsenborn.
Voor de Vennbahn zelf betekende
de annexering wél een groot
verschil. De spoorweg, de stations
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en de bijbehorende infrastructuur
werden voortaan door de Belgische
spoorwegmaatschappij NMBS
uitgebaat. Aan beide kanten van de
spoorweg werden op regelmatige
afstanden en op bijzondere punten
grenspalen geplaatst. De Duitse
houding tegenover de spoorweg
veranderde. Het was niet meer de
vertrouwde Vennbahn, maar een
Belgische lijn.
Met het spoorpersoneel was men
wél goed vertrouwd, te meer daar
veel Duitse werknemers door de
Belgische Spoorwegen waren

overgenomen. Zij werden voortaan
in franken betaald. In de inflatieperiode van 1923 en 1924 was
dit een voordeel. Vanaf 1933 was
het andersom, omdat buitenlandse
munten in Duitsland tegen de
officiële, ongunstige wisselkoers
omgeruild moesten worden. In de
stations van Roetgen tot Kalterherberg gold volgens het Verdrag van
Versailles naast de Duitse ook de
Belgische munt, wat de deur voor
een legale en zeer lucratieve geldwissel wijd openzette. Deze situatie
bleef tot 1939 voortbestaan.
In de jaren twintig van de vorige eeuw werd de spoorlijn weer
volop gebruikt. Daarna werd het
minder, aangezien ze niet geschikt
was voor hogere snelheden van
moderner wordende treinen. Begin
1930 betekende het afgebouwde
tweede spoor tussen Kalterherberg
en Lommersweiler ten zuidoosten
van Sankt Vith een economische
achteruitgang. Vooral het goederenverkeer ging bij gebrek aan handel
snel achteruit. Lotharingen was
een deel van Frankrijk geworden.
Het handelsverkeer met België was
beperkt. Luxemburg, inmiddels

Douanecontrole bij Kalterherberg. www.douanehof.net

Station Monschau tijdens WO2. www.aachener-zeitung.de

uit de douane-unie met Duitsland gestapt, richtte zich meer op
Frankrijk. Allerlei protectionistische
maatregelen zorgden ervoor dat de
steenkool- en ijzerertstransporten
tussen Duitsland en Luxemburg
werden stopgezet. Nieuwe douanetarieven die al deze landen aan de
Duitse handelsgoederen oplegden,
benadeelden eveneens de onderlinge handel. Ook de economische
crisis van de jaren dertig had een
negatieve invloed.
Ter gelegenheid van het vijftigjarig
bestaan van de Vennbahn in 1935
heerste geen echte feeststemming.
Kort nadat de nazi’s in Duitsland
aan de macht waren gekomen,
werden de Belgische militaire transporten langs de Vennbahn stopgezet om de machtige buur niet te
provoceren. In politiek opzicht werd
de stemming in de Oostkantons vertroebeld door zowel pro-Duitse als
pro-Belgische agitatie. Nationaalsocialisten stelden tegen het einde van
de dertiger jaren op provocatieve en
propagandistische gronden de Ven-

nbahn tussen Roetgen en Kalterherberg onder bewaking.
Tijdens en na WO2
Begin mei 1940 trokken Duitse
troepen ten oorlog. Opnieuw
werd het aanvankelijk neutrale
België gewoon als doorgangsland
beschouwd. Kort voor de intocht
van de Duitsers bliezen Belgische
commando’s een paar viaducten van de Vennbahn op om de
bevoorrading tijdelijk tegen te
houden. Duitsland begon al snel
met het herstel van de installaties
want ‘de wielen moeten rollen voor
de overwinning’. Op 18 mei 1940
gaf Adolf Hitler het bevel voor de
annexering van Neutraal Moresnet
en de kantons Eupen, Malmedy en
Sankt Vith. Op 2 juni 1940 werd
de Vennbahn als volledig Duitse
linie in dienst gesteld. Hierdoor
hielden de Duitse enclaves voor de
duur van de oorlog op te bestaan.
Door de vele militaire transporten
werd de spoorlijn in deze jaren
meer gebruikt.

De bewoners van Eupen, Malmedy
en Sankt Vith werden door Duitsland als rijksburgers beschouwd
en moesten tegen wil en dank in
het Duitse leger dienen. Meer dan
achtduizend mannen werden bij
de Duitse Wehrmacht ingelijfd.
Meer dan tweeduizend van deze
soldaten stierven, voornamelijk aan
het Oostfront.
Dit heeft na de oorlog tot schrijnende toestanden geleid, toen de
overlevenden tijdens de repressie door de Belgische Staat voor
landverraad werden aangeklaagd.
De omgekomen soldaten werd een
publiek monument ter nagedachtenis ontzegd.
Tot 1944 overleefde de Vennbahn
de Tweede Wereldoorlog relatief
ongeschonden. Door het oprukkende front en de terugtocht van
de Duitsers in september 1944
kwam de spoorweg steeds meer
in de vuurlijn te liggen. Gemotoriseerde mineurs van de Wehrmacht
joegen nog vele inrichtingen van de
Vennbahn in de lucht, zoals het vivan wirskaante 2020/2
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doelwit. Het merendeel van de
bruggen en tunnels werd vernield.

Gedynamiteerd viaduct over de Our bij Hemmeres. www.hullabaloo.be

aduct bij Reichenstein (niet ver van
Ruitzhof, gemeente Monschau).
Tijdens het Ardennenoffensief in
de winter van 1944-1945, ook

Station Roetgen. www.kuladig.de
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bekend als het Von Rundstedtoffensief, werden Malmedy en Sankt
Vith bijna volledig verwoest. Ook
de Vennbahn was een belangrijk

Na ondertekening van het wapenstilstandsverdrag op 9 mei 1945
werden Eupen, Malmedy, Sankt
Vith en Moresnet terug Belgisch.
Ze kregen bij de taalwetten van
1962 een tweetalig statuut: Duits
en Frans. Tussen Roetgen en
Kalterherberg bevond de Vennbahn
zich terug op Belgische bodem,
waardoor vijf jaar na de opheffing
van de enclavesituatie opnieuw
Duitse exclaves werden gecreëerd.
De wederopbouw van de spoorweg
liet lang op zich wachten en een
tracé net voor het Groothertogdom
Luxemburg werd nooit hersteld.
Pas in 1946 kon de spoorweg
opnieuw voor het personen- en
goederenvervoer worden gebruikt.
Beetje bij beetje hield de industrie
op om de spoorweg te bezigen.
Later gebruikte alleen nog het

Belgisch leger de Vennbahn om
zwaar materiaal naar het kamp van
Elsenborn te transporteren.

de annexering van de zes Duitse
enclaves. Maar op Goede Vrijdag
15 april 1949, een paar dagen na
de oprichting van de NAVO, maakte België tot veler verbazing bekend
dat de aanspraak op vijf van die
enclaves ‘tijdelijk’ werd opgegeven.
Alleen de enclave Hemmeres zou
worden geannexeerd. De bewoners
van de vijf andere enclaves bleven
Duitse onderdanen, zeer tegen
hun zin. Zij verlangden naar België
om aan de naoorlogse ellende in
West-Duitsland te ontsnappen.
Om eindelijk weer alles te kunnen
eten, om goede sigaretten te roken
en om chocolade in overvloed te
hebben. Het enige verzet tegen
een inlijving bij België kwam van
ambtenaren en fabrieksarbeiders.
Zij vreesden geld te verliezen als
hun loon in Belgische franken zou
worden uitbetaald.

België eiste na de Tweede Wereld
oorlog herstelbetalingen van
Duitsland als compensatie voor de
geleden schade. Nieuwe territoriale
aanspraken werden eind 1946 en
begin 1947 aan de Europese Raad
van ministers van Buitenlandse
Zaken voorgelegd. Op 1 april 1949
werden tal van grensgebieden van
Noordrijn-Westfalen en RijnlandPalts tijdelijk aan België overgedragen: de Akense wijk Bildchen,
delen van Leykaul, enkele boerderijen van de gemeente Kalterherberg,
Losheim in de gemeente Hellenthal,
Losheimergraben en Hemmeres.
Alles samen ging het om gebieden
met een totale oppervlakte van
ongeveer tweeduizend hectare en
zevenhonderd inwoners.
De grootste plaatsen waren Bildchen en Losheim. Beide waren al
na de Eerste Wereldoorlog een tijdje
onder Belgisch bestuur geweest.
Er werden ook grenswijzigingen bij
de Vennbahn geëist, met als doel

De Belgische koerswijziging werd
op Paaszaterdag via de radio bekend gemaakt.
Ook reden luidsprekerwagens door
de enclaves ten voordele van een
dankbijeenkomst in Monschau.
Affiches met hetzelfde doel werden
door de boze bevolking ondersteboven opgehangen of overschilderd
met de slogan ‘Lang leve België!’.
Gratis bussen die mensen uit Roetgen en Mützenich kwamen ophalen,
werden leeg weggestuurd. Cafés in
de enclaves deden die dag gouden
zaken. In de nasleep hiervan kwam
de gemeenteraad van Mützenich
in het geheim bijeen. Besloten
werd om de Belgische minister van
Buitenlandse Zaken dringend te
verzoeken in de Duitse enclaves
een referendum te organiseren.
Dat verzoek werd eind mei bekend
gemaakt, waarna de gemeenteraad
door de deelstaatregering wegens
verraad werd ontslagen en door de
districtscommissie vervangen.

Belgisch naambord bij het vroegere
station van Roetgen. foto Herman
Janssen

Naar verluidt lag niet het aanhoudend protest vanwege de deelregering Noordrijn-Westfalen aan de
oorzaak van de Belgische wending, maar wel het inzicht dat de
grenscorrectie economisch nadelig
was. Jarenlang immers zou de
heropbouw van de spoorweg alleen
al enorm veel middelen opslorpen,
laat staan die van de Vennbahnenclaves. Ook speelde de overweging mee dat een harde houding
ten opzichte van Duitsland tegen
de achtergrond van de oprukkende
Koude Oorlog waarschijnlijk een
verkeerd signaal zou zijn.
Ontstaan van
de enclave Hemmeres
Ten zuiden van Sankt-Vith – vlakbij
de grensovergang van de autosnelweg E42 – ging de Vennbahn
enkele honderden meters door
Duitsland om het plaatsje Hemmeres heen. Met het bouwen van
dit traject werd in 1884 gestart.
Het was voor die tijd een vernuftig
bouwwerk. Om de helling weg te
werken werd eerst een 387 meter
lange tunnel gegraven. Vervolgens
werd een achttien meter hoge brug
over de Our aangelegd en kwam

Hemmeres (lichtgroen), ingesloten
door de Our en de Vennbahn. www.
zvs.be
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Vrouw uit Hemmeres geeft onder geallieerd toezicht soep aan een gekwetste
Duitse soldaat. https://nl.pinterest.com

er een even hoge aarden dam. In
1888 waren de werken in Hemmeres voltooid.
Op 6 november 1922 werd het
1.134 meter lange Venbahntraject ten oosten van Hemmeres
ter compensatie van de geleden
oorlogsschade ‘definitief’ aan
België overgedragen, evenals het
wachtershuis dat door een Belgische ambtenaar werd bewoond.
Daarnaast waren in Hemmeres
de vijf huishoudens ingesloten
door de Belgisch-Duitse rijksgrens
die door rivier de Our loopt. Het
gehucht was dus rondom door
Belgisch grondgebied omgeven.
Hemmeres was vanaf die dag de
meest zuidelijk gelegen Vennbahnenclave. Duitse landbouwers van
Hemmeres hadden velden op
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Belgisch grondgebied en moesten
een aantal controles ondergaan om
hun gewassen te oogsten. Dergelijke grenspassages moesten door
het douanekantoor in Steinebrück
worden goedgekeurd.
Einde van
de enclave Hemmeres
In 1929 reeds wilde België de
enclavetoestand ongedaan maken
door Hemmeres bij België te voegen, maar dit stuitte op hevig verzet van de bevolking. Van 1940 tot
1945 was de Vennbahn-spoorlijn
volledig Duits en was de enclavesituatie opgeheven. Na de overgave
van nazi-Duitsland in 1945 kwam
België opnieuw in het bezit van
het vooroorlogs grondgebied, dus
ook van het traject bij Hemmeres.

