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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 

Heemhuis

Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

Bankrelatie

• NL 13 RABO 0103 8949 69

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

• Jeugdlidmaatschap: e 5,00 

Colofon

Secretariaat

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

secretaris@amaliavansolms.org

Voorzitter (Herman Janssen) 

voorzitter@amaliavansolms.org

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Ledenadministratie

ledenadministratie@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever

Herman Janssen, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website

• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org

Van Wirskaante

Overname teksten is toegestaan mits 

bronvermelding. Overname afbeeldingen 

alleen na schriftelijke toestemming.  

Losse nummers: e 5,-

 

Redactieadres

vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1.250

Inhoud
4 Voorwoord

7 Aon de praot mee… (79) 
 Jef Mertens

Jef Mertens is 
een geboren 
en getogen 
Zondereigenaar. 
In 1982 zette 
hij zijn eerste 
stappen in 
de politiek in 
Baarle-Hertog, 

waar hij tot 2012 actief bleef. In 
Zondereigen en ver daarbuiten kent 
iedereen hem als beheerder van de 
parochiezaal. In januari 1989 is 
Jef (als eerste schepen) tot waarne-
mend burgemeester van Baarle-Her-
tog aangesteld. Op zijn werk meldde 
hij zich toen aan als ‘burgemeester 
uit Zondereigen'. 

20 Straten met een verhaal

Een nieuwe rubriek waarin we je 
vooral met foto’s meenemen door 
de geschiedenis van een bekende 
en soms minder bekende straat in 
Baarle, Zondereigen of Ulicoten. 

25 Vijftig jaar L’Air Pur
Medio 
1971be-
trokken 
de eerste 
bewoners 
hun tweede 

woning in L’Air Pur, het park bij het 
buurtschap Schaluinen. 

36 Kruidje-roer-me-wel (14)
Over de paardenbloem.

39 Hoe uniek is Baarle? (16)
In de laatste aflevering over enclaves 
buiten Baarle gaat Herman Janssen 
langs in Mützenich en Ruitzhof. 
twee Duitse enclaves die zijn ont-
staan door de Vennbahn.

49 Baarle 360° in vogelvlucht 
In het hart van deze Van Wirskaante 
een panoramafoto van Baarle, geno-
men vanaf de kerktoren in augustus 
1985. De beelden zijn gemaakt door 
Frans Luijten en Peter Laurijssen die 
destijds boven op de gewelven van 
de kerk aan het werk waren. 

53 Een dominicaan tussen het 
bronsgroen eikenhout (2)
Huub Gulickx maakt een begin met 
zijn pastorale en onderwijstaken.
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Redactie

Harry Benschop

Leo Voeten

Aan dit nummer werkten mee:

Harry Benschop, 

Rachelle van den Broek, Lia van Gils, 

Herman Janssen, Sylvie Koks, Adrian 

Pohl, Jeroen Raeijmaekers, Antoon van 

Tuijl, Leo Voeten, Jeanny Wouters

Foto’s: hkk Amalia van Solms,  

tenzij anders vermeld.

58 De boerderij van mijn opa 
 en oma
Rachelle van den Broek maakt als 
Cultuurcorrespondent van Baarle 
haar entree in Van Wirskaante. Via 
Google Maps tovert zij de boerde-
rij van haar opa en oma aan de 
Oordeelsestraat tevoorschijn die een 
aantal jaren geleden is afgebroken.

64 Cultuurvolgers (1)
In oude tijden, toen onze verre 
voorvaderen hun landbouwsystemen 
zodanig ontwikkelden dat er vaste 
woonplaatsen ontstonden en zij hun 
omgeving blijvend veranderden, 
hebben allerlei soorten planten en 
dieren zich aangepast aan dat ‘men-
senlandschap’. De mens bracht zijn 

omgeving ‘in cultuur’ en daardoor 
noemen we de soorten die zich 
daaraan aanpasten ‘cultuurvolgers’.

67 In memoriam

68 Grens met 
België opnieuw 
dicht

 Kazimierz Kania een 76 vergeten bevrijder
De oorlog heeft het leven van Zyg-
munt Kania volledig beheerst. Zijn 
broer Kazimierz, beiden waren tank-
commandant bij de bevrijding van 
Baarle, kwam 3 september 1944 
om het leven, een familietragedie.

81 Het Baarle van toen (8)

84 Arme Amalia (111)

86 100 keer Merkwaardigheden
Jeanny 
Wouters in 
gesprek met 
Antoon van 
Tuijl over 
honderd keer 
‘Merkwaar-
digheden’.

88 Merkwaardigheden (101)

91 Amalia aan het werk (25)

96 Activiteitenkalender
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Voorwoord

Ook in dit nummer van ons tijdschrift ontkomen wij niet aan corona. 

Covid-19 beïnvloedt eenieders leven, ook dat van onze leden. Onze 

vereniging lijdt eronder. “Alles ligt stil,” denk ik even. Maar dat klopt 

niet. Er is nog verbazend veel bedrijvigheid. Bij Amalia worden heel wat 

heemkundige activiteiten uitgevoerd door werkgroepen die ieder hun 

eigen focus hebben. Sommige zijn door de coronamaatregelen zwaar 

getroffen en wachten op een heropstart die mogelijk pas na de vakan-

tiemaanden kan plaatsvinden. Andere werkgroepen gaan net als het 

bestuur op een weliswaar aangepaste manier door met hun werkzaam-

heden. Denk daarbij onder andere aan de redactieraad, de werkgroep 

social media, de activiteitencommissie en de werkgroep beeldbank.

De werkgroep beeldbank presen-
teert haar gedigitaliseerde col-
lectie op onze website. Die wordt 
vaak bekeken en alsmaar meer 
bezoekers vragen om foto’s aan te 

reiken. De werkgroep vraagt om 
namen van niet-gekende personen 
te melden. Daartoe worden op 
regelmatige basis foto’s onder de 
aandacht gebracht. 

De activiteitencommissie heeft 
haar jaarkalender voor 2021 klaar 
en plant thematische activiteiten 
op langere termijn. Ook individuele 
initiatieven worden genomen. Zo 
is Harry Benschop heel actief met 
het uitwerken van wandelomme-
tjes. Dat zijn er eind februari al een 
vijfentwintigtal!

Het bestuur houdt rekening met de 
alsmaar wijzigende maatregelen in 
beide landen. Daarnaast komt het 
beleidsplan 2020-2025 meer-
maals op tafel: “Amalia brengt de 
basis op orde, verjongt, vernieuwt 
en verdiept.” Voor het eerst sinds 
lang is het bestuur weer voltallig. 
De taken zijn verdeeld, zo is het 
voor alle bestuursleden duidelijk 
wat er van hem of haar verwacht 
wordt en weet iedereen bij wie hij 
of zij voor vragen en/of suggesties 
terecht kan. Dit helpt het bestuur 
om activiteiten, afspraken en pro-
jecten goed op te volgen. 

Regelmatig worden nieuwe 
bestuursleden gezocht. Op de 
komende ledenvergadering stelt 
Ria Laurijssen zich niet herkies-
baar. Ria is 26 jaar bestuurslid 
van Amalia en blijft actief binnen 
de vereniging. Het bestuur zoekt 
een vervang(st)er. Kandidaten 
kunnen zich aanmelden via 
voorzitter@amaliavansolms.org. 
Nieuwe bestuursleden worden 

Het Heemhuis krijgt de komende jaren een opknapbeurt.
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goed opgevangen. We laten hen 
op eigen tempo de vereniging en 
passende werkzaamheden ontdek-
ken. Op die manier willen we de 
drempel verlagen en tegelijkertijd 
hopen we zo de kennis en kunde 
van alle bestuursleden optimaal 
te benutten. Overigens is ook dit 
jaar wegens corona de algemene 
ledenvergadering van maart naar 
juni verschoven. 

De redactie van ons tijdschrift Van 
Wirskaante is op zoek naar een 
nieuwe eindredacteur ter vervan-
ging van Harry Benschop. Harry 
oefende sinds september 2015 
deze functie uit, goed voor ‘het 
maken’ van drieëntwintig boekjes. 
Ook kijkt de redactie ter versterking 
reikhalzend uit naar nieuwe schrij-
vers/onderzoekers.

Antoon van Tuijl droeg na eenen-
dertig jaar dienst het beheer van 
het heemhuis aan Jan Vermeer 
over. De nieuwe beheerder kan 
volop aan de slag. De binnentrap 
wordt vervangen omdat de huidige 
te gevaarlijk en niet praktisch 
is. De gemeente Baarle-Hertog 
voert schilderwerken uit en hangt 
nieuwe noodverlichting. Later vol-
gen allerlei herstellingen en wordt 

er aan de ramen gewerkt. Het dak 
is aan een grondige vernieuwing 
toe. Voor de juiste planning van dit 
alles is het wachten op de nodige 
toelatingen, vergunningen en… 
premies.

Het dalende ledental – door 
oversterfte en opzeggingen van 
het lidmaatschap als gevolg van 
corona – baart eveneens zorgen. 
Het handhaven of vergroten van 
het ledental is belangrijk om de 
jaarlijkse inkomsten uit contribu-
ties te waarborgen en om leden te 
vinden die een actieve rol binnen 
onze vereniging willen spelen. 
Ons beleidsplan vermeldt uitdruk-
kelijk dat Amalia duidelijk moeten 
maken wat de vereniging doet. Zij 
moet ook een jongere generatie 

Contributie 2021
Bij deze Van Wirskaante treft u een nota aan voor de contributie 
2021. Graag ontvangen we uw contributie vóór de op 
de nota aangegeven datum op onze RABO-rekening 
NL13 RABO 0103 8949 69. 

Wilt u bij de betaling alstublieft uw relatienummer en/of factuurnum-
mer vermelden? Dat voorkomt misverstanden en zoekwerk, want wij 
hebben nogal wat leden met dezelfde familienaam.
Hebt u een automatische incasso afgegeven aan Amalia, dan hoeft u 
niets te doen. U ziet dat onderaan de nota staan. 

Uw contributie wordt binnen zes weken geïncasseerd.
Bij vragen of als u een machtiging wilt afgeven om jaarlijks de 
contributie te innen, dan kunt u mij mailen: 
penningmeester@amaliavansolms.org of 
telefonisch contact opnemen 
op 013-5083408. 

Hartelijk dank,
Nelly Pieke, 
penningmeester

proberen te bereiken. We willen de 
heemkundekring promoten door 
middel van een goede presentatie 
via facebook en op onze web-
site. Die wordt daarom in nauwe 
samenwerking met onze webmas-
ter grondig vernieuwd, zowel qua 
vormgeving, structuur als inhoud.

De werkgroep social media startte 
alvast een facebookactie om leden 
te werven. Dat werd een groot 
succes waardoor de teller inmid-
dels boven de 1.700 leden staat. 
Doorheen het jaar zal sporadisch 
eenzelfde of een nog grotere cam-
pagne worden uitgevoerd. Hoezo, 
alles ligt stil?

Herman Janssen, 
uw voorzitter
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“Ik heb nogal wat uitgespookt in mijn leven… 
een beetje teveel, eigenlijk”

Aon de praot mee... Jef Mertens (79)
HERMAN JANSSEN

Jef Mertens is een geboren en getogen Zondereigenaar. Hij is 

alleenstaande en was tot voor kort tewerkgesteld als drukker in een 

papier verwerkend bedrijf in Beerse. In 1982 zette hij zijn eerste 

stappen in de politiek in Baarle-Hertog, waar hij tot 2012 actief bleef. 

In Zondereigen en ver daarbuiten kent iedereen hem als beheerder van 

de parochiezaal. Toen ik Jef vroeg of ik hem mocht komen interviewen, 

ging hij nog diezelfde dag met mij in gesprek. 

Jef Mertens. foto Herman Janssen

Geboren in een kroostrijk gezin

Jan Mertens en Jeanneke Jespers 
gaven hun tweede baby –  geboren 
op 4 september 1955 – de veel-
voorkomende naam ‘Jef’. 
Julia Loots, vroedvrouw en wijkver-
pleegster uit Baarle-Hertog, hielp 
Jeanneke met raad en daad bij de 
geboorte van haar negen kinderen: 

zeven jongens en twee meisjes. Er 
was geen Boudewijn bij want de rij 
van zeven jongens werd onderbro-
ken door de twee meisjes. 

Jef begint ongeremd te vertellen: 
“Rijk waren we niet. De mensen 
kwamen uit de oorlog. Dat heeft 
tijd nodig. We zaten met veel aan 
tafel. Walter Olieslagers woonde 
naast café Het Schuttershof. Hij 
kwam ’s avonds bij ons eten en 
keek wat televisie. Om acht uur 
moest hij naar huis. Een aantal 
jaren geleden kwam ik hem op 
mijn werk tegen. Hij zei: ‘Mag ik 
eens iets vragen, mijnheer?’ ‘Ja, 
maar tegen mij zeggen ze Jef,’ was 
mijn antwoord. Walter wist nog dat 
hij vroeger bij ons mocht eten en 
hij was daar dankbaar voor. 

Het gezin van Jan en Jeanne Mertens-Jespers. Vooraan: Fons, Lief, Va, Jef en 
Louis. Achteraan: Karel, May, Moe, Leo, Jan en Nico. 
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Dat deed me wel iets. Ik had hem 
na al die jaren niet eens herkend.” 