Ter compensatie van de geleden
schade eiste België tevens de
annexering van alle Vennbahn-enclaves. Geruchten dat Hemmeres
naar België moest komen, verschenen al snel. In mei 1947 stemden
de inwoners nog over de grondwet
van Rijnland-Palts. Maar op 15
april 1949 kwam Hemmeres, dat
in 2013 slechts vierenveertig inwoners telde, naar België. De officiële
reden hiervoor was de Belgische
spoorlijn, al was die niet meer in
gebruik. Alle inwoners behielden
de Duitse nationaliteit en kregen
een Belgische vreemdelingenpas.
De Belgische aanspraken op de vijf
andere enclaves werden opgegeven. Hemmeres was vanaf die dag
geen enclave meer. Van Duitse
zijde had men na de Tweede
Wereldoorlog ook geen interesse
getoond voor een overname van
de Vennbahn. In het geval België
die spoorlijn niet had opgeëist,
dan was het vervoer daar meteen
stilgelegd.
In 1956 werden onderhandelingen opgestart om een aantal van
de in 1949 verworven gebieden
aan Duitsland terug te geven. Dat
was inmiddels een bevriend land
en een bondgenoot van België.
Bondskanselier Konrad Adenauer
onderhandelde voor Duitsland,
Paul-Henri Spaak voor België.
Laatstgenoemde was Belgisch minister van Buitenlandse Zaken. Van

Konrad Adenauer en Paul-Henri
Spaak. www.lempertz.com

Landgoed Fringshaus. www.Fringshaus.de

1957 tot 1961 was hij secretarisgeneraal van de NAVO en in 1957
won hij de Karelsprijs, die jaarlijks
wordt uitgereikt aan wie zich voor
de Europese eenwording heeft
ingezet. Op 24 september 1956
ondertekenden Adenauer en Spaak
het ‘Verdrag tot correctie van de
Duits-Belgische grens’, ook de
‘Septemberakkoorden’ genoemd.
Het betrof de grensafbakening,
culturele samenwerking en regeling
van diverse vraagstukken betreffende beide landen. Bildchen, Losheim en Hemmeres werden aan
Duitsland teruggegeven. Laatstgenoemd gehucht werd geen enclave
omdat ook het aansluitende traject
van de Vennbahn naar Duitsland
terugkeerde. De spoorlijn was daar
overigens al een tijd niet meer in
gebruik. Alleen Losheimergraben,
het westelijke deel van Leykaul en
enkele bossen keerden niet naar
Duitsland terug.

plaats. Twee jaar lang was dit
gehucht de facto een enclave.
Het duurde immers tot 1960 eer
het protocol ondertekend was dat
de bedding van de spoorlijn in
Hemmeres definitief aan Duitsland
terugbezorgde.

De officiële teruggave van Hemmeres vond op 28 augustus 1958

Restaurant Fringshaus bevindt
zich aan de Bundesstrasse 258 in

Tijdens de onderhandelingen in
1956 had Adenauer een telegram
uit Hemmeres ontvangen waarin
de inwoners vroegen om bij België
te mogen blijven. De politieke
ophef die dit in Duitsland veroorzaakte, loonde zich! Er stroomde
meteen Duits geld voor wegenaanleg, aansluiting op de waterleiding
en renovatie van scholen en kerken
naar het gehucht. In 1971 werden
de grensstenen langs de Vennbahn
in Hemmeres opgeruimd en tot
een toeristische zitbank verbouwd.
Voormalige counterenclave
Fringshaus

het Belgisch gehucht Fringshaus
(gemeente Raeren), vlakbij een ingewikkelde driesprong. De wegen
behoorden daar sinds het Verdrag
van Versailles bij Duitsland, terwijl
het grondgebied aan alle kanten
Belgisch was. Dat was heel bijzonder! Een Belgisch verkeersplein iets
ten noordoosten van het restaurant
werd door die Duitse wegen van
de rest van België afgesneden. Van
1922 tot de annexering van de
Oostkantons door Hittler in 1940
en van de Duitse overgave in 1945
tot 1949 was het verkeersplein
van Fringshaus een Belgische
counterenclave met een oppervlakte van 2.279 m². Zij bevond
zich in de Duitse enclave Roetgener Wald. Op 23 april 1949 hield
zij op te bestaan toen de wegen ter
hoogte van de driesprong voorlopig
aan België werden toebedeeld.
In september 1956 volgde een
grondruil waarbij het verkeersplein
aan Duitsland werd toegewezen.
De wegen van Fringshaus naar
Roetgen (B258) en Lammersdorf
van wirskaante 2020/2
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De enclave Münsterbildchen is ongeveer twee kilometer lang en anderhalve kilometer breed, goed voor
een oppervlakte van zo’n 1,826
km². Het gebied is voornamelijk
bedekt met velden en bossen, maar
telt ook meerdere woningen. De
enclave zou door ongeveer vijftig
mensen worden bewoond, maar
is voornamelijk de thuisbasis van
magazijnen en industriële bedrijven.

Belgische kaart met slingerende Vennbahn in Duitsland en centraal de enclave
Münsterbildchen. https://topomapviewer.ngi.be

(B399) werden eveneens aan
Duitsland afgestaan, een deel van
de weg naar Konzen (B258) kwam
naar België. Dit akkoord is sinds
10 september 1958 van kracht,
waarna de rijksgrens tussen België
en Duitsland niet meer is verlegd.
De enclave Münsterbildchen
In totaal resteren er nog vijf
Vennbahn-enclaves. Deze Duitse
gebieden zijn volledig door Belgische gronden omringd. Het gaat
over ongeveer 24,876 km² en zo’n
3.400 inwoners. De vijf enclaves
maken deel uit van het district
Aken in de deelstaat NoordrijnWestfalen. Wij volgen de Vennbahn
van noord naar zuid en bespreken
in deze veertiende aflevering van
‘Hoe uniek is Baarle’ de meest
noordelijk gelegen Duitse enclave:
Münsterbildchen. Volgende aflevering komen de enclaves Roetgener
Wald, Rückschlag, Mützenich en
Ruitzhof aan bod.
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Nicky’s snackbar. foto Herman Janssen

Münsterbildchen is ingesloten door
de Belgische gemeente Raeren en
de Vennbahn, die op deze locatie
een band van ongeveer twintig
meter breed vormt. De enclave
hoort bij de gemeente Roetgen.
De Vennbahn maakt bij Münsterbildchen een lus van ongeveer
vier kilometer, eerst oostwaarts en
vervolgens in de richting van het

zuidwesten. Daar raakt de spoorlijn
even het Belgisch grondgebied in
het gehucht Petergensfeld (gemeente Raeren). Nicky’s Imbiss maakt
er reclame met ‘Herzlich Willkommen in Belgien. Belgische selbstgemachte Fritten, immer grosse
Portionen’. Aan de overzijde van het
Vennbahn-fietpad staat Biergarten
Kaffeefee, een Belgische drankgelegenheid met een gezellig terrasje.
De Bundesstrasse 258 doorkruist
Münsterbildchen en is de snelste
weg van Aken naar Monschau. Wie
dit traject volgt, passeert in totaal
maar liefst achtmaal de BelgischDuitse grens! In Roetgen passeert
de B258 drie keer het Vennbahnfietspad. Een autobestuurder merkt
het niet eens, maar hij rijdt dan
zes keer over de rijksgrens. Tussen
Roetgen en Monschau loopt de weg
bovendien een drietal kilometer over
Belgisch grondgebied. Dat traject
sluit niet eens op het Belgisch
wegennet aan. Je kan er bij je doortocht door België nergens afrijden.

De gemeente Roetgen in het Vennvorland wordt de toegangspoort tot
de Eifel genoemd. De veehouderij
en zuivelproductie kunnen hier op
een lange traditie terugkijken. Het
nabijgelegen natuurgebied de Hoge
Venen heeft een heel ander karakter. Dat is schraal. Voor de landbouw is het nauwelijks geschikt,
maar het trekt veel wandelaars
aan. De klim naar de Hoge Venen
voltrekt zich tussen Roetgen en
Lammersdorf met een maximale
hellingsgraad voor het fietspad van
1,7 procent. Dit relatief zachte
stijgingspercentage is te danken
aan het meanderen van de vroegere
spoorlijn.
Het hoogteverschil tussen Roetgen
en Lammersdorf veroorzaakte op
7 juli 1928 een treinongeluk. Om
16u ontspoorde bij het station van
Roetgen de locomotief van een
goederentrein met tweeëndertig
wagons steenkolen.
De trein werd achteraan geduwd
om met de hoogst mogelijke snel-

heid de helling voorbij Roetgen
aan te vangen. Hierdoor werden
de voorste acht wagons zwaar ineengedrukt. De stoker kon gelukkig
net op tijd van de trein springen.
Hij kwam er met de schrik en
een lichte beenkwetsuur vanaf.
Het was de voorbije twee jaar al
zijn derde treinongeluk. Gelukkig
waren er bij deze ontsporing geen
doden te betreuren. Al snel kwam
een hulptrein uit Herbesthal bij
Eupen ter plaatse, een hijskraan
arriveerde vanuit Luik en voor het
opruimen werd hulppersoneel uit
Brussel ingeschakeld. Er kwam
kritiek van de Duitse bevolking
omdat er al lang geen inspecties of
herstellingen waren uitgevoerd. De
annalen vermelden verder dat alle
door de trein vervoerde steenkool
door de bevolking van Roetgen
werd ‘verzameld’.
Ook op 9 augustus 1916 was er
bij het station van Roetgen een
zware aanrijding. Een goederentrein reed toen achterop een stil-

Kaffeefee, een Belgische bar op het voormalige Vennbahn-traject. foto Herman Janssen
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van de onmenselijke nazi-tirannie
werd bevrijd’.
Buiten de Vennbahn loopt er nog
een tweede lijn door Roetgen, namelijk de Siegfriedlinie of Westwall.
Dit is een verdedigingslinie uit de
Tweede Wereldoorlog die moest
voorkomen dat vijandige troepen
Duitsland zouden binnendringen.
De verdedigingslinie met een lengte
van 630 kilometer bestond uit
meer dan achttienduizend bunkers,
alsook mijngangen en tankversperringen in de vorm van betonnen
drakentanden. Zij verbond Kleef in
Nederland met Grenzach-Wyhlen
aan de Zwitserse grens. De Vennbahn kruist de Westwall in het
gehucht Schmithof, tussen Aken en
Roetgen.
Siegfriedlinie in Roetgen. foto Herman Janssen

staand paardentransport en hierbij
kwam één treinmedewerker om
het leven. Roetgen heeft historisch
gezien nog een andere poortfunctie
vervuld. Hier staken de geallieerden
tijdens de Tweede Wereldoorlog voor
het eerst de Duitse grens over. Het
waren Amerikaanse soldaten die op
12 september 1944 voet op Duitse

bodem konden zetten. Een van hen
was Ernest Hemingway, tien jaar
later winnaar van de Nobelprijs voor
literatuur. In 1944 was hij al een
bekende schrijver. Een gedenkplaat
bij de Vennbahn vermeldt: ‘Op 12
september 1944 was Roetgen de
eerste Duitse gemeente die door de
invasie van Amerikaanse soldaten

In 1928 trok een ontspoorde trein in Roetgen veel kijklustigen. https://eifelon.de
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Bronnen:
https://barrysborderpoints.com
www.grenspalen.com
http://geosite.jankrogh.com
http://themagiscian.com
https://en.wikipedia.org
https://historiek.net
https://archive.li
www.vennbahn.eu
http://grenzsteine.de
www.merkur.de
www.heugeve-roetgen.de
www.zvs.be
www.belgeoblog.be

Het Baarle van toen (6)
ANNA GULICKX-KOKS EN LISETTE GULICKX-VERACHTERT

In de serie ‘Het Baarle van toen’ zetten we de reeks voort met een
aantal interviews die in het verleden door leden van de heemkundekring
gehouden zijn met (toen al) oudere inwoners. In 1987 hadden Anna
Gulickx-Koks en Lisette Gulickx-Verachtert onder andere interviews met
Zuster Alfonsine en mej. Germaine Govaerts.
Zuster Alfonsine
Wij interviewen Zr. Alfonsine op
3 maart 1987. Zuster Alfonsine
werd geboren in Herentals op 17

Zr. Alfonsine en interviewster Lisette
Gulickx-Verachtert op de reünie van
de 60-jarigen in Baarle-Hertog.

februari 1908. Ze kwam in BaarleHertog in 1931.
Het klooster der Zusters Franciscanessen in Baarle-Hertog is gesticht
in 1879 als gevolg van de invoering van de toenmalige godsdienstwet. Mw. Van Gilse (vrouw van
burgemeester Van Gilse) had een
nicht in Herentals, en zij is komen
vragen om zusters te krijgen in
Baarle-Hertog.

Mevr. Catharina van GilseGrietens, echtgenote van toenmalig
burgemeester Van Gilse.

Hier in Baarle-Hertog is het eerste
bijhuis van onze orde gevestigd.
Wij waren eigenlijk slotzusters,
wij mochten niet op de straat
komen. De buren (o.a. Jantje van
der Rakt) deden voor ons meestal
de boodschappen, en als we die
niet konden bereiken werd er aan
de noodbel getrokken en kwam
er altijd wel iemand die ons wilde
helpen. In 1931 waren we hier
met zes zusters. Dat is het hoogste
aantal geweest.
Als we bezoek kregen zaten we
achter de tralies, nu zijn die tralies
vervangen door glas, men kan dat
hier in huis nog zien. Vóór mij was
hier ook nog Mit Koks, later
Zr. Victorine die de kleuters leidde

(ze was toen nog niet in het klooster getreden). Eerst was het Zr.
Beningna die de eerste kleuterklas
deed, nadien ik. Zr. Lutgarde is
hier ook nog geweest. We hadden
nog alleen kinderen die in BaarleHertog woonden. Heel vroeger was
dat anders, waren er ook kinderen
uit Baarle-Nassau. Eerst in 1917
hebben de Zusters Dominicanessen
zich in Baarle-Nassau gevestigd en
was er ook daar een kleuterschool.
Ik had dikwijls 40 à 50 kinderen in
de klas. Mijn eerste kinderen waren
Miel Keustermans, Huub Gulickx,
Ad Gulickx. Miel Keustermans kon
goed zingen.
Ik kan nog een anekdote vertellen: kinderen mochten toen in de
van wirskaante 2020/2

65

In 1929 bikken de Zusters Franciscanessen stenen voor de bouw van het
nieuwe klooster in de Kerkstraat. archief Zusters Franciscanessen Herentals

vasten niet snoepen. Jantje Gulickx
zat toen een keer onder de bank.
Ik vroeg aan Jantje of hij misschien
toch aan het snoepen was. "Nee,
ik lik er maar eens aan,” was het

antwoord van Jantje.
Een andere keer waren we Jantje
verloren, hij had op straf gestaan,
nergens was hij te vinden, alles
stond in rep en roer, tot we in de

keuken bij Zr. Wilhelmina gingen
kijken. Jantje zei: “Zuster ik moet
eigenlijk op straf staan, maar het
ruikt hier zo lekker". De zuster was
pannenkoeken aan het bakken, en
Jantje was op de geur afgekomen.
We hadden bijna geen gerief in
de school, we moesten alles zelf
maken, er was weinig geld. Onze
klas moesten we zelf onderhouden,
de vloer werd met nat zagemeel
geveegd. Eenmaal per trimester
werd er geschuurd, nu gebeurt dit
elke week.
In de oorlog 1940-1945, bij de
beschieting van Baarle, is alles
verdwenen en konden we weer
opnieuw beginnen. De processiekleding werd veelal op de zolder
van de Latijnse kapel (in de kerk,
boven de doopvont) bewaard,
maar dit is allemaal bij de beschie-

Kleuterklas Baarle-Hertog uit 1950 met v.l.n.r. op de 1e rij: Frans Hendriks, Mart Hendriks, Emanuel Delahaut, Peter
v. Beijsterveldt, Achiel Gulickx, Fr. Haneveer, Ad de Jong, J. Fransen, ?. Op de 2e rij: P.Baijens, Jef Haneveer, Jacky v.
Tilburg, Armand Kokx, ?, ?, ?, ?. Op de 3e rij: Swat Vermeeren, ?, Marcel Mathijssen, Aloïs Jansen, Bernard Antens. Op
de 4e rij: Louis Verhoeven, Peter Laurijsen, Walter v/d. Sluis, ?, ?, ?, Zr. Alfonsine.
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ting van de St. Remigiuskerk in de
brand gebleven.
In de oorlog, toen de school vernield was, werd er ook les gegeven
bij Vinckx op het Oosteinde.
Noot van de redactie:
Zr. Alfonsine is in 1976, na 44 jaar
les geven in Baarle-Hertog, met
pensioen gegaan.

Mej. Germaine Govaerts
Wij interviewen haar op 3 maart
1987. Germaine vertelt over haar
vader, dokter Govaerts (dat is
Adriën, de ‘oude’ dokter), die ook
lange tijd burgermeester was van
Baarle-Hertog.
Wij woonden in de Pastoor de
Katerstraat, tegenover het Cultureel
Centrum. Waar nu het Cultureel
Centrum van Baarle is heeft vroeger een school gestaan. Meester de
Pauw gaf er les en er waren daar
ook internen. Meneer de Pauw had
een lange witte baard, hij leek erg
veel op Koning Leopold de tweede
van België.
Mijn vader begon als dokter in
1918, hij bezocht zijn patiënten

Germaine Govaerts.
foto fam. Govaerts

De vader van Germaine, Adriën Govaerts (2e van links ), ontvangt als
burgemeester ‘hoge heren’ op het gemeentehuis. foto fam. Govaerts

eerst per fiets, later te paard en nadien met de Tilbury (rijtuigje voor
twee paarden), nog later reed hij
per motor. In die tijd waren er nog
geen verharde wegen. Hij moest
toch zijn patiënten bezoeken in
een heel groot werkgebied: Baarle,
Zondereigen, Merksplas, Meerle,
de Grens, Chaam, Alphen, Riel tot
zelfs in Goirle.
Vóór mijn vader was er in Baarle
al een dokter, dr. Gommers.
Hij woonde op de Singel. Mijn
vaders eerste klant was Leona
Wijmakers, een zeer knap meisje,
zat altijd vooraan in de kerk.
Mijn vader was in de Molenstaat
bij Jantje Wijgaerde in de kost;
mijn moeder (De Mey) kwam uit
Antwerpen. Mijn pa heeft mijn
ma in Poppel leren kennen bij een

nicht van hem. Hier kwam soms
ook de familie De Mey uit Antwerpen op bezoek. Op een keer waren
de meisjes De Mey in Poppel op

Huwelijksfoto Adriën Govaerts en
Louise de Mey. foto fam. Govaerts
van wirskaante 2020/2
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Dokter Adriën Govaerts bezocht de patiënten in het grote werkgebied van
Baarle, Zondereigen, Castelré, Ulicoten, Alphen, Chaam, Riel met de fiets. foto
fam. Govaerts

visite toen een van de meisjes hevige tandpijn had. Mijn vaders nicht
zei: “Ik heb een neef in Baarle-Her-

tog en die is dokter, zullen we die
laten komen”. Mijn vader werd dus
geroepen om bij een van de zussen

van mijn moeder een tand te trekken. Mijn moeder heeft toen het
hoofd van haar zus vastgehouden
terwijl mijn vader de tand trok.
En zo is het gekomen. Zo is mijn
mama eens mee naar Bonne
Maman Govaerts (de grootmoeder
van Germaine haar vaders kant)
in Baarle gekomen om kennis te
maken, zij kwamen zo langs de
Geuzenkapel (St. Salvatorkapel).
Aan die kapel heeft ze toen voor
onze papa het Ave Maria van
Gounod gezongen en dat vond onze
papa zo schoon hé. Papa had maar
amper de tijd om naar Antwerpen
te komen, toch reed hij er af en toe
te paard heen. Dan droeg hij altijd
zilveren sporen en witte glacéhandschoenen en dat vond ons mama
schoon. Mijn Bonne Maman De
Mey (grootmoeder van Germaine
haar moeders kant) vroeg aan vader: "Kun je mijn dochter toch geven
wat ze thuis gewend is?" Mijn vader
heeft toen de boeken meegenomen
om te laten zien dat ook hij de middelen had om in haar onderhoud te
voorzien. En ’t was goed.

De Pastoor de Katerstraat begin 1900 met de school van De Pauw, later door de Broeders overgenomen.
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Jos Govaerts, de ‘jonge dokter’ in de apotheek. foto fam.Govaerts

Vroeger kwamen de pastoors altijd
nieuwjaar wensen bij de dokter.

Een plaquette op het dokter
Govaertsplantsoen in Baarle-Hertog.

Er waren in die tijd pastoors-kransen en dokterskranskens en soms
kwamen ze wel eens tezamen.
"Mijn broer, dokter Jos Govaerts
(de jonge dokter) was de oudste
bij ons thuis, ik was de tweede.
Als we met de meid naar Bonne
Maman Govaerts gingen, kwamen
we altijd langs Wiske Van Gool.
Die vroeg dan: "Joske, wat gaat ge
later worden als je groot bent?" en
het antwoord was altijd: "Dokter“.
Wiske zei eens tegen de meid:
"Ik ben toch zo verkouden". Dat
had Joske gehoord en zei: "Ik zal
voor u wel eens een lekker flesje
maken”. Hij vroeg aan ons mama
een flesje en deed daar kalissie
(zwarte dropstok) in met water,

schudde het goed en bezorgde het
aan Wiske. Hij was toen nog maar
ne snotneus hoor!
Hij is inderdaad dokter geworden.
Zijn gehele werkzame leven was
hij huisarts in Baarle. Hij was heel
innemend en geliefd. Het Dokter
Govaerts-plantsoen is naar hem
genoemd.
Interviews redactioneel bewerkt en
foto’s toegevoegd door Leo Voeten
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Vier bemanningsleden verongelukten voor onze vrijheid

Vliegtuigcrash in Zondereigen (2)
HERMAN JANSSEN

Vorige keer schetste ik het verloop van de lange zoektocht naar de correcte identificatie van het vliegtuig en de omstandigheden van de crash
in Zondereigen. In deze tweede en laatste aflevering geef ik extra informatie over de bemanning, voor zover deze beschikbaar is. Omdat de
personeelsdossiers van de Britse bemanningsleden niet openbaar zijn,
is er van hen relatief weinig gekend. De militaire dossiers uit Canada
en Australië daarentegen zijn wel vrijgegeven. Over Walter Fullum uit
Canada en Rupert Steele uit Australië verneem je bijgevolg meer dan
over de Britten Ward, Davies, Snowdon, Hedgecock en Gillespie.
J.H. Ward
Bij het vliegtuigongeluk in Zondereigen kwamen vier van de zeven
bemanningsleden om het leven.
De Britse piloot/commandant John
Halliday Ward was één van hen.
John is op het Schoonselhof in

het graf IVa E14 begraven. Deze
officier met het stamnummer
126716 was op 25 maart 1914
in Bradford (Yorkshire) geboren.
Bij zijn overlijden was hij dertig
jaar oud. Ward behoorde tot de
vrijwilligersreserve van de RAF.
Zijn ouders waren Albert Halliday