En Jef gaat verder: “Ons vader 
deed van alles. Hij was landbou-
wer in hart en nieren. Met een 
twintigtal melkkoeien was hij een 
klein keuterboerke. Hij had ook 
een beer waarmee hij de boeren 
afging om er de zeugen mee te 
dekken. Wij moesten mee naar de 
prijskampen. Vader had een hele 
dierentuin: een paard, kippen, krie-
len, eenden, fazanten, enzovoort. 
Van Levensvreugde in Turnhout 
kwamen ze jaarlijks met vijf klas-
sen op bezoek. 

Ons moeder had één van de drie 
kruidenierszaken in het dorp. Wij 
verkochten van alles. Dat was toen 
zo. En bij manier van spreken was 
de winkel van maandagmorgen 
vijf uur tot zondagavond tien uur 
open. Ik weet niet hoe ze het altijd 
hebben rechtgehouden. Moeder 
maakte op zaterdagavond gele 
pudding. Op zondag haalden we 
ijs bij brouwer Nees in Merksplas 
en maakte ons vader tegen één uur 
crème-glace, opnieuw van melk uit 
het bedrijf. Zondag was het ‘crème-
glace-dag’. Tegen halfacht kwamen 
de klanten terug, want dan werd 

de overschot voor niets uitgedeeld 
tot de pot op was. Er was nog geen 
ijskast of diepvriezer. In de winkel 
werd soms lang gebuurt. Het 
gebeurde dat we ’s middags naar 
school vertrokken en dat mevrouw 
Van Den Broeck in de winkel 
stond. En wanneer we om vier uur 
terugkeerden, stond zij er nog!”

“Als jonge gasten kwamen wij niet 
veel bij ons grootouders. In januari 
gingen wij daar een nieuwjaars-
brief voorlezen. We reden met de 
fiets naar Rijkevorsel: eene van 
voor erop en nen andere vanachter. 
We reden wel eens met priester 
Karel Jespers mee naar de Arden-
nen. Zo kwamen wij ook eens er-
gens, want wij hadden geen auto. 
Voor de rest ging ik met de CM 
(christelijke mutualiteiten) op reis 
en daarmee was de kous af. Ik ben 

met de twaalfjarigen naar Westou-
ter geweest, met de dertienjarigen 
naar Heusden-Zolder en met de 
veertienjarigen naar Zwitserland. 
Altijd met vrienden uit Merksplas.”

“We gingen ook smokkelen, zoals 
iedereen dat deed. We reden met 
de fiets naar het smokkelwinkel-
tje bij Tinus van Bavel, net over 
de grens. Daar kwam veel volk 
naartoe. Soms ging het er hevig 
aan toe bij het smokkelen. Toen 
ik eens met vava in de week naar 
de mis ging, trok hij me van ’t 
straat tot achter het huis omdat er 
vlakbij ons op een smokkelwagen 
werd geschoten. Wanneer ik groter 
was en ’s nachts van het cultureel 
centrum naar Zondereigen fietste, 
kwamen verkenners van de smok-
kelaars mij tegemoet gereden om 
te zien wie da’k waar. 

Jan en Jeanne Mertens-Jespers. 

Winkel/woonhuis van de ouders van Jef. 
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Het was toen nog heel donker 
tussen Baarle-Hertog en Zonder-
eigen.”

Heeroom

Voluit verhaalt Jef over zijn ‘Heer-
oom’, priester Karel Jespers. Dat 
was de enige zoon van bakker 
Alfons Mertens en Philomena Ver-
smissen. Hij was op 31 december 
1924 in Zondereigen geboren en 
werd op 24 april 1949 in Meche-

len tot priester gewijd. “Zijn eremis 
droeg hij op in de parochiezaal van 
Zondereigen! De kerk was namelijk 
bij de bevrijding in brand gescho-
ten.” Daarna studeerde Karel vier 
jaar aan de Katholieke Universiteit 
Leuven. Hij was een graag geziene 
leider van de KSA (Katholieke Stu-
denten Aktie). Die jeugdbeweging 
had haar clublokaal op de Tommel 
in Baarle-Hertog.

Vanaf 1953 was Karel Jespers 
eerst leraar en vervolgens superior 
aan het klein seminarie in Me-
chelen. In 1962 zou hij gevraagd 
zijn om in Antwerpen het ambt 
van bisschop op zich te nemen. 
Omdat Karel de voorkeur gaf aan 
een schoolloopbaan, werd Jules-
Victor Daem tot bisschop gewijd. 
Van 1965 tot 1979 was Jespers 
directeur van het St.-Jozefcollege 
in Aarschot. Hij voerde die school 
binnen in een nieuw onderwijstijd-
perk. In zijn vernieuwende geest 
was er plaats voor een democra-
tische structuur en stimuleerde 
hij de participatie van leraars, 
leerlingen en ouders. Karel Jespers 
stierf op 28 januari 2013 in Rillaar 
en werd op het stedelijke kerkhof 
in Aarschot begraven. Hij was 
achtentachtig jaar geworden.

School

In de bewaarschool kwam Jef 
eerst bij juffrouw Jeanne Jansens 
terecht. Hij had het daar blijkbaar 
niet altijd naar zijn zin, want op 
een keer ontsnapte Jef samen met 
zijn broer Louis aan het alziende 
oog van juffrouw Jeanne. Hij trok 
stiekem naar huis. Niet voor lang 
echter, want vader Jan stuurde 
de spijbelaar meteen naar school 
terug. Bij zuster Imelda werd Jef 
op het eerste leerjaar voorbereid.

Na de kleuterschool verhuisde 
Jef in 1961 naar de gloednieuwe 
gemeentelijke jongensschool, 
Zondereigen 57: “Dat gebouw 
staat er nu zestig jaar. Na het 
bouwverlof wordt het afgebroken. 
Er komt een nieuwe school voor 
het kleuter- en lager onderwijs. 
Ik leerde daar bij juffrouw Maria 
Versmissen mijn eerste woordjes 
lezen: leen, doos, wol,…. 

Priester Karel Jespers.

Jef op de arm van vader.

Jef in de bewaarschool.

Jef in de lagere school. 
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Bij haar kon je voor goed gedrag 
gouden kaarten verdienen. Die kon 
je sparen en omruilen voor snoep. 
Dat waren nog eens ‘gouden 
tijden’! Het derde en het vierde 
leerjaar volgde ik bij meester Fon 
Van Beek. Deze nam een grote 
hoeveelheid dia’s van schoolrei-
zen, de aanleg van de riolering, 
de opening van de nieuwe straat 
in Zondereigen, enzovoort. Waar 
zouden die gebleven zijn?” 

“Schoolhoofd meester Frans Wil-
lebrords had de leerlingen van het 
vijfde en het zesde leerjaar. Hij was 
heel streng, maar rechtvaardig. Ik 
herinner me dat hij op een zondag-
namiddag een filmpje draaide over 
de opening van de verharde weg 
van Zondereigen naar Baarle. Ik 
zag burgemeester Hogenbosch van 
Baarle-Nasssau en Alfons Leest-
mans als schepen van  Baarle-
Hertog. Die vertoning vond plaats 
in het ontspanningslokaal in de 
tuin van de pastorij.”

“Zondereigen is nauw met 
Merksplas verbonden. Meer 
dan met Baarle. We zijn ne keer 

op schoolreis geweest met de 
leerlingen van Bels Baal. ’t Was 
heel den dag ambras. Voor ons 
waren dat Hollanders. Ook in de 
vakschool in Turnhout bekeken ze 
Belze Baarlenaren als Hollanders. 
Wij voetbalden in Merksplas, maar 

omdat ze ons niet kenden kwamen 
we daar onvoldoende aan bod om 
in een A-ploeg te mogen spelen. 
Daarom trokken we naar Dosko, 
ook al omdat ik in Baarle intussen 
meer contact had via het Stichting 
Jeugdwerk Baarle.” 

Jef in de vakschool.

Jef tijdens zijn oriëntatiejaar.

Jef (rechts) met een paar klasgenoten in het laatste 
leerjaar. 
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Meester Willebrords had Jef voor 
het middelbaar onderwijs klaar-
gestoomd, waarna deze naar de 
vakschool (VTST) in de Zandstraat 
in Turnhout vertrok. Na één jaar 
oriëntatie koos hij voor een vierja-
rige opleiding tot drukker. In 1972 
behaalde Jef op 17-jarige leeftijd 
zijn diploma. Ondertussen had hij 
ook een typecursus Scheidegger 
gevolgd, wat hem later goed van 
pas kwam. 

Afgestudeerde drukker

Thuis had het gezin Mertens nog 
geen telefoon. Geen nood: bij de 
buren Jos en Magda Verschueren 
was hij altijd bereikbaar. Op 4 
september 1972 kwam er goed 
nieuws: Marcel Segers van de 
VTST liet weten dat Jef zich mocht 
aanbieden voor een sollicitatie-
gesprek bij drukkerij Aurora, een 
familiebedrijf in Beerse. Zo startte 
Jef als letterzetter. Hij bediende 
de Heidelberg drukmachine. Het 
drukken evolueerde snel via offset 
naar digitaal drukken. Jef zette 
vele honderden kilo’s papier in de 
drukmachines. Hij maakte inktrol-
len zuiver en poetste de toestellen. 
Alles moest netjes achtergelaten 
worden: “Wanneer we naar huis 
waren, ging de baas rond om te 
controleren.”

Een militair intermezzo

Omstreeks 1974, Jef was on-
dertussen negentien jaar oud, 
wachtte hem een jaar legerdienst. 
Hij behoorde tot de laatste lichting 
die twaalf maanden naar het leger 
moest. Jef kreeg zijn opleiding in 
de kazerne in Mechelen. Drillen en 
zijn geweer poetsen, dat was niet 
aan hem besteed. Jef werd bij de 
transmissietroepen opgeroepen. 
Hij verbleef maar drie weken bij  

12TTR in Hoogboom (Kapellen): 
“Ik was gere bij het leger. Ik heb er 
van alles gedaan en ben altijd op 
een ander geweest. In Vilvoorde 
werkte ik als drukker. Er waren drie 
kandidaten, maar de twee anderen 
wilden niet. In Peutie liep ik wacht 
toen minister Vanden Boeynants 
langskwam om de nieuwe kazerne 
in te huldigen. Gelegerd in Brugge 
had ik ook een goeie job: gewoon 
meerijden met de auto om de post 
naar andere kazernes te brengen. 
Ik heb alle kazernes van West-
Vlaanderen gezien. En in de Vlaan-
ders kon ik tijdens de uitzonderlijk 

natte herfst boeren helpen bij het 
binnenhalen van hun oogst.” 

Meer dan drukken alleen

Na twaalf maanden legerdienst 
nam Jef zijn job bij Aurora terug 
op. Voor de sociale verkiezingen 
binnen het bedrijf in 1982 stelde 
hij zich kandidaat bij het ACV, het 
Algemeen Christelijk Vakverbond. 
Het was immers nodig om de afde-
ling drukkerij in de ondernemings-
raad te vertegenwoordigen. Jef ze-
telde vijfendertig jaar als syndicale 
afgevaardigde en vierendertig jaar 

Jef (gehurkt, in het midden) meldt zich als rekruut in het Klein Kasteeltje in Brussel. 
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als secretaris in de ondernemings-
raad. Hij maakte het verslag van 
de vergadering, kwam op voor de 
belangen van de arbeiders, contro-
leerde de juistheid van hun lonen 
en bemiddelde waar nodig bij de 
directie. De werkvoorwaarden van 
de drukkerijen in Turnhout werden 
overgenomen en kregen ook 
navolging in andere delen van het 
land. Binnen het bedrijf maakte 
Jef ook stakingen, reorganisaties 
en jubilea mee, zoals het vijftig- en 
het vijfenzeventigjarige bestaan. Hij 
was getuige van de teloorgang van 
de grafische industrie in Turnhout. 
Na vijfenveertig jaar stopte Jef met 
werken: op 3 september 2017 
ging hij met pensioen.

Leefbaarheid Zondereigen

Jef Mertens was van 1970 tot 
1975 leider van de jong-KLJ 
(Katholieke Landelijke Jeugd). Hij 
typte verslagen die hij bij onder-
pastoor Jef Goris in Merksplas liet 
stencilen. “Toen dat eens niet kon, 
werd mij aangeraden om naar 
het cultureel centrum in Baarle te 
fietsen. Ik reed op een zaterdag-
voormiddag daar naartoe. Ik was er 

nog nooit geweest. Jan Laurijssen 
bracht mij in contact met opbouw-
werker John Schouten. Pas een 
kot in de namiddag kwam ik weer 
buiten! Hij was namelijk met een 
studie bezig: ‘Ulicoten, twee voor 
twaalf’. Dat ging over een klein 
kerkdorp, een beetje vergelijkbaar 
met Zondereigen. John wou dit on-
derzoek ook bij ons uitvoeren. We 
begonnen eraan met de raadple-
ging van het kerkarchief bij pastoor 
Jan Van Mechelen.” 
Jef maakte na verloop van tijd als 
afgevaardigde van Zondereigen 
deel uit van het bestuur van het 
Baarlese cultureel centrum: “Ik ben 
op den duur in ’t Jeugdwerk gesuk-
keld. De KLJ van Zondereigen 
reed op een bepaald moment zelfs 
met twee ploegen in de Wielerzes-
daagse mee. Dat is een activiteit 
die bewaard moet blijven! Maar 
wij wilden niet opgedeeld worden 
bij de Hollanders. Daar hadden we 
niets aan. We reden apart.” 