Graven van Fullum, Davies, Snowdon en Ward. Herman Janssen
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Cockpit van een Lancaster.
http://silverhawkauthor.com

Ward (geboren in 1893 te Pudsey,
Yorkshire) en Hilda Hudson (in
1893 te Putsy geboren en in 1966
in Bradford gestorven). Zij waren
in 1913 te Bradford gehuwd. Het
gezin telde minstens vier kinderen
en John was de oudste. Na hem
volgden Reginald Roper (1915),
Irene (1917) en Jack (19221980). Broer Reginald Roper Ward

geboren. Er waren geen kinderen.
In 1953 hertrouwde Marjorie in
Bradfort met Raymond Hainsworth.
R.I.H. Davies

Schutterskoepel bovenaan het
vliegtuig. http://ww2today.com

trouwde in 1940 met Rebecca
Seawright. In 1945 werd een
tweeling geboren: Elizabeth en
Stuart Ward.
John Ward was de enige gehuwde
militair aan boord van de Lancaster ND745. Hij was in 1939 in
Bradford in het huwelijk getreden
met Marjorie Eileen Whittaker uit
Thornbury (Bradford). Zij was op
27 september 1916 in Bradford

De gesneuvelde Brit Reginald Ivor
Havard Davies behoorde eveneens
tot de vrijwilligersreserve van de
RAF. Hij was actief in het leger
sinds 2 oktober 1943. Hij was
boordschutter en opvallend oud
voor zijn functie bij de RAF. Met
zijn 41 jaar was hij waarschijnlijk
de oudste militair die tijdens de
Tweede Wereldoorlog in Fort III
werd begraven. Nu rust hij op het
Schoonselhof in het gezamenlijk
graf IVa E12-13. Davies was
officier en had het stamnummer
156998. Hij was een zoon van
Maria en John Havard Davies.

Schutter achteraan in het vliegtuig.
https://athabaskang07.files.wordpress.
com.

J.A. Snowdon
John Atherstone Snowdon is de
derde Brit die bij de crash in Zondereigen om het leven kwam. Hij
verliet in 1940 het college in Dulwich, waarna hij via het Ministerie
van Tewerkstelling als korporaal in
de Home Guard diende.

Vluchtingenieur controleert het paneel van de Lancaster.
https://en.wikipedia.org

In mei 1943 werd hij opgeroepen
uit de vrijwilligersreserve van de
RAF. Omdat hij technisch aangelegd was, kreeg hij een opleiding
als vluchtingenieur. John studeerde
af aan de luchtmachtbasis van
Saint Athan in Zuid-Wales. Hij
kreeg een hoog puntenpercentage en ontving zijn strepen als
sergeant. Vanaf 25 maart 1944
werd hij als boordmeccano in
dienst genomen. Hij diende eerst
bij Bomber Command in Stirling,
waar hij aan Halifax en Lancaster
viermotorige bommenwerpers
sleutelde. Zijn stamnummer was
177959. Snowdon was geboren
op 23 februari 1925. Bij zijn overvan wirskaante 2020/2
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lijden was hij maar negentien jaar.
Sommige documenten vermelden
ten onrechte dat hij eenentwintig
jaar oud was. John was een zoon
van Arthur G. Snowdon uit Notting Hill Gate in Londen. Op het
Schoonselhof ligt hij samen met
Davies in graf IVa E12-13.
W.J. Fullum
Walter Joseph Fullum was het
vierde en laatste dodelijke slachtoffer van het vliegtuigongeval in
Zondereigen. Hij zat als luchtschutter in de staart van het vliegtuig, de
meest kwetsbare positie bij een vijandelijke aanval. Het was dankzij
de fiche van deze Canadese vliegenier dat in Zondereigen de exacte
crashdatum en het juiste vliegtuigregistratienummer konden worden
aangetoond. Walter was sergeant
van de Royal Canadian Air Force
(RCAF). Zijn stamnummer was
R189530. Hij was op 23 juli
1923 in Montreal geboren. Fullum
volgde les in de Daniel O’Conell
en de D’Arcy McGee middelbare
scholen. Hij was sportief aangelegd
en speelde baseball en hockey bij
plaatselijke ploegen. Hij beëindigde

Walter Joseph Fullum.
www.bac-lac.gc.ca
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zijn studies in juni 1941 en in juli
1941 ging hij in dienst bij de Canadese nationale spoorwegen. Op
31 augustus 1942 meldde Walter
zich als rekruut bij het Canadese
leger. Hij was toen negentien jaar
oud, 170 cm groot en woog 64,5
kg. Hij had lichtbruin haar, blonde
gelaatsharen, groene ogen en een
litteken aan de rechtermiddelvinger. Hij volgde een legeropleiding
in Quebec en Mont Joli, gradueerde als sergeant air gunner en
vertrok in september 1943 naar
het front in Europa, twee maanden
na de dood van zijn moeder. Kort
daarna promoveerde hij tot flight
sergeant. Bij zijn dood in 1944
was Fullum twintig jaar oud. Op
het Schoonselhof ligt hij in graf IVa
E11.
Walter Joseph Fullum is de zoon
van treinconducteur Adolphe
Joseph Fullum uit Howick, Quebec
(°1893) en Ellen Mary Whyte uit
Hemmingford, Quebec (°1899).
Vader Fullum vocht met het geallieerde leger in de Eerste Wereldoorlog. Na zijn terugkeer in 1919
trouwde hij met Ellen. Hun adres
in Montreal was Wilson Avenue
2234. Ellen stierf op 12 juli 1943,
Adolphe Joseph in 1962. Ze zijn
op het katholieke kerkhof in Hemmingford begraven. Hun gemeenschappelijke grafzerk vermeldt
ook hun overleden zoon Walter.
Er waren nog drie kinderen: een
tweede zoon (Leonard E., bediende
bij de Canadese nationale spoorwegen) en twee dochters (Aileen
Mary Bamford en Joyce Antoinette
Theberge). Ze zijn intussen allemaal overleden. Met Nanci Yull,
een dochter van Aileen, heb ik
contact via e-mail.
Vader Fullum werd op 21 juli
1944 geïnformeerd dat het Duitse
leger via de Totenliste 225 aan

het Internationale Rode Kruis in
Genève had laten weten dat Walter
op 23 mei van datzelfde jaar overleden was. Omdat dit bericht van
de vijand kwam, werd hij nog niet
dood verklaard, maar als ‘vermist,
waarschijnlijk gedood’ gerangschikt. Zijn dood kon pas na verder
bewijs worden verondersteld of bij
gebrek hieraan na verloop van zes
maanden na de crash.
Drie krijgsgevangenen
De drie overlevenden van deze
crash zijn H.E. Hedgecock, I.M.
Gillespie en P.J.R. Steele. Hedgecock en Gillespie zijn Britse
onderdanen, van wie bijzonder
weinig gegevens beschikbaar zijn.
Rupert Steele is een Australiër.
Zijn legerdossier is op het internet
raadpleegbaar. Ook slaagde ik erin
om via e-mail met zijn zoon Rupert
jr. in contact te komen.
H.E. Hedgecock
en I.M. Gillespie
Howard E. Hedgecock was sergeant en behoorde tot de vrijwilligersreserve van de RAF. Hij was
navigator en zijn dienstnummer
was 1394818. Hedgecock kon
zich uit het brandende vliegtuig
redden, maar werd nog in mei
1944 in de omgeving van Brussel
krijgsgevangen genomen. I.M. Gillespie was eveneens een sergeant
uit de vrijwilligersreserve bij de
RAF. Hij was radio-operator en
kreeg het stamnummer 979940.
Kort na de crash werd hij opgepakt. In een vrachtwagen vlakbij
de crashlocatie identificeerde hij
piloot Ward aan de hand van zijn
veldtenue en luchtschutter Fullum
aan het litteken op zijn rechtermiddelvinger.
Beide sergeanten werden op 6 juni

en nog in volle opbouw. Gillespie
en Hedgecock kregen in de kampadministratie respectievelijk de
nummers 17 en 25. Toevallig hebben ook enkele bemanningsleden
van de Amerikaanse B-24 Baggy
Maggy, die op 18 september 1944
bij Castelré is neergekomen, korte
tijd in dit kamp gezeten.

Radio-operator. www.reddit.com

1944 – dag van de landing in Normandië – in Stalag Luft VII Bankau
opgesloten. Bankau was een plaats

in Silezië (nu: Bąków in Polen).
Dat krijgsgevangenenkamp was
diezelfde dag in gebruik genomen

Stalag Luft VII werd op 19 januari
1945 omwille van de opmars van
de Sovjets inderhaast ontruimd.
Zo’n vijftienhonderd geallieerde
krijgsgevangenen werden opgejaagd in dramatische omstandigheden zoals honger, bijtende kou
en niets ontziende brutaliteiten.
Uiteindelijk arriveerden zij op 8
februari in het overbevolkte en
onhygiënische kamp Stalag IIIA
bij Luckenwalde, ten zuiden van
Berlijn. Daar werden ze op 22 april

Bommenrichter. https://115squadron-raf.be
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1945 door het Rode Leger bevrijd.
Maar het had nog heel wat voeten
in de aarde vooraleer het gros van
deze krijgsgevangenen naar huis
kon terugkeren.
Rupert Steele
Philip John Rupert Steele – Rupert
is zijn roepnaam – was bommenrichter in de Lancaster ND745 en
ook vuurde hij vooraan in het toestel met een machinegeweer. Deze
Australische luchtmacht-luitenant
was op 3 november 1920 geboren
als zoon van Henry Cyril Augustus
Steele en Doris Ellen Duckett. Cyril
was in 1891 in Kew bij Melbourne
(Victoria, Australia) geboren, Doris
een jaar later in Caulfield (eveneens Victoria, Australia). Rupert
was lid van de Anglicaanse Kerk
(Church of England). In zijn jeugdjaren was hij kapitein van de Melbourne Grammarschool en leidde
hij tweemaal het winnende team
bij roeiwedstrijden op de rivier. Op
20 juni 1942 meldde hij zich als
oorlogsvrijwilliger aan. Hij kreeg
het stamnummer AUS/418986.
Op 5 mei 1943 was zijn opleiding
afgerond en vertrok hij per schip
naar Groot-Brittannië.
Rupert Steele stamt uit een Ierse
familie met een militair verleden.
Zijn vader en drie ooms namen tijdens WO1 actief aan de gevechten
deel. Zijn oom Fred Steele, kapitein
bij de koninklijke fuseliers, kwam
eind 1914 in Nieuwkapelle tijdens
de Eerste Slag om Ieper om het
leven. Oom Norman Steele, tweede
luitenant van het vliegwezen, stierf
in Palestina na een vliegtuigcrash
in 1916. Oom Rupert Steele overleed begin 1917 in Rouen (Frankrijk) ten gevolge van zijn verwondingen. Vader Cyril Steele keerde
na de dood van zijn drie broers om
74
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dringende familiale redenen naar
huis terug om daar de leiding van
het familiebedrijf over te nemen.
Het betreft een warenhuis met
meubels en vloerbedekking, vooral
linoleum en tapijten. Cyril werd
schatrijk, maar verloor in 1939 het
leven in een speedbootongeval.
In mei 1945 legde Rupert Steele in
het RAF-station Brighton een verklaring af over wat een jaar eerder
was gebeurd. Na het bombardement op Dortmund in de nacht van
22 op 23 mei 1944 was de Lancaster ND745 in de omgeving van
het vliegveld van Tilburg door een
Duits gevechtsvliegtuig aangevallen en aangeschoten. Een van de
motoren brandde en de Lancaster
kwam in een oncontroleerbare
duikvlucht terecht. Commandant
Ward gaf het bevel om het toestel
te verlaten. Rupert was de eerste
die sprong. Het vliegtuig bevond
zich toen op een hoogte van ruim
drie kilometer. Rupert dacht dat
Snowdon na hem was gesprongen,
maar had geen idee wat er met
hem gebeurd was. Al de anderen
zaten wellicht in het toestel toen

dat aan de Nederlands-Belgische
grens crashte.
Eenmaal op de grond was Steele
op zichzelf aangewezen. Twee
dagen was hij op de vlucht toen hij
op 24 mei tussen Antwerpen en
Mechelen krijgsgevangen genomen
werd.
Dat gebeurde kort nadat hij een
Belgisch gezin had gecontacteerd.
De vader zou iemand zoeken om
hem naar Frankrijk te brengen.
Maar kort daarna kwamen twee
Belgische politieagenten langs om
Rupert te arresteren. Vervolgens
werd hij aan de Duitse bezetter
overgeleverd.
Vermist
Diezelfde dag, 24 mei 1944,
bracht de commandant van het
115de squadron het Britse Ministerie van het Vliegwezen op de
hoogte van de vermissing. Een dag
later stuurde het ministerie een
telegram naar het hoofdkwartier
van de Royal Australian Air Force.
De legeradministratie in Melbourne
verwittigde op 26 mei de moeder
van Rupert Steele, als naaste

Postkaart van een krijgsgevangene. www.hipstamp.com

familielid. Dat gebeurde met een
telegram.
Diezelfde dag nog ontving zij ook
een brief van de wing commander van RAF-station Witchford in
Groot-Brittannië. Haar zoon Rupert
was als ‘vermist’ opgegeven. Er
was helaas nog maar weinig
informatie beschikbaar. De commandant prees haar zoon als een
zeer bekwame bommenrichter en
een buitengewoon populair squadron lid. “Zijn verlies zal sterk door
iedereen gevoeld worden. Kameraden bewonderen zijn onzelfzuchtige
opoffering zo ver van huis ten dienste van het land en voor eenieders
vrijheid. Zijn persoonlijke spullen
zijn zorgvuldig verzameld en naar
de centrale bewaarplaats van de
RAF verstuurd. Te zijner tijd zal
verdere info hierover volgen door de
Australische luchtwacht. Komt er
nieuws, dan wordt u onmiddellijk
hiervan op de hoogte gebracht.”
Voor de moeder van Rupert en de
rest van de familie Steele was het
bang afwachten wat er gebeurd
was. Op 31 juli, zesendertig dagen
na de eerste berichtgeving, kwam
een tweede mededeling. Het
Duitse leger had het Internationale Rode Kruis in Genève gemeld
dat de sergeanten Gillespie en

Uitgehongerde krijgsgevangenen op 17 april 1945. http://ww2today.com

Hedgecock krijgsgevangen waren.
Verder werd gemeld dat Ward,
Fullum en één niet-geïdentificeerd
bemanningslid dood waren. Van
Rupert Steele was er geen nieuws.
Er moest op een volgend Duits
bericht gewacht worden. De familie

vreesde het ergste.
Krijgsgevangen
Op 18 augustus 1944 werd in
Engeland een document opgesteld
om de familie te vragen of de

Telegram: Steele is krijgsgevangen (en leeft dus nog). https://recordsearch.naa.gov.au
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Stalag Luft III. www.youtube.com

motor van Rupert verkocht mocht
worden. Steele was namelijk bijna
drie maanden vermist. De vraag
werd echter niet verstuurd omdat
het Internationale Rode Kruis
in Genève liet weten dat Rupert
Steele krijgsgevangen was volgens
de Duitse Prisoner of War-list
‘FC.548’. Op 22 augustus werd
zijn moeder hiervan op de hoogte
gebracht. Maar liefst negenentachtig dagen lang was zij ervanuit
gegaan dat haar zoon dood was.
Op 26 augustus volgde een brief
van de RAAF in Melbourne met de
bevestiging van het krijgsgevangenschap. Volgens het Internationale Rode Kruis verbleef hij sinds
30 juni in het kamp Stalag Luft
III Belaria. Bijgevoegd waren twee
blaadjes met instructies om pakjes
te verzenden en om schriftelijk met
Rupert in contact te komen.
Stalag Luft was de afkorting van
Stammlager Luft, letterlijk vertaald
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‘basiskamp van de luchtmacht’.
Stalag Luft III was een door
de Duitse luchtmacht beheerd
krijgsgevangenenkamp vlakbij
Sagan in Neder-Silezië (nu Żagań
in Polen). Die stad bevindt zich
zo’n 160 kilometer ten zuidoosten
van Berlijn. Er werden Westerse
geallieerde luchtmachtofficieren
vastgehouden. Het kamp groeide
op een oppervlakte van ongeveer
24 hectare uit tot zes deelkampen:
noord, oost, zuid, west, centraal
en Belaria. In totaal verbleven er
10.949 gevangenen, waaronder
zo’n 2.500 vliegers van de Royal
Air Force en 7.500 van de US
Army Air Forces. Er waren achthonderd bewakers, behorend tot de
Duitse luchtmacht. Rupert Steele
zat opgesloten in Belaria, op zeven
en een halve kilometer van de vijf
andere deelkampen. Hij kreeg er
het nummer 6290 als Prisoner Of
War (POW).
Het gevangenenkamp was in

meerdere opzichten speciaal
ontworpen om het ontsnappen te
beletten. Vooral het graven van
ontsnappingstunnels werd bemoeilijkt. Het kamp werd op losse
zandgrond gebouwd, waardoor
tunnels vlug zouden instorten. Het
lichtgele zand in de ondergrond
werd gemakkelijk ontdekt als
iemand het op zijn kleren had of
het probeerde te dumpen op het
kampterrein. Bovendien werden de
woonbarakken centimeters boven
de grond geplaatst zodat bewakers
de tunnels eenvoudig konden
waarnemen. Tot slot registreerden
seismografische microfoons elke
trilling tijdens het graven.
Ondanks al deze voorzorgmaatregelen werd Stalag Luft III bekend
door twee ontsnappingen via in het
geheim gegraven tunnels. De eerste vluchtpoging in 1943 vormde
de basis voor de film The Wooden
Horse (1950) en is gebaseerd op

een boek van de ontsnapte officier
Eric Williams. In maart 1944 was
er een tweede uitbraak, beschreven in het boek The Great Escape
van voormalig krijgsgevangene
Paul Brickhill. Zesenzeventig ontsnapte officieren werden opnieuw
gevangen genomen en vijftig van
hen werden op bevel van Hittler doodgeschoten en vervolgens
gecremeerd om de bewijslast te
vernietigen.
Slechts drie gevangenen bereikten
Groot-Brittannië. Van deze ontsnapping werd in 1963 een weinig
waarheidsgetrouwe film
met dezelfde naam gedraaid.
De affiche van deze kaskraker vermeldt ronkende namen als Steve
McQueen, James Garner, Richard
Attenborough en Charles Bronson. Voor alle duidelijkheid: deze
ontsnappingen vonden plaats vóór
Rupert Steele in het kamp werd
opgesloten.
Stalag Luft III had het best
georganiseerde sport- en recreatieprogramma van alle Duitse
krijgsgevangenkampen. Volgens

Filmaffiche. https://i1.wp.com

het Internationale Rode Kruis in
Genève was dit een modelkamp,
al was de voedselvoorziening – net
zoals in alle andere kampen – een
groot probleem.
De langste mars
Bij het naderen van het Russische
Rode Leger begin 1945 werden
alle geallieerde krijgsgevangenen
naar centraal gelegen kampen
verplaatst, waardoor de Duitsers
hen als schild konden gebruiken
en hun onderhandelingspositie
versterkt werd. De gevangenen
uit Belaria vertrokken te voet op
29 januari. Het was zes uur in de
ochtend. De weersomstandigheden waren extreem met temperaturen onder nul en een dikke
laag sneeuw. Het was een van de
koudste Duitse winters sinds mensenheugenis. Na een mars van 55
km kwamen de krijgsgevangenen
in Bad Muskau aan, waar ze konden rusten voordat de resterende
26 km naar Spremberg werden
aangevangen. Op 3 februari werd
daar de Panzer-kazerne bereikt.

Vervolgens werden de krijgsgevangenen naar een nabijgelegen
treinspoor gebracht en in veewagons bijeengedreven met bestemming Stalag III-A in Luckenwalde,
52 km ten zuiden van Berlijn. Ze
kwamen daar op 4 februari aan en
vestigden zich in de overbevolkte,
onhygiënische barakken. Wellicht
ontmoette Rupert Steele hier de
twee andere overlevenden van de
vliegtuigcrash in Zondereigen, de
sergeanten Hedgecock en
Gillespie. Zij arriveerden vier dagen
na hem in Luckenwalde.
Bevrijding
Twee en een halve maand later, op
22 april 1945, bereikte het Rode
Leger de poorten van Stalag III-A.
De Duitse bewakers waren gevlucht
en de krijgsgevangenen verwelkomden hun Russische bevrijders.
Al snel arriveerde een konvooi
van vijftig vrachtwagens beladen
met voedsel, kleding en medische
benodigdheden. Maar omdat de
gevangenen door de Russen en niet
door de Amerikanen bevrijd waren,
verhinderden allerlei diplomatieke
protocollen een snelle terugkeer
naar hun land. Russische militairen
namen gewoon de taken van de
Duitse bewakers over en beheerden
het kamp tot 12 mei 1945. Die
dag vervoerde een enorme rij Russische vrachtwagens de krijgsgevangenen naar de oostelijke oever
van de Elbe, de scheidslijn tussen
het Russische en het Amerikaanse
leger. Amerikaanse vrachtwagens
brachten hen naar de vliegbasis
Halle, vanwaar ze in een Douglas
DC3 naar Brussel werden gevlogen.
Voor velen was die vlucht een
traumatische ervaring. Hun vorige
vlucht was behoorlijk fout verlopen!
Bovendien werden de voormalige
krijgsgevangenen met de realiteit
van wirskaante 2020/2
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van de oorlog geconfronteerd.
Omdat zij altijd ’s nachts vlogen,
hadden zij nog nooit de schade
gezien die hun bombardementen
hadden veroorzaakt. Nu vlogen zij
op een heldere dag vrij laag over
het vroeger vijandige terrein. In
het Ruhrgebied bleken de meeste
gebouwen slechts ruïnes, wat veel
jongens met gevoelens van angst
en spijt vervulde. Zij hadden aan
deze slachting en vernietiging
deelgenomen.