Samen met opbouwwerker John 
Schouten richtte Jef in 1981 de 
werkgroep Leefbaarheid Zonder-
eigen op. De werkgroep bestond 
uit leden van de hele parochiege-

meenschap Zondereigen, deels in 
Baarle-Hertog en deels in Merks-
plas gelegen. Naast het verzamelen 
van feitelijke gegevens uit het ar-
chief bij pastoor Jan Van Mechelen 
en een mondelinge bevraging van 
een dertigtal personen, werd huis 
aan huis een anonieme bevraging 
bezorgd zodat alle leefbaarheidsa-
specten geïnventariseerd werden: 
“We zijn daar lang mee bezig 
geweest en op 2 oktober 1982 
werd de brochure ‘Zondereigen, 
wie het kleine niet eert…’ uitgege-
ven. Die publicatie werd destijds 
met argusogen door de politiek in 
Baarle-Hertog bekeken,” weet Jef 
nog. “De brochure werd in alle 
huisgezinnen verspreid. Ze geeft 
informatie over de verenigingen, 
het onderwijs en de dorpshis-
torie. Er werd in kaart gebracht 
hoe de bevolking was samenge-
steld. Vooral de terugloop van de 
jongeren bleek een zorgpunt. Die 
jeugd is nog altijd heel belangrijk 
voor Zondereigen. Voor de leefbaar-
heid moet de school blijven en er 
moeten dringend bouwgronden 
bijkomen.”

Door het onderzoek kwam er 
een telefooncel in Zondereigen, 
bleven de scholen behouden en 
kwamen er busverbindingen voor 
de wat oudere schoolgaande 
jeugd naar Hoogstraten, Turnhout 
en Arendonk. Bij de eerstvol-
gende gemeenteraadsverkiezingen 
organiseerde de werkgroep een 
verkiezingsdebat in de parochiezaal 
van Zondereigen. Ook kandidaten 
uit Merksplas namen hieraan deel. 
Dat debat duurde tot in de kleine 
uurtjes: “Ik weet nog goed dat ik 
om half vijf thuis kwam en direct 
naar ’t werk kon. Ik heb nogal wat 
uitgespookt in mijn leven… een 
beetje teveel, eigenlijk. Maar als 
ge jong zijt, gaat er veel. Van de 

Met directeur Guy Peeters t.g.v. de pensionering van Jef.
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omzet van de bar lieten we destijds 
nog tweehonderdvijftig boekjes 
bijdrukken. De Baarlese verkie-
zingsavonden zijn in Zondereigen 
begonnen!” 

Sinds het verdwijnen van het 
Opbouwwerk uit Baarle werd er 
vanuit de werkgroep Leefbaar-
heid Zondereigen niet veel meer 
ondernomen. Jef Mertens bleef 
echter niet bij de pakken zitten. 

Geregeld verspreidde hij in Zon-
dereigen pamfletten of affiches om 
mensen te wijzen op wat er in het 
dorp leeft. Elke zondagvoormiddag 
verstuurt hij digitale nieuwsberich-
ten: “Ik heb anders toch niks te 
doen op zondagmorgen, want de 
parochiezaal is gesloten door de 
corona pandemie. Ik was gere jour-
nalist geworden. Maar daar moeste 
thuis in die tijd niet over klappen. 
Ik probeer de actuele zaken van 
Zondereigen in de belangstelling 
te krijgen. Soms wordt er door 
de schrijvende pers of de lokale 
omroepen wat uit opgepikt.”

Politieke passie

Een politiek virus besmet Jef en 
neemt passionele vormen aan: 
“Als jonge gast fietste ik tussen 
1975 en 1980 naar Baarle om als 
toeschouwer de gemeenteraden bij 
te wonen. De eerste keer was ik in 
Baarle-Nassau, bij burgemeester 
Hogenbosch. Ze vroegen zich af 
wie ik was, maar Chareltje Jacobs 
kende mij en toen was het in 
orde. Ik keek raar op toen ieder-
een rechtstond en de vergadering 

werd begonnen met de ‘christelijke 
groet’. Achteraf is Hogenbosch één 
van mijn goeie vrienden geworden. 
In Baarle-Hertog moest ge goed 
op tijd komen, want de zes stoelen 
voor belangstellenden waren vlug 
door de schrijvende pers bezet. Ik 
arriveerde al voor half acht. Dat 
bleek veel te vroeg. De deur was 
nog op slot, maar de secretaris 
deed open voor mij. Ik maakte er 
kennis met de Belgische journalist 
Patrick Van Gompel, die later veel 
op tv kwam. Nu kunt ge de verga-
deringen beluisteren op de lokale 
radio. Dat is top! Ge moet niet 
meer naar ginder crossen en ge 
kunt ondertussen nog wat anders 
doen. Ge hoort het toch.”

In 1982 stelde Jef zich voor het 
eerst verkiesbaar op de pas opge-
richte lijst CDK. Na de verkiezingen 
gaf Jef het hem aangeboden man-
daat voor het OCMW (het Open-
baar Centrum voor Maatschappe-
lijk Welzijn) door aan partijgenote 
Jeanne Jansen-Sterkens. Zes jaar 
later trok Jef naar de verkiezingen 
met een zelf opgerichte lijst van 
het ACW (Algemeen Christelijk 
Werknemersverbond). Hij werd 
verkozen en bij de onderhandelin-
gen tussen drie partijen aan-
vaardde Jef het ambt van eerste 
schepen. Hij werd bevoegd voor de 
sport en was verantwoordelijk voor 
de informatie naar de bevolking 
toe. “Ik had straffe collega’s in het 
college. Fons Cornelissen, Leo van 
Tilburg en Frans De Bont zijn al-
lemaal burgemeester geworden. Ik 
maakte een omgekeerde beweging 
in de Baarlese politiek…”

Op de spannende installatiever-
gadering van 4 januari 1989 
werd Jef volgens de wettelijke 
procedure (als eerste schepen) tot 
waarnemend burgemeester van 

Jef t.g.v. het huwelijk van zijn broer 
Louis.

De telefoon verdwijnt in 1998 uit het straatbeeld. foto Johan van Gurp, 
JVG19980821015, collectie Stadsarchief Breda
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Baarle-Hertog aangesteld. Fons 
Cornelissen was toen immers nog 
niet officieel door de gouverneur 
benoemd. De telefoon van Jef 
stond roodgloeiend. Niet alleen 
Belgische journalisten wisten hem 
te vinden, de Nederlandse waren 
nog erger. Hij weet nog altijd niet 

hoe die aan zijn telefoonnum-
mer waren geraakt. Jef bekleedde 
de burgemeestersfunctie tot 28 
januari 1989. Op het werk meldde 
hij zich aan als ‘burgemeester uit 
Zondereigen’, een bijnaam die hij 
er altijd heeft behouden. Eenmaal 

kreeg Jef in die korte periode een 
betaalde verlofdag bij Aurora om 
een huwelijk in het gemeentehuis 
van Baarle-Hertog te voltrekken.

Drie termijnen 
gemeenteraadslid

Na de uitoefening van het ambt 
van eerste schepen zetelde Jef 
drie termijnen van telkens zes jaar 
als oppositielid in de gemeente-
raad. Ook in deze functie bleef hij 
gemotiveerd om de belangen van 
zijn geboortedorp te behartigen. 
Bijna vierentwintig jaar speelde Jef 
in de ‘politieke voetbalploeg van elf 
mandatarissen’ mee om samen de 
unieke gemeente Baarle-Hertog te 
besturen. Voor de jarenlange steun 
van zijn kiezers en de samenwer-
king met zijn ploeggenoten is hij 
enorm dankbaar. Maar Jef besefte 
dat jonge mannen en vrouwen aan 
zet moesten komen. Sindsdien 
houdt hij zich met andere hobby’s 
bezig, zoals het beheer van de 
parochiezaal.

In 1988 staat Jef op de ACW-lijst. Zittend: Lidewijde Olislaegers-Jansen, 
Paula Versmissen en Chris Wuyts-Verhoeven. Staand: Ronny Van der Flaas, Jef 
Mertens en Erik van der Vloet. 

Portret van Jef t.g.v. de verkiezingen 
(partij Dorps, 1994). 

Installatie van de gemeenteraad van Baarle-Hertog (januari 2007). foto Gerda 
Norbart
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Zaal St.-Rumoldus

In 1924 hadden de Zondereigense 
boeren zich in een gilde verenigd. 
Jaan Van Beek was de oprichter. De 
Boerengilde luisterde naar de naam 
St.-Rumoldus, de beschermheilige 
van de parochie. In 1931 ging de 
gilde over tot het bouwen van een 
eigen lokaal, de St.-Rumolduszaal 
(de huidige parochiezaal). Die be-
staat dit jaar dus negentig jaar. Een 
gulle inwoner van Zondereigen had 
een stuk bouwgrond ter beschikking 
gesteld. De gilde, die instond voor 
de vorming van de boeren maar hen 
ook goederen en diensten leverde, 
was bereid voor de bouwmaterialen 
te zorgen. Alle bestuursleden, ook 
die van de Boerenjeugdbond die in 
1930 was opgericht, stonden borg 
voor de lening. De bouw van de 
zaal kon starten. Boeren voerden 
met paard en kar kosteloos stenen 
en andere materialen aan. Ook alle 
metsel- en timmerwerken werden 
volledig gratis uitgevoerd.

Halverwege de jaren vijftig werd 
de zaal voor de kostprijs van de 
materialen aan de parochie over-
gedragen. De toenmalige pastoor 
Jan Baptist Maes stortte een bedrag 

van ruim 7.500 frank terug aan de 
Boerenbond. Meer kosten waren 
er niet gemaakt, zo redeneerde hij. 
De werkuren waren immers gratis 
geweest. Vanaf dat ogenblik was 
de zaal in volle eigendom van de 
parochie. 

Parochiezaal

“Eigenaardig genoeg werd de 
parochiezaalzaal in de beginpe-
riode maar weinig gebruikt. Het 
ontspanningslokaal in de tuin van 
de pastorij bleef de vaste stek voor 
vergaderingen van de verenigingen, 
de kaartclub, de jeugdbewegingen 
en de parochiebibliotheek. Deze 
laatste was op zaterdag open. Fon 
Van Beek en Tilda Bogaerts hadden 
de leiding erover. Later verhuisde de 

bibliotheek naar de brandweerkazer-
ne. Zij werd gesloten toen de biblio-
theek in Baarle goed en wel op gang 
kwam. Op woensdagnamiddagen 
gaf de pastoor in het ontspannings-
lokaal les aan de vormelingen en 
kwamen de oude mannen kaarten.” 

“In de parochiezaal vonden maar 
weinig activiteiten plaats en al 
helemaal geen familiefeesten. Het 
was ook maar een rechthoekige 
ruimte met rijen houten klapstoelen. 
Andere voorzieningen waren er niet. 
In Zondereigen vierden we geen car-
naval. Dat kenden we niet. Dat was 
iets van Baarle. Maar wij hadden 
het hanzen met oudjaar. Dat kennen 
ze dáár niet. Dat de verschillen in 
één gemeente zo groot kunnen zijn! 
Met de kermis was er op straat 
vogelpik en ringsteken.” 
“Jaarlijks werd door de kinderen 
van Zondereigen naar de aankomst 
van Sinterklaas uitgekeken. Die 
gebeurtenis werd door de brand-
weer in de parochiezaal georgani-
seerd. Daarnaast speelde ook de 
BJB (Boeren Jeugd Bond, voorloper 
van de KLJ) in de zaal zijn jaarlijkse 
twee toneelstukken: de meisjes rond 
carnaval, de jongens met kerstmis. 
Deze laatste activiteit zorgde ervoor 
dat er verandering kwam in het be-
sturen van de zaal. Tot dan toe was 
er geen zaalcomité en lag de sleutel 
van de zaal bij de pastoor. Hij wikte 
en beschikte…”

Parochiezaal.

Jef opent de zaal. www.gva.be
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Oprichting  
zaalcomité 1975

Binnen de nationale KLJ was een 
dissidente groep ontstaan in de ja-
ren 1974-1975, in de nasleep van 
wereldwijde gebeurtenissen in het 
revolutionaire jaar 1968. Er waren 
twee bewegingen: de KLJ bleef 
trouw aan het centrale gezag van 
de Boerenbond, de DKLJ (demo-
cratische KLJ) had moeite met de 
alsmaar toenemende macht ervan 
en eiste inspraak. In Zondereigen 
waren er binnen de KLJ ook enkele 
personen die na de ontslagen van 
de vrijgestelde May Vermeiren en 
een gewestleidster met de nieuwe 
stroming sympathiseerden. En dat 
was bij pastoor Jan Van Mechelen 
in het verkeerde keelgat geschoten: 
“Begin november 1975 was het 
hoog tijd dat de repetities voor het 
toneel zouden beginnen. De sleutel 
van de zaal moest, zoals altijd, bij 
de pastoor afgehaald worden. Maar 
die had commentaar omdat de zaal 
alleen voor het toneel gebruikt werd 

en er geen andere opbrengsten 
waren. De KLJ-ers kregen te horen 
dat zij dat jaar geen toneel mochten 
spelen. De pastoor redeneerde dat 
voor het toneel de verwarmingskos-
ten (vijfduizend frank aan kolen) 
hoger lagen dan de huurprijs 
van de parochiezaal (drieduizend 
frank). Zo kon het niet verder. Pas 
na twee lange avondvergaderingen 
werd de pastoor wat toegeeflijker.” 