Op 15 mei 1945 arriveerde Rupert
Steele veilig in Groot-Brittannië en
twee dagen later, bijna een jaar na
de crash, werd zijn moeder door
de Australische luchtmacht met
een telegram hiervan op de hoogte
gebracht: “Bereid u er alvast op
voor dat uw zoon rechtstreeks met
u in verbinding zal treden.” Op 30
mei 1945 keerde Rupert Steele
met een schip naar Australië terug,
waar hij op 7 juli ontscheepte. Op
30 juli werd hij door de RAAF met

Keulen na de bombardementen. https://internationalbcc.co.uk
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onbepaald verlof gestuurd.
Ruim acht maanden later, op
zaterdag 6 april 1946, trouwde
Rupert in de kapel van de Melbourne Grammar School met zijn
verloofde, Judith. Hij verdiende
zijn sporen in het bedrijfsleven.
Naast directeur van het familiebedrijf Steele & Co – dat handelde in
meubels – was hij directeur van
Carlton and United Breweries. Ook
in de sportwereld was hij promi-

nent aanwezig. In 1950 werd hij
tweede in een Alfa Romeo in de
eerste Grand Prix van Australië.
Hij reed daar de snelste rondetijd.
Rupert was één van Melbourne’s
bekendste eigenaars van racepaarden, met in zijn stal onder
andere de kampioen steeplechaser
Noble Law en zowel Williamstown
cupwinnaar als W.F.A.-winnaar
Ray Ribbon. In 1957 was hij met
zijn 37 jaar de jongste kandidaat
die effectief een plaatsje in het
comité van de Victoria Racing Club
veroverde. Van 1978 tot 1983 was
hij voorzitter van deze vereniging.
In de jaren zeventig en tachtig
was Rupert Steele één van de
meest gerespecteerde sportleiders
in Melbourne. Zijn grote passie
was de Prahran Football Club. Hij
was een genereuze supporter van
deze rugbyclub en haar president
van 1980 tot 1984. Rupert, die
in Toorak woonde, was een groot
voorstander van juniorvoetbal in de
Prahranwijk. ‘Houdt de kinderen
van de straat’, was zijn motto. Elk
jaar reikte hij de Sir Rupert Steele
Memorial Trophy uit aan de beste
en eerlijkste speler in de oudste
jeugdcategorie. U leest het goed: er
staat ‘Sir’ Rupert Steele. In 1980
werd hij namelijk door de Britse
koningin geridderd.
In 1998 verscheen een 250 pagina’s dik boek over het leven van
Sir Rupert Steele met als titel The
Good Father. Maureen Anne Kutner
van het Department of History aan
de Monash University was de auteur. Sir Rupert had een zoon (Rupert junior) en twee dochters (Vicki
Hill-Douglas en Suzie Luxton).
Hij stierf op 20 augustus 2000,
volgens zijn zoon aan de gevolgen
van verwondingen die hij in 1944
had opgelopen bij zijn sprong uit

Rupert Steele in de GP van Australië. https://primotipo.files.wordpress.com

de Lancaster. Hij raakte vrij hard
een boom bij zijn landing.
Herdenkingskruis
Op het kerkhof in Zondereigen
staat een herdenkingsmonument
voor de bemanningsleden van het
neergestorte vliegtuig. Meerdere
websites vermelden dat de bemanningsleden hier tijdelijk begraven
waren, wat niet correct is. Her en
der verspreid liggende lichaamsresten zijn hier permanent begraven,
nadat Duitse soldaten de lichamen
uit het toestel hadden geborgen en
naar Borsbeek overgebracht.
Net als alle andere graven en
monumenten op het grondgebied
van Baarle die herinneren aan de
gesneuvelden uit de twee wereldoorlogen wordt ook dit monument
door het herdenkingscomité Baarle
onderhouden. In 2008 werd wekenlang gezocht naar de persoon
die een Australisch vlaggetje en
een snoer van kunstroosjes aan
het gedenkkruis bevestigd had.
Hein Backx, een Australische
Nederlander, bleek na een oproep
in Ons Weekblad de ‘dader’ te
zijn. Hij was 84 jaar en woonde al
vijftig jaar in Australië. Elke zomer

logeerde hij bij zijn zus in BaarleNassau. In Australië was Hein bij
een bejaardenvereniging aangesloten. De vereniging gaf Hein het
vlaggetje en de bloemen mee om
als Australisch eerbetoon bij het
monument te plaatsen.
Met de onthulling van een nieuw
infobordje bij het herdenkingskruis
is zesenzeventig jaar na de feiten
eindelijk gerechtigheid geschied.
Het mysterie is ontrafeld. Er is
zekerheid over wat er gebeurd is,
ook voor de familieleden van de
bemanning. Vier jongens gaven bij
de vliegtuigcrash in Zondereigen
hun leven voor onze vrijheid…
Bronnen:
E-mails van Francis Huijbrechts, Luc
Cox, Wim Govaerts, Jos van Roozendaal, Rupert Steele jr. en Nanci Yull
www.bac-lac.gc.ca
www.archivescanada.ca
https://recordsearch.naa.gov.au
www.awm.gov.au
https://vwma.org.au
www.ww2roll.gov.au
www.lancaster-archive.com
https://mylancasterstories.wordpress.
com
http://aircrewremembered.com
www.stalagluft3.com
www.belgians-remember-them.eu
www.luchtvaartgeschiedenis.be
https://115squadron-raf.be
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Arme Amalia (109)
ANTOON VAN TUIJL

Door de corona-perikelen bleef ons
Heemhuis geruime tijd dicht. Amalia ontmoette geen leden en gasten
op de open-huis-zondagen. Ook het
bijbuurten op de woensdagavonden
was niet mogelijk. Vanzelfsprekend
konden mensen die iets hadden willen schenken aan Amalia evenmin

Onze giftenlijst is dan ook heel kort, maar we zetten onze aanwinsten toch
even op een rij(tje). Amalia kreeg twee partijen boeken. Daarmee deden
we wat we altijd afspreken met de schenkers. Wij bekijken of er boeken
bij zitten die passen in onze heembibliotheek, we proberen andere boeken
een goede bestemming te geven en wat overblijft, gaat naar een kringloopwinkel die de opbrengst aan goede doelen schenkt. Het aardige is dat de
vrijwilligers van deze kringloopwinkel samen de goede doelen uitkiezen. Ik
heb het over de ‘Jacobushoeve’ in Vessem. Echt een bezoekje waard.
Ook kwamen er weer veel bidprentjes binnen. Onze genealogen zijn daar
blij mee. Daarnaast ontvingen we enkele knipsels en foto’s.
De schenkers zijn: Ad Kusters, Jos Schel, José Michielsen en familie Van
den Broek (uit de nalatenschap van Wout).

terecht in ons Heemhuis…
Wij vermelden ook graag enkele boeken
die we in onze bibliotheek konden opnemen.
- ‘Bij wijze van spréke gesproken’ deel 2 en 3. Deel 1 hadden we al.
Deze bundels behandelen een zeer groot aantal spreekwoorden en
gezegden in verhaalvorm en in dialect. Kostelijke kost!
- Jos Schel schreef een roman die zich afspeelt in WO I en zoals de titel
doet vermoeden (2000 Volt), heeft de dodendraad een duidelijke rol
in zijn verhaal. Herman Janssen ‘bewaakte’ de historische juistheid
van dit boek. Boeiende lectuur.
- Een uitgebreide lijst met illustraties van talloze oude landbouwwerktuigen en agrarische handgereedschappen. Echt iets voor de liefhebbers
van ‘ouwe meuk’.
- Wij ontvingen ook een boek over de abdij van Averbode.
- Mooi verzorgd zijn de twee delen met de titel ‘Ons Lief Vrouwke in de
Kempen’ waarin Jeanny Wouters-Bekkers – jawel, ons nieuwe bestuurslid! – een groot aantal Mariakapellen uit de ruime regio beschrijft
en afbeeldt. De ontmoetingen met mensen die over de geschiedenis en
het onderhouden van de kapelletjes vertellen, zijn boeiend.
- Zie verder ook de foto’s van nog enkele aanwinsten.
 Hartelijk dank aan de goede gevers. Blijf gezond en blijf Amalia gedenken.
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In Memoriam
LIA VAN GILS

Helaas hebben wij de afgelopen periode afscheid moeten nemen van vier leden.
Wij gedenken:
Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.

F. Geerts
M. Broeders-van Beek
A. van Corler
C. Theeuwes-Josten

Namens bestuur en leden van Amalia
wensen wij de nabestaanden
veel sterkte toe.
Om er zeker van te zijn dat we niemand
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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Amalia aan het werk (23)
REDACTIE

Het werk van Amalia is tijdens de coronacrisis ‘gewoon’ doorgegaan.
Vragen bleven komen, plannen werden gemaakt, de eerste stappen om
die te verwezenlijken gezet. En heeft Amalia – niet gepland –
een tiental wandelommetjes ontwikkeld.

Heemhuis
In het heemhuis wordt de bovenzaal heringericht. De tafels en
stoelen zijn er vervangen, het oude
kopieerapparaat is afgevoerd. Zo
ontstaat er extra ruimte om werkzaamheden te verrichten, bijvoorbeeld voor de Beeldbank.
Het bestuur beraadt zich ook al
een tijdje om de binnentrap te
vervangen. Die is vrij steil, voor de
veiligheid – en een beter gebruik
van de bovenverdieping – is het gewenst om te zien naar een andere
trap. De gemeente Baarle-Hertog,
Amalia huurt het heemhuis van de
gemeente, is ermee akkoord.
Als u de rubriek ‘Arme Amalia’
weleens leest, dan weet u dat de
zolder van het heemhuis intussen vol oude spulletjes ligt. Maar
al die kleine voorwerpen vormen
samen een groot gewicht, waarop
het gebouw niet is voorzien. Bij de
familie Haneveer hadden we tot
hiertoe een extra opslagplaats ter
beschikking. Na het overlijden van
Ad is besloten om een verhuis van
deze goederen naar een gehuurde
garagebox voor te bereiden. Deze
heeft een lengte van 600 cm en
een breedte van 280 cm. Er is een
inrichtingsplan getekend en er zijn
leden benaderd om dit plan uit te
voeren.
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Nieuwe trap aan de achterzijde van het perron.

Baarle-Grens
Aan de achterzijde van het internationale perron van Baarle-Grens/
Weelde-Statie is een trap geplaatst.
Zo kom je van die kant, waar
een voetpad loopt, ook makkelijk
op het perron. Deze trap is nog
een nakomertje van BL150, de
organisatie die voor het 150-jarig
bestaan van het Bels Lijntje, de
voormalige spoorweg van Turnhout
naar Tilburg, voor allerlei activiteiten tekende. Aan de voorzijde (de
kant van fietspad) was al eerder
een trapje geplaatst. De nieuwe
trap is niet alleen makkelijker op te
gaan, door de leuningen aan beide
zijden; je zit als wandelaar ook niet
zo snel de fietser in de weg. De

trap staat in het traject 02-93 van
het wandelnetwerk, knooppunt 02
bevindt zich voor Het Spoorhuis op
het Bels Lijntje.

Communicatie
De afgelopen maanden is veel energie gestoken in de interne heropstart
van onze vereniging en de algemene
ledenvergadering ‘op afstand’.
Tegelijkertijd kreeg Amalia’s communicatie de nodige aandacht. Voor
het (nieuwe) bestuur een uitermate
belangrijk punt.
Twintig jaar geleden verliep die
communicatie vooral op papier, via
brieven, Van Wirskaante en Amalia’s
publicaties in Ons Weekblad.

Eerste bestuursvergadering in de nieuwe samenstelling: v.l.n.r. Gilberte Smolders, Fons Raeymaekers, Herman Janssen
(voorzitter), Michel Antens, Harry Benschop, Jan Vermeer, Ria Laurijssen, Jeanny Wouters en Nelly Pieke.

Al een tijdje is dat uitgebreid met
de website en de nieuwsbrief. De
laatste jaren zijn daar facebook,
whatsapp, twitter en natuurlijk ook
e-mail bijgekomen. Dat kan één persoon niet beheren.Er is een overzicht
van de huidige media-kanalen opgemaakt met telkens de vraag wie daar
het eerste aanspreekpunt is. Maar
ook het bereik van elk communicatiekanaal is in kaart gebracht, het
beoogde doel, voor welke informatie
het kanaal bestemd is, de frequentie
en de risico’s eigen aan het kanaal.
In eerste instantie wordt een goede
doorstroming van informatie naar de
verschillende communicatiekanalen
nagestreefd. Hiervoor worden de
aanspreekpunten gecontacteerd,
want hun opmerkingen/aanvullingen/correcties tellen natuurlijk om
de communicatie tot een succes te
maken.
Een gouden regel is dat als er
binnen de vereniging iets gebeurt,
wat dat dan ook moge zijn, dat
doorgegeven wordt zodat bekeken
kan worden of en hoe dat best kan
worden gecommuniceerd. Dinsdag
14 juli vergaderde het bestuur voor
het eerst in de nieuwe samenstelling, vanwege de coronamaatregelen
niet in het heemhuis.
De foto gaat in het archief, en wordt
in deze Van Wirskaante geplaatst.

Auteursrecht
Zowel de werkgroep Beeldbank als
de redactieraad hebben veelvuldig
met het auteursrecht te maken.
Leo Voeten volgde een Webinar,
opgezet door Netwerk Digitaal
Erfgoed.
De spreker van dienst (prof.
Huijsmans) was deskundig op het
gebied van Bibliotheek en Media,
maar bleek geen gespecialiseerd
jurist zodat nog veel vragen onbeantwoord bleven.
Leo zocht daarop contact met Sies
Vonk van Erfgoed Brabant. Deze
werkt aan een meer toegepast

vervolg, waarin niet alleen foto’s
maar ook bidprentjes aan bod
komen.

Beeldbank
De Beeldbank op onze website
wordt goed bekeken. Ontbrekende
namen, we vragen soms uitdrukkelijk in de nieuwsbrief of iemand op
een oude foto nog kan aanwijzen
wie erop staat, worden aangevuld.
Andere vraagstellers zijn juist
geïnteresseerd in foto’s met een
grote resolutie. Zo ook Kees
Jansen uit Nijmegen.

Sprekende foto voor de nieuwe erfgoedportaalsite van de drie Kempense
Erfgoedcellen.
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Hij bleek zeer geïnteresseerd te
zijn in foto’s van voetbalclub RKVC
Reuthania. Miek Willemsen vroeg
oude zwart-wit foto's van het
station van Weelde-Statie en ’t Bels
Lijntje om in een airbnb-kamer op
te hangen. Op die manier wordt
de sfeer van vroeger opgeroepen,
schrijft zij. Carlijn Martens vroeg
naar oude zwart-wit foto's van de
Pastoor de Katerstraat om in haar
nieuw te openen zaak op te hangen. Allen werden op hun wenken
bediend vanuit onze Beeldbank.
Op vraag van de gemeente BaarleHertog is een sprekende erfgoedfoto aangeleverd voor de nieuwe
erfgoedportaalsite van de drie
Kempense Erfgoedcellen (Noorderkempen, Kempens Karakter en
Kef!). Amalia’s keuze viel op de
enclavegrens ter hoogte van de
Singel, al heel vaak door buitenlandse toeristen gefotografeerd.

Dodendraad
De gemeente Baarle-Hertog
herstelde schade aan de dodendraad in Zondereigen, waarvoor
dank. Verscheidene palen hadden
daar een aanrijding niet overleefd.
Amalia zorgt ervoor dat bij de dodendraadreconstructies de borden
‘Achtung, hoogspanning doodsgevaar’ en ‘Schalthaus K5’ worden
herschilderd. Antoon van Tuijl heeft
deze opdracht op zich genomen.
Ed Klekowski, eindredacteur van
het tijdschrift World War One
Illustrated, vroeg informatie over
zijn postkaarten uit WO1. Daaruit
blijkt dat de correspondentie vanuit
Duitsland naar de Verenigde Staten
tot 1917 niet verboden werd. Dat
is ook logisch omdat de VS tijdens
de Eerste Wereldoorlog tot dan
neutraal waren.
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Het stukje Dodendraad tussen fietspad en rijweg is door de gemeente
Baarle-Hertog hersteld.

De kaarten die Ed aan Amalia
toonde, hadden zelfs geen censuurstempel. Ze dateerden uit de
tweede helft van 1914. Het artikel
dat door Amalia voor publicatie in
zijn tijdschrift werd aangeleverd,
verschijnt in de oktober-editie.
Via Toerisme Baarle bereikte ons
een vraag van Jos Koeken. Hij was
voor een Quizvraag op zoek naar
de juiste locatie van de dodendraad
in de omgeving van Meer. Amalia
bezorgde hem de nodige kaarten
en beschrijving.
Eind juli kreeg Amalia bezoek van
dr. Alexandra Novosseloff. Zij werkt
binnen het Brian Urquhart Center
for Peace Operations van het Internationaal Vredesinstituut (IPI) aan
VN-vredeshandhavings- en Veilig-

heidsraad-gerelateerde kwesties.
Alexandra bereidt de publicatie van
een boek voor over enclaves en
andere bijzondere internationale
grenzen. Een uitgebreid bezoek
aan Baarle mocht uiteraard niet
ontbreken!

Weg naar
het Hoogeind
De eeuwenoude weg van Loveren
naar het buurtschap Hoogeind
dreigde enkele jaren terug vlakbij
het buurtschap onderbroken te
worden. De weg liep tussen de
stallen door en moest vanwege
gezondheids- en sanitaire overwegingen daar weg. Amalia heeft

Op de splitsing in het Hoogeind maakt een aarden wal duidelijk dat je een
stukje moet omlopen.

toen aangegeven dat het zeer gewenst was dat de verbinding blijft
bestaan, desnoods in alternatieve
vorm. Het is nu de enige onverharde verbinding van Baarle naar
Eikelenbosch en verder naar het
natuurgebied.
In juni is een omleidingspad aangelegd, helaas is het op de losse
kiezel niet echt fijn lopen. Maar het
belangrijkste: de verbinding van
het dorp naar het buitengebied en
Het Merkske is behouden.

Enclaves
Wereldwijd zijn er 64 enclaves, je
hebt er in de artikelenreeks ‘Hoe
uniek is Baarle?’ al het nodige over
kunnen lezen.
Liefst dertig enclaves zijn terug
te vinden in Baarle-Nassau en
-Hertog. Die komen ongetwijfeld
nog aan bod in Van Wirskaante.
Wethouder Nico Sommen van Nassau is zo trots op al die enclaves
dat hij durft te stellen: “Baarle is
de wereldhoofdstad der enclaves.”
Vanwege die unieke status wil
Baarle zich nadrukkelijker profileren en daarmee de lokale vrijetijdssector een steuntje in de rug
geven. Onder de naam ‘Een boost
voor Baarle’, een samenwerking
tussen Toerisme Baarle, het STOB
en de gemeente gaan er diverse
projecten van start. Eentje is al
gerealiseerd: de banieren aan de
lantaarnpalen die aangeven in welk
land je je bevindt. Elders in deze
Van Wirskaante tref je er foto’s van
aan.
Op de achtergrond is Amalia via
de werkgroep Enclaves betrokken
bij dit project. Er wordt onder meer
gewaakt dat de verstrekte informatie historisch juist is.

Deze knooppuntpaal staat op een kruising van ontginningswegen
op de Bedafsche Heide.

Wandelommetjes
Door ‘corona’ werd er veel meer
gewandeld. Het was gedurende
de lockdown een van de weinige
activiteiten die je kon ondernemen,
als je maar in je eigen buurt bleef.
Begeleide wandelingen zoals Amalia
die al jaren op het programma heeft
staan, waren dan weer niet mogelijk.
Om niet steeds hetzelfde rondje door
het dorp te hoeven maken, heeft
Amalia een aantal wandelommetjes
door het buitengebied van Baarle
ontwikkeld, voor leden en niet-leden. Je hoeft niet bang te zijn om te
verdwalen, want er is voor gekozen
de ommetjes over het wandelroutenetwerk te leiden. Je kunt van
knooppunt naar knooppunt gaan.
Alle wandelommetjes zijn in Ons
Weekblad gepubliceerd, met een
stukje uitleg over de omgeving en
een routekaartje. Ze zijn ook terug
te vinden op de website van Amalia.
De wandelommetjes zijn tussen de
vijf en acht kilometer lang.

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

E. Ullings
M.J. van Loon
J.L.C.M. Broeders
P. Bruurs
C.J. Klaassen
P.J.M. de Bont
J.J. van Put
E.E.M. Beemster
L.E.M. Janssens
J.P. van Riel
B. Brouwers
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Virussen: mooi, merkwaardig en lastig

Merkwaardigheden (99)
ANTOON VAN TUIJL

De mensheid is in heel haar bestaan al belaagd door ziekten. In oude
tijden was er nauwelijks een andere mogelijkheid dan zo’n plaag te
laten uitrazen. De sterken overleefden en de bevolking groeide weer
aan. Dan kwam er een nieuwe ‘gesel’… Ook dieren en planten konden
getroffen worden door een onverklaarbare massaziekte en grootschalige
sterfte.
In de Middeleeuwen begon men te
vermoeden dat er ‘iets’ in de lucht
zou zitten, waarvan je ziek werd.
Op oude prenten zien we dan ook
hoe de helpers van de pestlijders

kappen op hun hoofd hebben met
voor hun gezicht een grote toeter.
Die was gevuld met geurige kruiden. Ze hoopten dat die zuiverend
zouden werken bij het ademen.

Helper van pestlijders met ‘kruidentoeter’.
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Brouwersgezin
Uit de pestperiode die onze streken
teisterde in de jaren 1624-1625
is een verhaal bekend gebleven
van een bierbrouwer in een van
de omliggende dorpen. Terwijl er
in bijna alle huizen van zijn dorp
een of meer doden vielen, bleef het
brouwersgezin volledig gezond.
Nu stond deze familie in de
gemeenschap bekend als heel
godsdienstig. Iedereen dacht dat
zij een sterkere invloed uitgeoefend
hadden op de hemel en beloond
waren voor hun vrome gebeden.
Merkwaardig toch dat niemand
verband zag tussen hun gezondheid en het drinken van bier in
plaats van vervuild water!
Hun dagelijkse consumptie van alcohol in hun tafelbier was hun redding. Alcohol doodt ziekteverwekkers of belemmert hun werking.
Dat weten we inmiddels al lang.
De uitvinding van de microscoop
(letterlijk ‘het kleine bekijken’)
door Antoni van Leeuwenhoek
(1632-1723) maakt het mogelijk
uiterst ‘kleyne dierkens’ zichtbaar
te maken.
Tegen het eind van de negentiende
eeuw is de wetenschap zo ver dat
men ervan overtuigd raakt, dat veel
ziekten veroorzaakt worden door
micro-organismen. Bacteriologen
als Robert Koch en Louis Pasteur
slagen er in bacteriën te isoleren.
Nu kunnen ze die bestuderen
en ze leren welke bacteriën voor

Ze ontdekken nog iets merkwaardigs. Ergens in Frankrijk blijken
boeren en boerinnen die dagelijks
met de hand hun koeien melken,
niet bevattelijk te zijn voor de
pokken. Ze worden er blijkbaar immuun voor door de aanraking van
de koeien en de melk. Door dit verschijnsel goed uit te pluizen vinden
ze een beschermend middel. Dat
noemen ze vaccin, van het Franse
vache en het Latijnse vacca, dat
koe betekent.
Koortsachtig zoeken de deskundigen naar de veroorzakers van
ziekten die niet door bacteriën
ontstaan. Men wil tenslotte graag
die plagen bestrijden. Maar hoe
vecht je tegen een vijand die je niet
kent?

welke ziekten verantwoordelijk zijn.
Ook vinden ze manieren om ze te
bestrijden.
Mozaïekziekte
In hun zoektocht naar de grote
plagen lopen ze op zeker moment
vast. Voor bepaalde ziekten bij
mens en dier kunnen ze merk-

waardig genoeg geen veroorzakende bacteriesoort gevonden
krijgen. We noemen bedreigende
kwalen als pokken, mazelen,
verkoudheid, mond-en-klauwzeer,
polio en hondsdolheid. Toch weten
ze in 1796 al dat pus van iemand
die pokken heeft, een ander kan
besmetten, zonder dat er sprake is
van kwaadaardige bacteriën.