Het toneel kon toch doorgaan 
en er werd afgesproken dat de 
sleutel van de zaal voortaan in het 
kruidenierswinkeltje bij de moeder 
van Jef Mertens zou bewaard en 
opgehaald worden. Jef tuimelde zo 
op twintigjarige leeftijd als vanzelf 
in de functie van beheerder. Twee 
weken later werd een schriftelijke 
overeenkomst over de sleutel-
overdracht en de oprichting van 
een zaalcomité opgesteld. Bertha 
Stijnen vertegenwoordigde de Boe-
rinnenbond, Jan Van Ackerbroek de 
Boerenbond, Frans Verhoeven de 
Jeugdraad en Jef Mertens de KLJ. 

Verbouwingen in 1976

Jef maakte direct na het werk de 
kolenkachel aan voor de toneel-
repetities. Bij mistig weer was 
dat een probleem. Dan wou de 
stoof niet branden. Een jaar na de 
sleuteloverdracht werd de zaal aan 
de noden van de tijd aangepast: 
“Dat was nodig, want binnen keek 
je tegen de pannen. Er stond alleen 
een kolenkachel, wat rijen houten 
klapstoeltjes en een paar tafels 
op schragen. Een tiental twee-
dehandstafels werd aangekocht. 
Ze zijn nu zo goed als versleten, 
maar ze staan nog in de kelder 
en worden soms nog gebruikt. De 
zaal kreeg een verlaagd plafond, 
nieuwe verlichting, verwarming 
op stookolie en er werd een wc 
gebouwd. Vroeger kon men buiten 
in een houten huisje terecht. Ook 
werd een keuken ingericht en Miel 
Verhoeven metste een toog, al ver-
oorzaakte dit laatste alweer hoog 
oplaaiende discussies. Pastoor Jan 
Van Mechelen was absoluut geen 

Karel, Jef, Leo en Lief.

Deken Reynen en E.H. Jan Van 
Mechelen bij het inhalen van de 
pastoor.
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voorstander ervan. Zelfs een bak 
bier in de zaal was voor hem al 
een probleem. Gemengde activi-
teiten mochten er al helemaal niet 
plaatsvinden. Toch werd de toog 
gerealiseerd en groeide de paro-
chiezaal uit tot een pareltje voor 
vergaderingen en feesten.”

“Pastoor Jan Van Mechelen werd 
mijnen beste vriend. Na het kaar-
ten op vrijdagavond ging ik zater-
dagvoormiddag de zaal opkuisen. 
’s Middags ging ik bij de pastoor 
een boterham eten, daarna kon ik 
de verwarming in de kerk opzetten. 
Tien jaar lang typte ik een tekst 
voor het parochieblad. Eerst las de 
pastoor alles na, maar op den duur 
niet meer. Ik vermeldde dan alles 
wat er te doen was, zelfs activitei-
ten zoals de kermis.” 

Om de kosten van de modernise-
ring te recupereren, werd de zaal 
voortaan ook voor familiefeesten 
en kaartavonden verhuurd. Van 
1976 tot 2004 – zo’n achttien jaar 
lang – werd jaarlijks een parochie-
feest georganiseerd. Door de extra 
opbrengsten van deze activiteiten 
kon de lening die was aangegaan 
vroegtijdig worden terugbetaald. 
“Er werd een pintje gepakt, er was 
eten en er waren volksspelen zoals 
vogelpik en een kegelbaan. De zaal 

en de scholen waren er goed mee. 
Pater Frans Celis gaf zelfs twee 
parochiefeesten per jaar, waaron-
der één voor de kerk. Dat houdt ge 
niet vol, daar is de gemeenschap 
te klein voor.”

In 1992 dacht men na over een 
nieuwe parochiezaal in de tuin 
van de pastorij, waar vroeger het 
ontspanningslokaal had gestaan. 
Uiteindelijk gingen die plannen niet 
door en in 1996 werd besloten de 
bestaande zaal te verbouwen en 
te vergroten met steun van de ge-
meente Baarle-Hertog. De nieuwe 
keuken, toog en toiletten werden 
toen gerealiseerd.

Anekdotes

In zijn vijfenveertig jaar als 
beheerder heeft Jef een en ander 
meegemaakt. Vooral in de nachte-
lijke uren. 
“Ik had de gewoonte om na een 
feest ’s nachts te kuisen, dan zijt 
ge gerust. De meeste feesten zijn 
toch van oudere mensen. Die be-
ginnen om vijf uur in de namiddag 
en zijn ’s avonds rond half elf weg. 
Vroeger ging in Zondereigen geen 
enkele deur op slot. Maar ’s nachts 
om half drij reed eens een aantal 
keren een auto zonder lichten heel 
stilletjes voorbij. Er zaten vier ven-

ten in. Voortaan heb ik de deuren 
op slot gedaan.” 

“Als ’s nachts het licht in de zaal 
aan was, werd een enkele keer 
door nieuwsgierige passanten door 
de ramen naar binnen gekeken. 
Maar ik vond het raar dat mannen 
die het vroegere klooster huurden 
élke ochtend door het raam van de 
zaal kwamen kijken. Ik wist niet 
waarom. Ze zegden niets, ze keken 
alleen maar. Ik zag dat ze ginder 
veel dozen naar binnen droegen. 
Ik wist pas wat er gaande was 
toen de politie bij mij kwam vragen 
of daar veel volk langskwam. Ze 
hadden er een hennepplantage 
opgerold.”

“Jos Leestmans durfde wel eens 
reclameren over teveel lawaai. Op 
een keer kwam hij mij om half vier 
’s nachts uit mijn bed zetten. Ik zei 
hem dat er in de zaal geen kloten 
te doen was, maar hij geloofde me 
niet. Ik met hem naar de zaal, deur 
open, niets te zien. Bleek het lawaai 
van elders te komen. Da’s niks, 
maar ik was wel wakker, hé. Ik pas 
altijd heel goed op voor lawaaiover-
last. Is er ’s nachts bijna geen volk 
meer, dan sluit ik de zaal. Ge zit er 
mee geburen. Daarom: afspraken 
zijn afspraken. En ne regel is ne 
regel, hé mannen.”

Keuken van de zaal. Toog van de zaal. 
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Jef kent na al die jaren de trukken 
van de foor: “Een heel enkele keer 
wordt er een aftrekker, een dweil 
en een emmer aan de buitendeur 
gezet en dan lijkt het alsof er ge-
kuist is. Maar de vloer droogt traag. 
Is die poederdroog, dan is er niet 
gekuist hé mannen. En voor het 
opmaken van den inventaire tel ik 
zowel het leeggoed als het volgoed. 
Ooit was er een bak leeggoed mee 
naar huis genomen en soms staat 
er per ongeluk leeggoed tussen het 
volgoed.”

Jef herinnert zich een trouwfeest 
van een Pakistaans koppel uit 
Brussel: “Dat was heel speciaal. 
Ze konden elders niet terecht. 
Hier wél. Ze kwamen vijf keer met 
zijn allen naar de zaal kijken. Ik 
verstond niets van wat er gezegd 
werd. Stoelen hadden ze niet no-
dig. Ze zouden wel op de vloer zit-
ten. Alcohol werd er niet voorzien. 
Ze zorgden voor eigen drank: thee, 
water en frisdrank. Het kruisbeeld 
mocht gewoon aan de muur blijven 
hangen, terwijl het bij de verkie-
zing die er eens plaatsvond moest 
worden verwijderd. Het koppel had 
veel gasten met dure Mercedessen 
uitgenodigd. Die stonden zaterdags 
aan de zaal geparkeerd en daar 
was geen plaats voor de auto’s 
van de kerkgangers. De volgende 
dag kwam de familie al om halfelf 
langs om te betalen. Alles cash. Ik 
had niet eens de rekening ge-
maakt. Ze gaven teveel en moesten 
geen geld terug hebben. Ik heb 
ze later nooit meer gezien. Na de 
zondagmis moest ik veel vragen 
beantwoorden. Iedereen had hen 
gezien. Ze noemen die van Zonder-
eigen nie veur niet de gapers!”

“Bij sommige familiefeesten werd 
ik uitgenodigd. Ik had dan wat 
klap. Ik hielp met de tap of liet de 

bengels meehelpen. De families 
waardeerden dit, ik heb er goede 
contacten aan overgehouden. Nog 
altijd wordt ik hierover aangespro-
ken.”

In 2011 werd vastgesteld dat het 
Mariabeeld uit het kapelletje naast 
de parochiezaal verdwenen was. 

“Ik ben maandagvoormiddag in 
de parochiezaal geweest en toen 
stond het er nog,” zei Jef Mertens 
tegen de reporter van het Nieuws-
blad. “Op dinsdag was het weg.” 
Was het gestolen? Neen, zo bleek. 
“Blijkbaar haalt men bij OKRA het 
beeld bij sommige vergaderingen 
uit het kapelletje om het in de zaal 
te zetten. Het is dan natuurlijk de 
bedoeling dat het nadien wordt 
teruggeplaatst. Dat was men 
vergeten. Ik weet niet wie de alerte 
buurtbewoner was die zag dat het 
beeld er niet meer stond en vervol-
gens de politie verwittigde, maar 
het toont wel aan dat de sociale 
controle in Zondereigen groot is.” 

Ooit werd op oudjaar veel vuur-
werk bij de parochiezaal afgesto-
ken. Drie à vier kruiwagens afval 
werden daar verzameld. De jonge-
ren die de zaal hadden gehuurd, 
pleitten onschuldig en besloten 
terecht om het volgende oudjaar 

Kapelletje zonder beeld.

Afgebrande kerststal.
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de zaal niet meer te huren. Jef 
houdt haar sindsdien op die dag 
gesloten: “Ze lachten mij een paar 
jaar uit omdat ik een vuurwerkver-
bod vroeg. Tot twee jaar geleden 
in de nacht van oud op nieuw de 
kerststal afbrandde. Toen hebben 
we veel geluk gehad, zowel voor de 
kerk als de zaal en de omliggende 
huizen! Dit jaar was er gelukkig 
heel wat minder vuurwerk dan de 

voorbije jaren. De verkoop ervan 
begint al heel vroeg. In september 
wordt in Baarle het meest ver-
kocht. Hollanders weten dat ze niet 
de laatste weken moeten langsko-
men. Dan is er meer controle.” 

Parochiezaal nu

Twintig jaar geleden vierde Zon-
dereigen zijn zevenhonderdvijftig 
jarige bestaan. “Dat was een 
schoon feest. De inwoners denken 
daar met een goed gevoel aan 
terug. Ik kijk geregeld nog in mijn 
boek. Hoogtepunt was het lied van 
Guido Belcanto, een zoon van Gust 
Versmissen. De schrijnwerkerij van 
die familie lag achter onze hof. Wij 
kenden die mannen, ze waren iets 
ouder dan mij. De heemkunde-
kring besteed veel aandacht aan 
Zondereigen. Dat is top. Er wordt 
veel documentatie verzameld 
en bewaard. Als ge jong bent, 
denk g’er niet aan om dat vast 
te leggen. Dat is spijtig want de 
wereld verandert snel. Ik denk aan 
de ruitersport met van die oude 

boerenknollen, het wedstrijdploe-
gen,… dat was knap vroeger. Daar 
kwam veel volk op af. Maar ja, 
toen hadden de mensen niks aan 
de hand. Dat is nu wat anders. Ik 
bracht dikwijls briefjes rond om in 
heel ’t dorp de vlag uit te hangen 
bij de herdenkingen van de Tweede 
Wereldoorlog. Nu nog maakt de 
heemkundekring vaak gebruik van 
de parochiezaal, bijvoorbeeld om 
klassen bij de dodendraad rond te 
leiden.”

“Dit jaar is de parochiezaal 
negentig jaar oud. Zelf ben ik 
vijfenveertig jaar beheerder: van 13 
november 1975 tot 13 november 
2020. Ik heb in die vijfenveertig 
jaar nog niet veel brouwers gehad. 
Vroeger hadden we Jos Roefs, een 
plaatselijke brouwer. Hij vertrok 
naar de Statie en vervolgens gaf 
hij de zaak over aan Cristal, in 
Turnhout. Om 16u was het daar 
al gesloten. Dat bracht me in de 
problemen toen de zaal op een keer 
was vastgelegd door een vereniging 
die hier altijd vergaderde. Die keer 
bleek het echter om een teerfeest te 
gaan, wat ik niet wist. Ze moesten 
drie vaten bier hebben. Bij Cristal 
geraakte ik niet meer binnen en 
ik reed dan maar naar Weelde, 
waar ik bij Hoefnagels terecht kon. 
Sindsdien wordt er door Hoefnagels  
Jupiler in de zaal geleverd. Dat 
is iets duurder dan Cristal, maar 
de klanten drinken het liever. Ik 
kreeg meteen een snelkoeling en 
sindsdien heb ik geen enkel bier- of 

Jef als voorzitter van ACV Baarle-
Hertog.

ACV Baarle-Hertog viert het honderdjarige bestaan.

Tafels voor een feest staan klaar.
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frisdrankglas moeten betalen. Zo 
houdt ge vrienden! Hoefnagels is 
ook de baas van De Biergrens. Da’s 
een voordeel. Kom ik zondags iets 
tekort, dan ga ik het daar halen.” 

Zonder twijfel heeft de parochie-
zaal ertoe bijgedragen dat er zoveel 
verenigingen in Zondereigen zijn. 
Nu valt de zaal onder het beheer 
van de vzw Dekenaat Kempen, 
die vierentwintig parochiezalen 
onder haar bevoegdheid heeft. 
Die organisatie bepaalt het beleid 
van de parochiezalen in de regio. 
Het huidige zaalcomité bestaat uit 
Jef Mertens (beheerder), Wilfried 
Driesen, Julia Verhoeven, Marcel 
Kerremans, Guido Verhoeven en 
Flor Ceusters. Een zaal beheren als 
een goede huisvader vraagt heel 
wat zorg en een berg administratie. 
Een greep uit de lange lijst van ver-
plichtingen: boekhouding, overeen-
komsten voor gas en elektriciteit, 
tapvergunning, brandweerattest, 
voedselvergunning, belastingen, 
enzovoort. In dit alles toont Jef zich 
een onnavolgbare beheerder van 
de parochiezaal.

De zalen moeten stuk voor stuk 
zelfbedruipend zijn. Subsidies zijn 
er niet. Jef Mertens krijgt elk jaar 
de exploitatie rond: “Het is geen 
rijke kas, maar we hebben geen 
schuld. Inkomsten komen uit 
huuropbrengsten en drankomzet 
bij feesten. De wetgeving en de 
verplichte administratie zoals de 
vergunningen en de facturatie zijn 
de voorbije jaren veel strenger 
geworden, maar een alcoholver-
gunning is binnen de provincie 
Antwerpen niet meer nodig. Wel 
komt de inspecteur van het Voed-
selagentschap controleren.” Voor 
de toekomst verandert er wat Jef 
betreft niet veel: “Ik blijf da doen 
zo lang ik kan.”

“Goed dat ik in 2015 mijn veer-
tigjarig jubileum als beheerder van 
de zaal heb gevierd. Ik nodigde 
toen mijn collega’s, buren en 
vrienden uit voor een feestje in de 
parochiezaal. Bij mijn vijfenveer-
tigjarig jubileum is dat wegens de 
coronabeperkingen jammer genoeg 
niet gelukt.” 

“De dagen zijn nu weinig gevuld. 
De zaal is dicht, er is weinig werk. 
Ik maak me sterk dat we na de 
grote vakantie terug kunnen ver-
gaderen. Dan zal ik heel blij zijn. 
Praat nog niet over familiefeesten 
en zo. Dat kan er dan nog niet. In 
de zaal is geen verluchtingssys-
teem. Je kan er alleen de ramen 
openzetten, wat minder aange-
naam is bij het feesten. Hopelijk 
komt er aan de pandemie vlug een 
einde.” Jef noteert alvast de viering 
van zijn gouden jubileum als zaal-
beheerder op 13 november 2025!

Afsluiting

Hiermee komt een einde aan ons 
gesprek. Jef toonde zich een echte 
spraakwaterval en een joviale 

kerel. De conversatie leverde vol-
doende stof op voor meerdere arti-
kelen. Er moest dus flink geselec-
teerd worden. Ook het ordenen van 
de gegevens bleek nog een hele 
klus, al kon ik daarvoor terugval-
len op een paar eerder verschenen 
interviews in De Nieuwe Spetser 
en Ons Weekblad. Jef, bedankt 
voor de hartelijke ontvangst. Ik 
ben er zeker van dat we mekaar in 
Zondereigen nog vaak gaan tegen-
komen. Op tijd en stond ook in de 
parochiezaal. Tot dan!

Bronnen:
-  Interview met Jef Mertens op dins-

dag 5 januari 2021. 
-  VAN GILS Frans, “Parochiezaal van 

Zondereigen bestaat 80 jaar”, in De 
Nieuwe Spetser nr. 398; september 
2011.

-  VAN GILS Frans, “Jef Mertens van 
Zondereigen”, artikel in De Nieuwe 
Spetser nr. 478; december 2018.

-  WOUTERS Jeanny, “Werkgroep 
Leefbaarheid Zondereigen ruim 30 
jaar actief”, artikel in Ons Weekblad 
nr. 410; oktober 2012.

-  WOUTERS Jeanny, “Jef Mertens 
veertig jaar beheerder van parochie-
zaal Zondereigen”, artikel in Ons 
Weekblad nr. 445; december 2015.

Viering van het tachtigjarige bestaan van de zaal in 2011. www.gva.be
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Molenstraat

Straten met een verhaal (79)
JEROEN RAEIJMAEKERS

Een nieuwe rubriek. Hierin nemen 

we je in elke nummer aan de 

hand van foto’s mee door de 

geschiedenis van een bekende en 

soms minder bekende straat in 

Baarle, Zondereigen of Ulicoten. 

Als extraatje krijgen we een geac-

tualiseerde versie van de tekst uit 

het boek ‘Straten met een verhaal’ 

van André Moors. We beginnen 

met de Molenstraat. 

De Molenstraat is een belangrijke 
verbindingsstraat tussen het centrum 
van Baarle en de grens richting 
Turnhout. De straat is uiteraard ver-
noemd naar de inmiddels verdwe-
nen molen aan de Wiekenweg. In 
de volksmond (bij de ouderen onder 
ons) wordt de straat echter soms 
nog ’Den Dijk’ genoemd, omdat 
de straat op een verhoging ligt in 
het relatief laag liggend terrein. 
Vroeger werd het eerste stuk van de 
Molenstraat, tussen de kerk en de 
Kapelstraat, de Kerkstraat genoemd. 

Provinciale weg

De Molenstraat en het vervolg rich-
ting rijksgrens, was een provinciale 
weg. Dat geldt overigens ook voor 
de Singel, Nieuwstraat, Chaamse-

weg, Hoogbraak, Bredaseweg en de 
buiten de bebouwde kom gelegen 
Alphenseweg. De provinciale wegen 
binnen de rondweg zijn sinds 2019 
overgedragen aan de beide gemeen-
ten, waardoor zij deze zelf kunnen 
gaan inrichten. 

Douanekantoor

In de Molenstraat wordt in het 
begin van de twintigste eeuw een 
Belgisch douanekantoor opgericht. 
Dit kantoor is bedoeld voor han-
delsverkeer vanuit het dorp naar 

een bestemming over de rijksgrens 
heen. Om vrije doorgang te kunnen 
krijgen, moet een zakenman kunnen 
aantonen dat de grondstoffen voor 
de producten die hij in België wil 
gaan leveren, ook afkomstig zijn uit 
het Belgische gedeelte van Baarle. 
Men noemde dat een pass-avant 
(Passevan in ’t Baols).

Postkantoor

Het postkantoor van Baarle-Hertog 
was enige tijd, tussen 1922 en 
1948, aan de Molenstraat gevestigd. 
Daarna verhuist het naar de Pastoor 
de Katerstraat, maar in 1962 besluit 
men om toch weer terug te keren 
naar de centraler gelegen Molen-
straat nr. 2. Tien jaar later, in 1972, 
krijgt een bus een klapband in de 
Molenstraat en ramt het pand van 
het postkantoor. De voorgevel ligt 
in puin en het postkantoor moet 
uitwijken naar de overkant van de 
straat. In 1976 vindt de laatste 
verhuizing plaats: deze keer naar de 
Uitbreidingsstraat. 

Cafés

Van oudsher is er veel handel in 
de straat en waren dus veel cafés. 
Handel en afspraken vonden in de 
cafés plaats. Met wisselingen van 
uitbater in de loop der tijd en vaak 
verandering van naam. De volgende 
cafés zijn er zeker gevestigd of 

Naar deze molen is de straat 
genoemd: de molen van de familie 
Loots. Hij stond aan het begin van de 
Wiekenweg, ook al een vernoeming 
naar de molen.
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gevestigd geweest. Aan de rechter-
zijde richting Turnhout van noord 
naar zuid:  Brusselshof /Carlton/Dou-
anier,  Cartouche, Gouden Leeuw/
Druiventros, Schuttershof, ‘t Moleke 
en Nova.

Aan de linkerzijde van de Molen-
straat richting Turnhout zijn er (ge-
weest): De Central, De Vee handel/
Casino, ‘s Tapperij, De Ploeg,  
’t Pleintje, De Nieuwe Buiten/Olym-
pia, Sport/Monty.

De Molenstraat is altijd een van de 
drukkere straten van Baarle geweest. 
Op de foto’s zie je hoe de straat en 
zijn omgeving is geëvolueerd in ruim 
een eeuw tijd.
Voor wat betreft de herkomst van de 
foto’s het volgende. Tussen ongeveer 
honderd en zestig jaar geleden wer-
den in Baarle veel ansichtkaarten 
uitgegeven waarop mooie straatbeel-
den te zien waren. Uitgevers van die 
ansichtkaarten waren veelal Huis 
Valgaeren, J. Bax-Pijnenburg, Hotel 
den Engel, P. Camp, Valgaeren-
Remeysen, Albert, Fazant Breda.
De foto’s komen uit de Beeldbank 
van Heemkundekring Amalia van 
Solms. Zij zijn van de heemkunde-
kring tenzij anders vermeld. 

Begin van de Molenstraat richting Singel, jaren 70. Provincie Noord-Brabant

Eveneens begin van de Molenstraat richting Singel eind jaren 80. Er was al veel 
meer verkeer. Uitgeverij Camp Baarle-Nassau

Begin Molenstraat, richting Turnhout. Rechts Brusselshof alsook het douane kantoortje van het Belgisch tolwezen. De foto 
dateert waarschijnlijk van kort na de Tweede Wereldoorlog.
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Links is de KBC-bank gekomen. Rechts Brusselshof. Geen 
paard en kar meer op de weg maar auto’s.

Zicht vanaf de Singel naar de Molenstraat in 1939. 
Rechts de Belgische kerk. De panden op de achtergrond 
zijn met de bevrijding allen verwoest of beschadigd. Na de 
oorlog is nieuwbouw gerealiseerd.

Hetzelfde beeld als in het midden 
links anno 2021: 
op de achtergrond het grote gat dat in 
is ontstaan bij de sloop van de panden 
(waaronder frituur familie Gulickx) die 
er na de oorlog bij de heropbouw zijn 
gekomen.

Beeld van de Molenstraat in 1927, richting Singel. Wist men dat er een fotograaf zou komen of waren er zoveel 
kindertjes in de buurt?
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Foto onder:
Tot de jaren zestig van de vorige eeuw 
lag een deel van het kerkhof rond de 
kerk. 

De toeristisch tram heeft zijn halte in de Molenstraat. 
VVV Baarle-Nassau/Hertog

Op de achtergrond Hotel Brabants 
Hof van Desiré Loots en later het 
winkeltje van Emma Loots.

Molenstraat ter hoogte van Café Nova. 
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Foto boven:
Molenstraat in de jaren 50, ter hoogte 
van café Druiventros en de winkel 
van Van Haeren. Op de achtergrond 
onder het torentje zie je reclamebord 
‘Kendall’ van garage Gebroeders 
Adriaensen op de hoek van de huidige 
Uitbreidingsstraat.

Molenstraat met rechts de 
Oxfamwinkel en daarachter resp. 
de vroegere zaal Monty, Pizzeria 
Pastellino en Café / zaal Olympia.

Zicht op Brusselshof en 
douanekantoor/tolhuis en 
kerk in 1915.
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In september 1970 wordt La Seigneurie de Châlons opgericht, 
in juni 1971 worden op L’Air Pur de eerste huisjes betrokken.

Vijftig jaar L’Air Pur
HARRY BENSCHOP

Vijftig jaar geleden betrokken de eerste mensen hun tweede verblijf op 

bungalowpark L’Air Pur, het park bij het buurtschap Schaluinen. Het 

naast het bungalowpark gelegen bos-restaurant Landgoed Schaluinen 

had zijn deuren al enkele jaren eerder geopend, in 1965. Beide waren 

het initiatief van Ad Verheijen, eigenaar van Den Engel. Over ‘Vijftig jaar 

L’Air Pur’ had ik een afspraak gemaakt met Wim Neven, hoofdredacteur 

van LAPWERK, het periodiek dat driemaal per jaar bij de bewoners van 

het bungalowpark in de bus valt. Ter gelegenheid van het vijftig jaar 

bestaan van het L’Air Pur is een speciale bewaareditie gemaakt.

Op een zonnige zaterdagmiddag 
heeft Wim Neven (76) – hij woont 
al ruim twintig jaar op L’Air Pur, 
Wim is ook lid van Amalia – me 
rondgeleid op het park. “Ik zocht 
een woning waar ik omheen kon 
lopen.” En, voegt hij eraan toe: 
“wat me bij L’Air Pur aanspraak 
was het feit dat het een ‘eigen 
huis’ op ‘eigen grond’ is. Geen 
erfpachtconstructies of zo.” Dat is 
het bijzondere aan bungalowpark 
L’Air Pur.

La Seigneurie de Châlons

Eigenlijk had het vorig jaar groot 
feest moeten zijn. In september 
was het precies vijftig jaar terug 
dat Ad Verheijen onder de naam 
‘La Seigneurie de Châlons u.a.’ de 
vereniging van eigenaren oprichtte. 
‘Een vakantieoord voor welgestel-
den in Baarle-Nassau’ berichtte de 
krant erover. 