In de tabaksteelt doet zich een
kwaal voor. Aangetaste bladeren
krijgen een vlekkerig patroon. Ze
noemen dit verschijnsel mozaïekziekte. Op zoek naar een bestrijdingsmiddel tegen deze kwaal,
worden zieke bladeren uitgeperst.
Dan zuigt men het sap door de
allerfijnste filters om er zeker van
te zijn dat er geen bacteriën in het
filtraat kunnen zitten. Toch blijkt
deze vloeistof gezonde tabaksplan-

De vrij naar de werkelijkheid gemaakte tekeningen zijn gebaseerd op vergrotingen van ca. 200.000 maal.
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Ze kunnen de meest extreme
omstandigheden doorstaan.
Ze kristalliseren desnoods.
Afbeelding A laat een eenvoudige
schematische voorstelling zien van
een virusdeeltje.
In afbeelding B is uitgebeeld hoe
een virusdeeltje zich vermeerdert
ten koste van een gezonde cel.
Hieruit is af te leiden dat virussen
snel in grote aantallen aanwezig
kunnen zijn. Hun besmettingsgevaar groeit dus rap.
Er zijn virussen die bacteriën

aantasten. Die noemen we bacteriofagen (bacterie-eters). De
andere soorten zijn plantpathogenen of dierpathogenen (pathogeen
betekent ziekteverwekkend). Het
huidige coronavirus veroorzaakt
de ziekte Covid-19. Het valt zowel
mensen als dieren (nertsen) aan.
U kent de verschijnselen en de
gevaren inmiddels wel.
Merkwaardig toch dat zo’n onmogelijk klein opdonderke onze hele
wereld tot en met overhoop kan
halen…

1. eiwitmantel 2. DNA-streng 3.
kraag 4. kern 5. schede
6. hechtvezels.

ten te kunnen besmetten. Dan
moet dit filtraat dus een of andere
smetstof bevatten. Men noemt dat
een virus, latijn voor ‘giftige stof’.
De elektronenmicroscoop wordt
uitgevonden in 1931 door Ernst
Ruska. De later verbeterde versies
maken zodanig sterke vergrotingen
mogelijk, dat zelfs virusdeeltjes
zichtbaar worden.
Men ontdekt verschillende vormen
en typen.
Geleend leven
Kenmerken van leven zijn:
ademen, voeden, uitscheiden,
groeien, waarnemen, bewegen en
voortplanten. Als een ‘voorwerp’
deze verschijnselen vertoont, heb
je van doen met een levend wezen.
Je vindt deze verschijnselen dus
bij olifanten, bomen, mossen,
bacteriën, kortom bij alle levende
organismen. Virussen hebben deze
levenskenmerken niet. Wat ze wel
kunnen, is zich vermeerderen,
maar daarvoor hebben ze levende
cellen nodig. Bioloog Karl von
Frisch spreekt van ‘geleend leven’.
88
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1. gezonde dierlijke cel 2. virus hecht zich aan de cel 3. Virus-DNA dringt in
de cel 4. Virus-DNA vermeerdert zich 5. er ontstaan nieuwe eiwitmantels 6.
nieuwe virusdeeltjes verlaten de verwoeste cel.
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Activiteitenkalender
Afgelopen maanden heeft Amalia haar activiteiten
moeten stilleggen vanwege het coronavirus. Vanaf
september gaan we – voorzichtig – weer aan de
slag. Om te voldoen aan de coronamaatregelen
kan slechts een beperkt aantal deelnemers worden
ontvangen. Voor alle activiteiten geldt dan ook dat
vooraf moet worden aangemeld, met naam, adres en
telefoonnummer. Per activiteit is aangegeven hoe je
je kunt aanmelden. Je ontvangt bericht terug of je
kunt meedoen.
Nog een verzoek: geeft u zich tijdig op, zodat de
organisatoren alles goed kunnen regelen, misschien
zelfs nog een extra tijdslot kunnen regelen. Maar geef
u alleen op als u er – ijs en weder dienende – zeker
van bent dat u ook daadwerkelijk aanwezig bent. Alle
activiteiten in deze activiteitenkalender zijn gratis voor
onze leden, bedenk dat het allemaal vrijwilligers zijn
die ervoor zorgen dat Amalia weer van start kan gaan.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Als de coronaregels worden aangescherpt kan het zijn dat activiteiten geen doorgang kunnen hebben.

SEPTEMBER
Zaterdag 5 september
Dankjewel-feest Ad Jacobs
Op 29 maart was een dankjewel-receptie gepland
voor de scheidend voorzitter van de heemkundekring
Ad Jacobs. Corona stak daar een stokje voor.
Op zaterdag 5 september krijgen leden, sponsoren en
andere heemvrienden de gelegenheid om Ad Jacobs
persoonlijk te bedanken voor zijn inzet voor Amalia in
de afgelopen 35 jaar.
Het dankjewel-feest gaat door bij De Lindeboom, bij
mooi weer buiten, anders binnen.
Alle leden hebben in juli een persoonlijke uitnodiging
ontvangen. Inschrijven voor dit dankjewel-feest is niet
meer mogelijk.
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OKTOBER
Zondag 4 oktober
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur
Onder voorbehoud. Houd de digitale nieuwsbrief van
Amalia in de gaten en Ons Weekblad. Daar kunt u ook
lezen hoe u zich kunt aanmelden.

Zaterdag 17 oktober
Dag van de Trage Weg
Zaterdagmiddag organiseert Amalia in het kader van
de Dag van de Trage Weg een binnenactiviteit. De
korte film ‘Brabants zandpad, bedreigde schoonheid’
van Mark Kapteijns wordt vertoond, met aansluitend een lezing van Thijs Caspers, medewerker van
Brabants Landschap over wandelen in het verleden en
nu, waarbij natuurlijk de verbinding wordt gelegd met
het landschap en het belang van de zandwegen. De
film over het Brabantse zandpad is vorig jaar voor het
eerst vertoond op de Zondag van de Zandpaden, een
activiteit van Brabants Landschap en de Brabantse
Hoeders. Mark Kapteijns is natuurfilmer/boswachter
bij het Brabants Landschap, de film is ingesproken
door de Brabantse Commissaris van de Koning Wim
van der Donk, die daarmee onderstreept dat zandpaden van ‘groot belang’ zijn voor ‘kleine natuur’.
De film en lezing vinden plaats in het cultuurcentrum
Baarle, bij voldoende belangstelling tweemaal: om
14.15 uur en om 15.45 uur. U kunt inschrijven via
zandwegen@amaliavansolms.org met vermelding van
naam, adres en telefoonnummer.



Activiteitenkalender

Halsche Beemden vóór en na aanleg knuppelpad.

Zaterdag 24 oktober
Genealogiecursus
Voor leden van Amalia geeft Jan Broos een cursus genealogie. De cursus vindt plaats in het cultuurcentrum
van 8.30 tot 17.00 uur. Deze cursus is volzet.
Als u interesse heeft voor het volgen van een genealogiecursus, geeft u dat dan door op genealogie@
amaliavansolms.org.

Zaterdag 24 oktober
Als u met meer personen wilt komen, geef dan bij uw
aanmelding door of die tot één gezin behoren. Dan
kan daar bij de opstelling van de zaal rekening mee
worden gehouden. U kunt ook uw voorkeur voor het
tijdstip doorgeven.

Zondag 18 oktober
Dag van de Trage Weg
Op zondagmiddag de buitenactiviteit. In kleine groepen maken we een wandeling door de Vallei van Het
Merkske. Als het water niet te hoog staat (zelfs in het
aangeharkte Nederland en België kan dat het geval
zijn), wandelen we over het nieuwe knuppelpad van
ANB in de Halsche Beemden.
Verzamelen op de parkeerplaats van Staatsbosbeheer
langs de Hoogstratensebaan (8 km vanuit Baarle, 3
km vanaf de grens in Minderhout).
Vertrek om 13.00, 14.30 en 16.00 uur. Aanmelden
verplicht via zandwegen@amaliavansolms.org.

Nacht van het Kempens Erfgoed:
‘Petrus Christus in Baarle’
Avondopenstelling van het Heemhuis in het kader
van de Nacht van het Kempens Erfgoed. Met drie presentaties ‘Petrus Christus in Baarle’: om 19u, 20u en
21u. Iedere presentatie duurt ongeveer 45 minuten.
Aanmelding verplicht via hermanjanssen@telenet.be
met vermelding van het gewenste uur en uw naam,
adres en telefoonnummer. Maximaal 3x8 deelnemers.
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Activiteitenkalender
er in de winter erwtensoep gegeten? Waarom houden
Nederlanders van zoute haring en zoute drop, terwijl
men in het buitenland daarvan gruwelt? Waarom gaan
er op verschillende plaatsen in Brabant op 6 januari
driekoningenzangertjes langs de deur? Het heeft allemaal te maken met onze culinaire geschiedenis.
Nu is het normaal dat je het hele jaar genoeg te eten
hebt en dat je zelfs in de winter verse groenten kunt
kopen. Toch is het nog maar ruim honderdtwintig jaar
geleden dat met de uitvinding van het wecken een
eind kwam aan de honger. Voor dit tijd waren de mensen de hele zomer in de weer om voldoende voedsel
in de winter te hebben. En ook nog voedsel dat lang
goed bleef. Het vullen van de kelder was een intensieve taak die op Sint Maarten (11 november) klaar
moest zijn. Drogen, roken, pekelen, inkuilen, onder vet
of op zuur zetten, konfijten waren conserveringsmethoden die elke vrouw kende.
Zo’n 600 jaar geleden werd de Vlaams Primitieve
schilder Petrus Christus in Baarle geboren. Wie
was deze ‘beroemdste Baarlenaar’? Waarom kennen slechts weinigen hem als opvolger van Jan Van
Eyck? Wat schilderde hij? Welke nieuwe technieken
voegde hij toe aan de middeleeuwse schilderkunst?
Welke musea stellen zijn werken tentoon? Maak in
het Heemhuis kennis met deze oude meester, luister
naar zijn boeiend levensverhaal en verbaas u over zijn
zeer eigen stijl in het rijkelijk door ons geprojecteerde
fotomateriaal.

NOVEMBER
Zondag 1 november
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur
Zie voor meer informatie onder Open Heemhuis van 4
oktober.

Dinsdag 24 november
Lezing Culinair Erfgoed
Lezing door Ineke Stroucken over de geschiedenis van
onze eet- en drinkgewoonten. Waarom kent de gemiddelde Nederlander meer dat vier stamppotten en wordt
92
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David Artz, kunstschilder, 1883.
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Gebed voor het eten. Dirk Jurriaan Sluyter, tekenaar/graveur (1811-1886).

Onze culinaire geschiedenis heeft alles te maken met
wat er aan vlees/vis en groente voor handen was, op
welke manier men het goed kon houden en welke
methoden men had om het te bereiden. Op een open
vuur kook je namelijk heel anders dan op het fornuis
dat in de negentiende eeuw zijn intrede deed. Veel
van het voedsel dat wij gewoon zijn te eten, heeft een
historisch verhaal: onze boterham met kaas, de beschuit met muisjes, friet met mayonaise, een Brabants
worstenbroodje, een kopje koffie met een koekje. Al
die verhalen gaat Ineke Stroucken u vertellen in haar
lezing over culinair erfgoed.
Ineke Strouken was 32 jaar directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, later Kenniscentrum
Immaterieel Erfgoed Nederland. Ze is bestuurslid van
Brabants Heem en portefeuillehouder immaterieel
erfgoed en erfgoedtoerisme.
De lezing vindt plaats in het cultuurcentrum Baarle,
aanvang 19.30 uur. Aanmelding verplicht via secretaris@amaliavansolms.org met vermelding van naam,
adres en telefoonnummer.

DECEMBER
Zondag 6 december
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur
Zie voor meer informatie onder Open Heemhuis van 4
oktober.
Kerstviering/wintersamenkomst
Vanwege de beperkingen die het coronavirus met zich
meebrengt, organiseert Amalia dit jaar géén kerstviering of wintersamenkomst.
Amalia van Solms
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:
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UW RESULTAAT,
ONZE PASSIE

MICHIELSEN
ARCHITECTEN

Van Kaam & Partners Financials
Stationsstraat 13
5111 CK Baarle-Nassau
T: +31 (0)13 5199661
M: +31 (0)6 13065186

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

@: pascal@vkpfinancials.nl

Nieuwstraat 1
5111 CV Baarle-Nassau
013-5079376
geopend van dinsdag t/m zondag
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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.

ook
ONLINE drukwerk
www.emdejongdirect.nl
Van digitaal drukken tot vellenoffset op klein en groot formaat,
daarnaast rotatie-offset: heat-setèn 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.

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