“In het dorp hadden ze er zo 
hun gedachten over, heb ik wel 
gehoord”, vertelt Wim als we over 
het terrein lopen. Toch maar even 
het woordenboek geraadpleegd. 
De vertaling die het best aan-

Oud-burgemeester Hogenbosch hijst de vlag voor de 
opening van L’Air Pur.
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geeft waarom Ad Verheijen juist 
voor Seigneurie had gekozen, is 
‘Heerlijkheid’, het gebied van een 
‘aanzienlijk heer’. “Wie wel eens 
door Frankrijk heeft gereisd, is 
ongetwijfeld door heel wat dorpjes 
gekomen waar ‘Châlons’ in de 

naam zit. Als je het uitspreekt, lijkt 
het wel wat op Schaluinen. Om het 
deftig te laten klinken is de naam 
‘La Seigneurie de Châlons’ door de 
oprichters bedacht”, schat Wim in. 
Oftewel ‘Heerlijkheid Schaluinen’. 
Daarmee was het nog niet gedaan 
met de Franse namen. L’Air Pur 
klinkt toch wat beter voor een 
park voor de elite dan ‘De Zuivere 
Lucht’. 

Geen terrasjes

De eerste jaren houdt Ad Verheijen 
de touwtjes stevig in handen. Hij is 
dan de voorzitter van de vereniging 
van eigenaren. Eerst na vijf jaar is 
een bestuur gekozen uit de inmid-
dels ontstane groep eigenaren. Om 
het park zo goed mogelijk te kun-

nen exploiteren, staat Verheijen het 
bestuur tijdens de jaarlijkse ALV’s  
met raad en daad terzijde. ‘Hij 
kende de oorspronkelijke bedoeling 
van het park als geen ander. Het 
was immers zijn kindje’, staat in 

Wim Neven.

In de jaren zeventig had Landgoed Schaluinen een heuse treinhalte (voor de ‘Baol-boemel’). 

Ad Verheijen.
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de speciale (bewaar)uitgave van 
LAPWERK te lezen.
“Verheijen had het ook zo geregeld 
dat de ALV-bijeenkomsten in de 
grote zaal van landgoed Schalui-
nen plaatsvonden”,  vertelt Wim. 
“Ad bood het eerste kopje koffie 
aan.” Iedereen komt er ook naar 
toe, passend gekleed voor de gele-
genheid. Rond 2008 wijkt men uit 
naar het huidige Cultuurcentrum.
“Iedere eigenaar moest ook 
tekenen dat hij geen terrasje ging 
houden”, grinnikt Wim. “Consump-
ties moesten in landgoed Scha-
luinen worden gebruikt. Je mocht 
je huisje ook niet verhuren. Daar 
werd streng op gecontroleerd.” 
Het verbod op verhuur bestaat nog 
steeds.

Bouwrijp

Onder supervisie van de Heidemij 
en met advies van de ANWB heeft 
Ad Verheijen het bungalowpark 
ontwikkeld, de verkaveling gete-
kend, de grond bouwrijp gemaakt 
en gezorgd voor de nodige voorzie-
ningen. Voordat de eerste recrean-
ten hun tweede verblijf betrokken, 
zijn er twee verwarmde zwemba-
den, een voor kinderen en nog een 
voor volwassenen met zonneweide, 
terrassen en een sauna, twee 
tennisbanen, speelweiden, een 
midgetgolfbaan en een servicewin-
kel. Alles gratis ter beschikking van 
de eigenaren. Kampeerders worden 
niet toegelaten. 
Dit aanbod wordt breed uitgemeten 

in de wervingsfolders. In de zomer 
van 1970 wordt L’Air Pur bouwrijp 
gemaakt. Er komt een verharde 
ontsluitingsweg, de Parklaan. Via 
verharde zijwegen zijn alle kavels 
er op aangesloten. Ook komt er 
gelijk verlichting.
In juni 1971 is fase I (het oostelijk 
deel) geheel gerealiseerd. ‘Met fase 
II (het westelijk deel) zal wellicht 
nog dit jaar worden begonnen’, 
schrijft het bestuur bij de officiële 
ingebruikname van het park. Het 
benadrukt de goede samenwer-
king tijdens de voorbereiding en 
de uitvoering met tal van partijen, 
van gemeentebestuur, Provinciale 
Planologische Dienst, Staatsbos-
beheer, Kampeercommissie en 
Kampeerraad tot PNEM en Water-
leidingmaatschappij.

Roubos-tafel

De aankoop van grond wordt 
zakelijk geregeld door Piet Roubos: 
aan tafel in restaurant Den Engel. 
De grond van de nog onverkochte 
kavels was in eigendom van een 
driemanschap: We & Be (de bouw-
maatschappij en directievoerder 
tijdens de aanleg), aannemer Piet 
van Bergen en Ad Verheijen. 

De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft de 
voorberei ding en uitvoering van het project verzorgd. 

Piet Roubos
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Vooral de laatste twee heren 
komen ook graag even kennisma-
ken met de aspirant-kopers aan de 
‘Roubos-tafel’. Er wordt niet alleen 
over de grondaankoop gesproken. 
Je mocht je eigen woning bouwen, 
maar wie wil kan ook een bunga-
low laten bouwen. “Verheijen pakte 
het slim aan. Het verklaart dat er 
ook nu nog een aantal van het-
zelfde type woningen staan.” Wim 
wijst er enkele aan tijdens onze 
toer over het park. “Er is natuurlijk 
wel aan verbouwd, de meeste zijn 
ook wat groter geworden.” 

Voor een schuurtje kreeg je vroeger 
geen bouwvergunning. Alleen een 
schuurtje wat via het bestuur werd 
gekocht (lees de heer Verheijen), 
‘rond met een rieten dak’, werd 
goedgekeurd, dit om te voorkomen 
dat het park te rommelig werd 
Piet Roubos heeft kans gezien 
om nagenoeg alle bouwkavels 
te verkopen. Via hem maken de 
eerste eigenaren kennis met Christ 
Smeekens, die een varkensbedrijf 
had in Baarle-Hertog. Vanaf het 
begin helpt hij bijna iedereen om 
de tuin aan te leggen en te onder-

houden, met of zonder schuurtje. 
“Elke zondagochtend kwam Christ 
de tuinman zoals hij bekend stond, 
op de fiets even buurten op het 
park. Met een gepast borreltje vóór 
de lunch maakten we bij hem 
spannende verhalen los over zijn 
smokkelaarsverleden”, weet Eileen 
Langendoen nog te vertellen. 

Eileen woont ook op het park. 
Christ blijft tot aan zijn dood op 
het park werken. Hij sterft ‘in het 
harnas’, toevallig pal voor de deur 
van Piet Roubos.

Op de linkerkaart is duidelijk te zien dat het deel ten 
westen van de Parklaan nog niet was gepland. Fase II 
volgde snel.
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350 kavels

Verheijen had destijds zowel 
chaletjes, stacaravans als stenen 
woningen ‘in de aanbieding’. De 
kavels varieerden van 300 à 400 
tot wel 900 vierkante meter. Uit-
eindelijk zijn er rond de 350 kavels 
verkocht. De vraagprijs (1972) 
bedroeg 44 gulden per vierkante 
meter.

Het lidmaatschap van de vereni-
ging van eigenaren bedroeg in het 
eerste jaar van La Seigneurie de 
Châlons honderd gulden (fl 1,92 
per week). Daar kwamen dan 
nog waterschapslasten bovenop, 

vanwege de ligging van het park op 
de waterscheiding te betalen aan 
het waterschap de Boven-Mark (nu 
Brabantse Delta) of de Dommel. 
En natuurlijk de onroerend goedbe-
lasting aan de gemeente.

Het was in de ogen van Wim een 
nogal elitair gezelschap dat in het 
begin een tweede verblijf had op 
het park. “Advocaten, chirurgen, 
hoge militairen, zelfs generaal 
Couzy had hier een verblijf. Hans 
Couzy is nog een tijd voorzitter 
van de vereniging van eigenaren 
geweest. In militair tenue ging 
hij voor besprekingen naar het 
gemeentehuis.” 

Na verloop van tijd komen er 
steeds meer eigenaren ‘wonen’. 
Verheijen maakt zich er best wel 
zorgen over ‘omdat het park was 
ingericht voor recreatiedoeleinden’. 
Het rioleringsstelsel en de nuts-
voorzieningen zijn volgens hem 
‘niet toereikend voor het gebruik 
van meerdere apparaten, die nu 
eenmaal in toenemende mate wor-
den gebruikt in alle huishoudens’. 
Verheijen waarschuwt de vereni-
ging van eigenaren bij herhaling 
om voldoende onderhoudsreserve-
ringen te treffen voor de voorzienin-
gen van de moderne tijd. 

In de beginjaren heeft bijna 
niemand telefoon. Bij de receptie 
hangt een telefoon die op munt-
jes werkt, met de onvermijdelijke 
wachtrij ervoor. Ook is er geen 
aardgas. Maar weinig bewoners 
hebben centrale verwarming, de 
meesten gebruiken gasflessen, bij 
voorkeur af te nemen via Ad Ver-
heijen. Hij biedt de bewoners ook 
de mogelijkheid voor een aanslui-
ting op de bovengrondse gastank 
van zijn restaurant. Daarvoor wor-
den leidingen naar alle percelen 
aangelegd. Het huidige aardgasnet 
komt pas later. Ook het milieupark 
is van recenter datum. Verheijen 
heeft de bewoners nog geholpen 
bij de aanleg.

Een houten chalet van het begin. Een van de stenen woningen.

Wim Kouwenberg verblijft vanaf het begin op L’Air Pur. De woning is in de loop 
der jaren vergroot.
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Met onderstaande tekst werd in 1972 in Elsevier reclame gemaakt voor L’Air Pur. Had men 

belangstelling, dan kon men de bijgevoegde bon invullen en insturen. Daarop kregen de geïnteres

seerden een uitgebreid pakket met informatie toegezonden en de uitnodiging voor een bezoek.

Uw eigen enclave voor een  
tweede huis voor ƒl. 44,- per m2

Nu is het mogelijk om op betaalbare eigen grond een 
‘tweede huis’ voor weekend of vakantie neer te zetten 
– een bungalow, chalet of weekendhuis van hout of 
steen. En dit is nu eens geen confectie-oplossing: als U 
de bouwgrond heeft gekocht, bent U verder volko-
men vrij in het uitvoeren van Uw plannen. U mag 
zelfs zelf Uw weekendhuis bouwen.
Dat kan op Landgoed Schaluinen, bij Baarle-Nassau, 
500 meter van de Belgische grens – een besloten re-
creatieproject, voor de grondeigenaren en hun gasten, 
in een schitterend Noord-Brabants natuurgebied van 

honderden hectaren onafgebroken bossen, akkers, 
weiden, vennen en heideland.
U en Uw gezin en vrienden vinden een oase van rust 
op Landgoed Schaluinen met zijn schitterende park-
aanleg en voortreffelijke sportaccommodaties. Rust-
zoekers en ‘sportsmen’ zitten elkaar niet in de weg op 
de geweldige ruimte van 30 hectare in het bungalow-
park ‘L’Air Pur’. Er zijn geen doorgaande autowegen 
in de buurt. Maar de Randstad ligt prettig dichtbij: op
60 km, Antwerpen: 50 km, Tilburg en Breda: 20 km. 
Het Belgische Turnhout: 10 km.

Er werd geadverteerd in Elsevier (1972). 
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Aanbod geldig tot 1 januari 1973
De grond kost fl. 44 per m2 (exclusief B.T.W. en 
beschrijvingskosten) en wordt verkocht in kavels van 
200 – 700 m2. Die prijs is bijzonder gunstig.

Bouwvergunning aanwezig 
U wordt voor de volle 100% eigenaar van Uw kavel: 
van erfpachtverplichtingen, die jaarlijks kunnen 
stijgen, is beslist geen sprake. Bij de grond wordt 
natuurlijk een bouwvergunning afgegeven. 
U wordt door de koop ook lid van de C.V. 
‘La Seigneurie de Châlons’ u.a., die de 
sportaccommodaties en nutsvoorzieningen beheert en 
er, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse 
Heidemaatschappij, het brede scala van uitgelezen 
recreatiemogelijkheden heeft gerealiseerd.

Inclusief alle collectieve voorzieningen
Als lid van ‘La Seigneurie de Châlons’ beschikt u 
gratis over o.a. 
* twee zwembaden (één verwarmd) 
* een groot kinderbad met fontein 
* twee tennisbanen 
* een speeltuin 
* een tafeltennisterras 
* zonneweiden 
* voetbalveld, volleybalveld, korfbalveld, trimweiden 
* etc. etc.
Verder is er ook een grote sauna terwijl men druk 
bezig is een overdekte manege met hippisch centrum 
te realiseren, evenzo een bowling. 
Overigens wordt Landgoed Schaluinen ook Uw 
domein voor het winterweekend. Bij de eerste vorst 
verandert de dierenweide in een schitterende ijsbaan. 

U gaat in de omgeving dwalen door de besneeuwde 
bossen.Gastvrij Baarle-Nassau verwacht U met zijn 
culinaire geneugten. U kunt het hele jaar door uitste-
kend terecht in de jachtzaal van Landgoed Schaluinen 
of het sfeervolle restaurant van ‘Den Engel’.

Inclusief alle primaire voorzieningen
De grond in het bungalowpark L’Air Pur op Land-
goed Schaluinen is al bouwrijp gemaakt. Voorzien 
van gazon en beplanting. Elektriciteit, stromend 
water, riolering, telefoonaansluiting en leidingnet zijn 
al aanwezig.  
Er is een aansluiting op een centraal antennesysteem 
(3 Duitse, 2 Nederlandse en 2 Belgische zenders), plus 
een gesloten H.T.V.-circuit van en voor de bewoners 
van het park, eigen T.V. nieuwsomroep.
Er is voor terreinverlichting gezorgd en er loopt een 
asfaltweg naar Uw kavel.
Al deze primaire voorzieningen zijn bij de koopsom 
van fl. 44 per m2 inbegrepen. 

Welkom op Landgoed Schaluinen
Is uw interesse gewekt voor deze comfortabele, hy-
permoderne vorm van recreatie? Dan nodigen wij U 
uit om snel een bezoek aan het Landgoed te brengen. 
Als U vooraf even telefoneert, kunnen wij U op pas-
sende wijze ontvangen (bel 04257-9330 en maak een 
afspraak met de heer Verheijen). Wij leiden U rond 
door het park. Nemen Uw mogelijkheden door voor 
hypotheek op grond en/of tweede huis (fiscaal vooral 
aantrekkelijk voor de top van Uw inkomen). Wij laten 
ook bungalows zien, die voor het bungalowpark 
L’Air Pur geschikt zijn – vrijblijvend en als U nog 
geen keuze heeft gemaakt.

Het zwembad is in 1999 vernieuwd. De huidige speeltuin bij de entree.
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Eigen tv-masten staat Verheijen 
niet toe. Je was verplicht deel te 
nemen aan de gezamenlijke zend-
mast. Nu is elk perceel aangeslo-
ten op de glasvezel.

Engelenven

Bij de dierenweide blijven we even 
wat langer staan. “Je ziet dat ook 
wij last hebben van de droogte. Van 
oudsher was het hier al zeer laag en 
moerassig.” Wim laat me een oude 
kaart zien met daarop het Kolderke, 
later Klotteraard genoemd. Met 
klot wordt veen bedoeld. “In de 
volksmond heette deze plek het 
Engelenmeer of Engelenven.” 
Zo’n vijftien jaar geleden diepte Ci-
nus van Rodenburg – ook hij woon-
de op het park maar is inmiddels 

overleden – de legende op waar dit 
ven zijn naam aan te danken zou 
hebben. ‘In een ver verleden liepen 
de beelden in de kerk in Baarle 
gevaar verwoest te worden. De 
beeldenstorm? Ze moesten in veilig-
heid worden gebracht en werden 
boven op een koets gebonden. Die 
koets ging op weg naar het zuiden. 
Weelde, Turnhout? De koetsiers 
hadden grote haast en om zo snel 
mogelijk te reizen, kozen zij een 
pad door het moeras. Onderweg 
slipte de koets, sloeg om en zonk 
met engelen en al weg in het moe-
ras bij het ven. Sedertdien droeg dit 
meertje de naam Engelenven.’

Op voorstel van Cinus Rodenburg is 
bij het pad door de dierenweide een 
bordje Engelenpad geplaatst.

Blair Pur

Acht vrijwilligers zorgen bij toer-
beurt voor de dieren. De Groen-
groep zorgt voor het onderhoud van 
de dierenweide en het groen langs 
de wegen. 
Er wordt meer samen gedaan. “Er 
is een buurtpreventieteam. Dat 
let er bijvoorbeeld op dat er geen 
ladders lang tegen een woning 
staan, sleutels in de voordeur zijn 
blijven steken, maar ook of er geen 
vreemde zaken voorvallen.” Wim: 
“Ieder lid van het buurtpreventie-
team heeft zijn eigen wijkje.”
L’Air Pur kent ook een koor. 
“Vanwege corona wordt er nu niet 
geoefend of opgetreden.” 
Wim vertelt dat het koor – het 
luistert naar de naam ‘Blair Pur’ – 
ooit uit achttien personen bestond. 
“Nu zijn het er nog tien. Normaal 
oefenen we in De Zaal, de vroegere 
werkplaats van Theo Baaijens.” 

In De Zaal, in 2005 helemaal 
door vrijwilligers opgeknapt voor 
het nieuwe doel, is er door de 
jaren heen veel georganiseerd voor 

Dierenweide.

Het Engelenpad is vanwege corona nu 
afgesloten. L’Air Pur kent een buurtpreventieteam.
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kinderen, maar ook voor volwas-
senen. Parkleden deden ook eens 
mee aan de carnavalsoptocht waar 
ze als ‘De dozen van L’Air Pur zelfs 
een prijs in de wacht sleepten. De 
Zaal dient ook als vergaderruimte, 
er is een kleine bibliotheek.

Spelen met de naam L’Air Pur zit 
bij de bewoners precies in de ge-
nen. In 2003 verscheen de eerste 
editie van L’APWERK, een medede-
lingenblad voor de bewoners van 
het park. Nu heet het LAPWERK. 
“Hoef ik je niet meer uit te leg-
gen waar deze naam vandaan 
komt.” Wim maakt deel uit van de 
redactie. “Drie keer per jaar maken 

we met vier, vijf mensen dit blad.” 
Overigens was Ad Verheijen al in 
1974 begonnen met een ‘L’Air 
Pur periodiek’. In juni van dat jaar 
verscheen de eerste editie.

Slagboom

‘In de afgelopen vijftig jaar is er 
veel veranderd, in de maatschappij 
en dus ook op het recreatiepark’, 
schrijft toenmalig voorzitter van 
de vereniging van eigenaren Geert 
Ulijn, in het voorwoord van het 
LAPWERK dat ter gelegenheid van 
het vijftig jarig bestaan is verschenen. 
In het begin is het park nog een 
afgesloten park, met een receptie 

bij de ingang en een beheerder 
in de woning. Enkel met een 
pasje kon je op het park komen. 
De sociale controle was groot. 
Bezoekers moesten zich melden 
bij de receptie én een toegangs-
kaartje kopen van één gulden per 
persoon. Bij het verlaten van het 
park moesten ze een strookje in de 
brievenbus stoppen… Nu wordt 
er gewerkt met een ‘zelf openende 
slagboom’. Ze zijn er op het park 
nog steeds niet uit hoe het met 
de slagboom moet, getuige de 
met enige regelmaat terugkerende 
discussie op de ALV. 

Individualisering

Later doet de individualisering zijn 
intrede. Het wordt voor een grotere 
groep steeds gemakkelijker een 
tweede woning te financieren. Het 
zich houden aan de regels wordt 
steeds meer opgerekt. “Op het park 
mag maar 15 km/uur worden gere-
den”, noemt Wim als voorbeeld. “We 
hebben hele discussies gehad over 
de bloembakken.” Ook de afspraak 
dat wie naar de uitgang van het 
park rijdt voorrang heeft op wie naar 
zijn woning gaat, wordt niet altijd 
gerespecteerd. Aanvankelijk kent 
het park een beheerders-echtpaar, 

Blair Pur treedt regelmatig op.

‘De Zaal’ was tot 2005 de werkplaats van de technische 
dienst. Vijfentwintig jaar lang was dat het domein van 
Theo Baijens. De slagboom levert steeds weer discussie op.
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twee fulltime dames voor receptie 
en administratie en een plantsoe-
nendienst op abonnementsbasis. 
Op ‘onderhoud’ heeft Theo Baijens 
meer dan 25 jaar fulltime op het 
park gewerkt. 
Nu wordt veel inzet geleverd door 
vrijwilligers. Voor het bestuur, ook 
vrijwilligers, is het door de toege-
nomen werkdruk nauwelijks meer 
te doen. Dat is de reden dat de 
vereniging van eigenaren sinds kort 
wordt bijgestaan door een profes-
sioneel bureau.

Eén postadres

“Navigatiesystemen lieten vroeger 
een witte vlek zien op L’Air Pur”, 
herinnert Wim zich nog. Nu zijn de 
Parklaan met de zijstraten ingete-
kend, maar zonder naam, ook niet 
op Google Maps. Best lastig voor 
wie er niet eerder is geweest. “Valt 
wel mee”, lacht Wim, “als je weet 
dat in fase I, het oostelijk deel van 
het park, alle straten een bomen-
naam hebben. En in fase II, het 
westelijk deel, een vogelnaam. Ze 
liggen ook nog eens keurig in alfa-
betische volgorde: van Acacialaan 
tot Rozenlaan en van Aalscholver-
laan tot Merulalaan.” Een mooi 
ezelsbruggetje voor de brandweer, 
bedenk ik me. “Veel bewoners 
hebben het nog nooit in de gaten 
gehad”, constateert Wim droogjes.
Bij de naamgeving is er destijds 

voor gezorgd dat er geen overlap 
met straatnamen in het dorp was. 
Vandaar dat in een aantal gevallen 
gekozen is voor de Latijnse naam 
van de boom of vogel. Eerst wordt 
de post nog bij de woning bezorgd, 
later moeten de bewoners voor hun 
post naar de brievenbussen tegenover 
de receptie. Er is nu één postadres: 
Schaluinen 11B, gevolgd door het 
nummer van de postbus.

Beukendreef

Als je door het park loopt, kan je de 
Beukendreef niet missen. Deze dreef 
loopt van de Turnhoutseweg dwars 
over het terrein naar de Beuken-
hoeve, de monumentale boerderij 

die ligt aan de zandweg met het 
naastliggende fietspad tussen de 
Reth en Eindegoor. Op kaarten van 
rond 1900 staan de Beukendreef 
en de Beukenhoeve al ingetekend. 
Bij de bewoners op L’Air Pur is dit 
zandpad jarenlang beter bekend als 
de Dwarsdreef. Er staan geen huisjes 
langs. Bij de inrichting van het park 
moest dit pad in stand blijven. Bij 
de gemeente stond het te boek als 
‘monumentaal zandpad’. 

Decennia terug is vanuit het park al 
een poging gedaan dit zandpad op 
het terrein van het park af te sluiten. 
De vereniging had de plicht het te 
onderhouden. Elk jaar werd het pad 
geschoven en de kuilen gevuld. Door 
de personen die recht van overpad 
hadden werd er maar mondjesmaat 
gebruik van gemaakt. 

Rond de eeuwwisseling ging de term 
‘monumentaal’ van het zandpad af. 
Na contacten met boeren en derden 
die recht van overpad hadden, kon 
dat recht begin deze eeuw worden 
afgekocht. Aan weerszijden konden 
de toegangen worden afgesloten. Die 
dienen nu nog als vluchtweg.
De afgelopen twee jaar zijn er tegen 
de driehonderd bomen weggehaald 
uit het park. “Deels door stormscha-
de, ook de letterzetter heeft vreselijk 
huisgehouden. Op de Dwarsdreef 
zijn alle bomen gerooid. Het waren 
allemaal eiken”, weet Wim nog te 

Vrijwilligers actief in de groengroep actief bij het onderhoud

Met drempels wordt de maximum 
snelheid op het park ‘geregeld’.
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Op de Beukendreef zijn terug beuken aangeplant.

vertellen. “Er zijn terug beuken ge-
plant, om de oorspronkelijke naam 
Beukendreef weer recht te doen. 

Bron: 
Bewaareditie LAPWERK september 
2020: L’Air Pur 50 jaar
Oude foto’s en kaarten zijn ter beschik-
king gesteld door redactie LAPWERK 
L’Air Pur. Recente foto’s zijn gemaakt 
door heemkundekring Amalia van 
Solms / Harry Benschop.

L’Air Pur is ontstaan bij het Kolderke. Op de kaart van 1850 loopt de weg naar Turnhout nog ‘achterlangs’ het huidige park. 
Vanaf 1900 is de ligging van het terrein duidelijk herkenbaar. Op de kaart van 1970 zie je restaurant Landgoed Schaluinen 
ingetekend. Op de meest recente kaart is nog steeds de Beukendreef naar de Beukenhoeve dwars over het terrein goed te zien. 

1850

1970

1917

2020
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Paardenbloem (Taraxacum officinale)

Kruid-je-roer-me-wel  (14)
SYLVIE KOKS

Na een winter waarin de mensen tot rust kunnen komen breekt geluk-

kig altijd weer het voorjaar aan. Nadat de feestdagen voorbij zijn ver-

heug ik me er altijd op dat de dagen weer langer worden en de eerste 

planten weer gaan bloeien. De maand januari duurt daarom altijd te 

lang. Vanuit vroeger tijden weten we dat er schaarste kon zijn op het 

eind van de winter en dat mensen weer verse producten moesten eten 

om weer aan te sterken. Velen kennen wel de voorjaarsmoeheid. Het 

voorjaar is de beste tijd om ons lichaam van binnenuit te reinigen en 

aan te vullen met vitamines en mineralen. Laat nu net de planten die 

in het voorjaar verschijnen dat doen! Ik heb het al eens eerder vermeld 

in mijn verhalen over de brandnetel en zevenblad. Paardenbloem heeft 

ook deze eigenschappen. 

Paardenbloem 

De Latijnse naam Taraxacum komt 
van ‘taraxis’ en betekent ‘oogziek-
ten’. De toevoeging ‘officinale’ duidt 
erop dat de plant in de middel-
eeuwen al een erkend genees-
kruid was en altijd in de ‘officina’ 
(apotheek) op voorraad moest zijn. 
Paardenbloem werd voor het eerst 
beschreven in de 15e eeuw. De 
Nederlandse naam paardenbloem 
wijst op het feit dat het door paar-
den graag gegeten wordt. Je ziet de 
paardenbloem veel in de wei staan 
in maart/april. De Franse bena-
ming ‘pisenlit’ en de Nederlandse 
volksnaam ‘pisbloem’ wijst op 
de vocht afdrijvende werking. De 

paardenbloem heeft een bladrozet, 
een diepe penwortel die elk jaar 
groter en dikker wordt. De holle 
ronde stengel bevat wit melksap 
dat licht giftig is. De bloem is 
donkergeel en als hij uitgebloeid 
is verschijnen de pluisjes/zaadjes 
die zichzelf zo weer verspreiden. Ik 
word zelf heel blij van de bloeiende 
paardenbloem maar het wordt ook 
wel gezien als hardnekkig onkruid 
omdat je het moeilijk weg krijgt. 
Zie het als het gouden geschenk 
van moeder natuur wat heel veel 
goeds kan doen voor je gezond-
heid. Bestrijdt het niet maar eet het 
op. Benut moeder natuur!

Toepassingen

Paardenbloem bevat heel veel 
goede inhoudsstoffen en is aan te 
raden om het regelmatig te nut-
tigen. Overdrijf echter nooit. Neem 
alles met mate, dan is dit een heel 
onschuldig kruid.
De bruikbare delen van de plant 
zijn het blad, de bloem en de 
wortel. De stengel en het sap neem 
je niet in maar je kunt het sap wel 
op bijvoorbeeld wratten doen. De 
bloem is donkergeel, verwijzend 
naar de lever galblaas en spijsver-
tering waarop het een stimulerende 
werking heeft. Via de lever heeft 
het een werking op de ogen. Die 
staan namelijk met elkaar in ver-
binding, denk aan iemand die een 
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leverziekte heeft en geel oogwit 
krijgt. Paardenbloem verbetert de 
stofwisseling. Je kunt het gebrui-
ken als je een slechte eetlust hebt 
of een slechte lever. Maar ook bij 
galstenen, obstipatie, diabetes en 
hoog cholesterolgehalte.
Het blad is veelvormig en varieert, 
afhankelijk van de hoeveelheid 
licht en standplaats. Het hele jaar 
door wordt er nieuw blad gemaakt. 

Het jonge blad is eetbaar en werd 
ook wel molsla genoemd. De 
naam ontstond omdat met om de 
bitterheid tegen te gaan de jonge 
bladeren onderstopt met zand. 
Zo bleven ze bleker en lekkerder. 
Een bloempot over de plant zetten 
werkt ook! In het blad zit heel veel 
vitamine C. Dus pluk ik regelmatig 
wat blad uit de tuin en stop het 
in mijn mond. Gratis en makke-

lijk moestuinieren. Hoe ouder en 
donkerder het blad wordt hoe meer 
bitter het smaakt. De inhoudsstof-
fen van het blad werken op de 
nieren, is zeer urinedrijvend en kan 
gebruikt worden bij vochtophopin-
gen, blaasontsteking, nierstenen, 
reuma en jicht.
 

Gebruik

Van de gebrande wortel kun je 
koffiesurrogaat maken. Hiervoor 
graaf je in de herfst de wortel op, 
droog het in een oven van 65 
graden totdat ie droog en bruin is. 
Dan vermalen en klaar is je kof-
fiepoeder. Ook kun je van de wortel 
tinctuur maken om het hele jaar te 
gebruiken. De wortel oogst je dan 
ook in de herfst dan is de werking 
het sterkst en laat je 3 weken 
trekken in alcohol. Afzeven en dan 
heb je tinctuur die je vermengt met 
water voor gebruik. 

Wat ik zelf het meeste doe is de 
gele bloemen gebruiken als ze 
bloeien. Ik strooi de bloempjes over 
een (maaltijd)salade, een boterkam 
met kaas maar ook over cake en 
taart. Wel direct serveren want ze 
blijven niet lang mooi. Ook heb 
ik wel een paardenbloemgelei ge-
maakt in het voorjaar. De bloemen 
kun je ook gebruiken om direct 
verse thee te zetten. Dus in heet 
water te doen en te drinken. Ook 
in koud water met bijvoorbeeld 
citroen of vlierbloesem is het een 
heerlijk drankje. De bloem laat zich 
moeilijk drogen, wordt dan pluis.

Het blad gebruik ik het hele jaar 
door. Steek het zo in mijn mond 
maar droog het ook wel eens en 
kan het dan vermalen en in een 
pot bewaren voor thee. Verder zou 
ik aanraden om het blad in een 
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salade te doen of te snijden en 
in pannenkoekenbeslag doen en 
er gezonde pannenkoeken mee 
bakken.
 
Recept paardenbloemgelei

Ingrediënten:
200 gram gele  
paardenbloemen (dat zijn  
er bijna 300!)
Halve citroen
450 gram geleisuiker.

Was de bloemen niet (na het 
koken gaan ze door een doek dus 
vuil komt niet in de gelei).
Als je ze zou wassen zou het 
stuifmeel weg zijn en dus ook de 
smaak en de goede stoffen

Verwijder wel alle groene kelk-
blaadjes. Kook de bloemblaadjes in 
een halve liter water. Boen en rasp 
de schil van een halve citroen en 
pers hem daarna uit.
Voeg de rasp toe aan de bloem-
blaadjes en kook alles 15 min.
Leg een schone theedoek over een 
pan en giet alles daarin. Het vocht 
gaat in de pan en alle gekookte 
bloemen en eventueel vuil blijft 
achter in de doek. Druk gerust 
even aan met een lepel zodat alle 
vocht uit de bloemen is.
Vul het paardenbloemvocht aan 
totdat je 300 ml hebt en voeg het 
citroensap en de suiker toe.
Laat dit 4 minuten koken en haal 
het schuim weg met een schuim-
spaan om een heldere gelei te 
krijgen.

Giet hierna de gelei in een schone 
gesteriliseerde pot en laat onderste-
boven afkoelen. Zo is het dicht en 
lang houdbaar. Na opening in de 
koelkast beperkt houdbaar. Ik ge-
bruik het als jam op brood, gebak 
of yoghurt. Heel gezond!

Paardenbloem is naar mijn mening 
heel erg ondergewaardeerd maar o 
zo waardevol.
Probeer het eens!

Ik wens iedereen een fijn voorjaar.

Kruidige groetjes,
Sylvie Koks

Paardenbloemgelei. www.landleven.nl



van wirskaante 2021/1       39

Enclaves in West-Europa

Hoe uniek is Baarle?  (16)
HERMAN JANSSEN

Sinds 1922 slingert zich in de omgeving van het idyllische stadje 

Monschau, meer bepaald tussen Roetgen en Kalterherberg, een smalle 

Belgische grondstrook doorheen Duits gebied. Het is de Vennbahn. De 

aanwezigheid van deze voormalige spoorlijn – nu een fietspad – leidde 

kort na de Eerste Wereldoorlog tot het ontstaan van vijf Duitse encla-

ves, waarvan Münsterbildchen, Roetgener Wald en Rückschlag in de 

twee vorige afleveringen aan bod kwamen. Deze keer is het de beurt 

aan de twee overige enclaves: Mützenich en Ruitzhof. 

Enclave Mützenich

Het kerkdorp Mützenich hoort 
administratief bij het Eifelstadje 
Monschau, maar is door de 
Vennbahn in zijn geheel ervan 
afgescheiden. De meeste Belgische 
en Nederlandse toeristen pas-
seren zonder het te weten door 
deze enclave wanneer zij met de 
auto naar Monschau rijden. Ze 
nemen in Eupen de N67, steken 
na een eenzame weg van ruim 
twaalf kilometer de rijksgrens met 
Duitsland over en rijden Mütze-
nich binnen. Na minder dan vier 
kilometer op Duits grondgebied 
wordt – opnieuw zonder het te 
weten – de enclave verlaten en op 
een strook van amper veertig meter 
tweemaal de rijksgrens gepasseerd. 
Zij kruisen namelijk het Belgische 
Vennbahn-fietspad en rijden daar 
eerst van Duitse enclave naar 
België en meteen van België weer 
naar Duitsland. De grensstenen 
bevinden zich links en rechts van 
het fietspad. Met een haarspeld-
bocht start vervolgens de afdaling 
naar Monschau. 

Dit stadje werd voor het eerst in 
1198 als ‘Mons Ioci’ schriftelijk 
vermeld. Uitgerekend in datzelfde 
jaar werd in het hertogdom Bra-
bant de basis voor onze Baarlese 
enclaves gelegd! In 1433 ging 
‘Montjoie’ over van het hertogdom 

Mützenich (bovenaan) en Ruitzhof (onderaan) zijn door de Vennbahn met elkaar 
verbonden.  https://geo.onroerenderfgoed.be



40       van wirskaante 2021/1

Limburg naar het hertogdom Gulik 
(nu Jülich). Tijdens de Dertigjarige 
Oorlog (1618-1648) verduitste het 
stadje onder toevloed van Duitsta-
lige protestantse vluchtelingen die 
naar godsdienstvrijheid op zoek 
waren. In 1918 werd op keizer-
lijk bevel de naam Montjoie in 
Monschau veranderd. De relatieve 
nabijheid, de ligging in het diepe 
dal van de Ruhr, de historische 
vakwerkhuizen en het vele groen 
maken van Monschau een popu-
laire toeristische bestemming.

De enclave Mützenich is 12,117 
km² groot en telde in 2006 
welgeteld 2.237 inwoners. Het 
dorpscentrum zélf ligt bijna in het 
midden van de enclave en wordt 
wat betreft het openbaar vervoer 
vooral door buslijn 385 vanaf het 
station in Eupen (B) bediend. 

De naam Mützenich komt wellicht 
van Mutiniacum, de naam van 
een Romeinse nederzetting. En in 
1783 werd bij het turfsteken in 
het veengebied een lijk van een 
Romeinse legionair in volledige 
wapenrusting opgegraven. Op het 
gemeentewapen van Mützenich 
prijkt daarom een Romeinse helm.

In een dorpslied wordt de strenge 
westenwind voor de naam van de 
enclave verantwoordelijk gesteld. 
De wind ging steeds weer met de 
mutsen van de dorpsbewoners 
aan de haal en daarom heet het 
dorp nu Mützenich(t). Vrij ver-
taald: ‘geen mutsen’. Een derde 
verklaring citeert Karel de Grote 
met een knipoog. Toen volgens een 
legende deze keizer tijdens een 
jachtpartij verdwaalde, liet hij zijn 
kamp optrekken op een kwartsiet-
blok die nu nog altijd Kaiser Karls 
Bettstatt (‘het ledikant van keizer 
Karel’) heet. Die rotsblok dateert 
uit het Cambrium, de geologische 
periode van ca. 541 tot 485 mil-
joen jaar geleden. Vroeger diende 
hij als grenspaal van het klooster 
Reichenstein bij Kalterherberg. 
Met een beetje fantasie zijn er in 
de rots inkepingen te zien waarin 
een (weliswaar drie meter lang) 
lichaam had kunnen rusten. Toen 
één van de dienaars Karel de Grote 
tegen de kou een muts aanreikte, 
zou deze geweigerd hebben met de 
woorden: Mütze nich(t). 

Zweefvliegtuigen

Mützenich is onder andere bekend 
van de experimentele vliegpogingen 
van Erich Offermann, een ingenieur 
uit Aken. Hij trok naar de Eifel voor 
de betere windcondities. In 1909 
en 1910 liet hij in Mützenich iets 
ten noordoosten van Kaiser Karls 
Bettstatt de Steling bouwen. Dat is 
een aarden heuvel met een lengte 
van tweehonderd meter. Op het ter-
rein kwam een hal voor vliegmachi-
nes, vaak zelfgebouwde dubbeldek-
ker zweefvliegtuigen. De pogingen 
van Offerman om zonder motor te 
vliegen, vonden tussen 1910 en 
1912 plaats. Dankzij zijn innove-
rende ontwerpen – waaronder een 
gemotoriseerd toestel met een lage 
luchtweerstand – en ook vanwege 
zijn unieke lanceringstechniek met 
behulp van een katapult, was Erich 
Offermann een van de belangrijkste 
pioniers van het zweefvliegen in het 
begin van de twintigste eeuw. 

In de Eerste Wereldoorlog ging 
Offermann bij de Duitse lucht-Wapen van Mützenich. foto Herman 

Janssen

Kaiser Karls Bettstatt. www.wikimedia.org
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macht als vrijwilliger in dienst. Na 
de bezetting eiste België Duitse 
compensaties voor de geleden 
oorlogsschade. De kantons Eupen, 
Malmedy en Sankt-Vith werden 
door België geannexeerd, evenals 
de Vennbahn-spoorlijn. Officieel 
werd Mützenich in 1922 een 
enclave. 

Door de grenswijzigingen ligt de 
Steling nu vlak tegen de Belgisch-
Duitse grens. Met 658,3 meter 
boven zeeniveau heeft deze berg 
de hoogste top van het district 
Aken. In 1995 werd hier door 
jongeren een eenvoudig houten 
kruis geplaatst. Op Goede Vrijdag 
begint om vier uur ’s ochtends een 
viering in de kerk van Mützenich. 
Daar wordt over het thema Pasen 
gemediteerd. Na het bidden van 
een kruisweg volgt een wande-
ling naar het houten kruis op de 
Steling. De bijeenkomst wordt met 
een gezamenlijk ontbijt in de pas-
torie afgesloten en sluit nauw aan 
bij de aloude christelijke traditie 
dat dorpsjongeren in de nacht van 
Witte Donderdag op Goede Vrijdag 
samen een wake houden.

Verhoopte annexatie  
door België

Door de grenswijzigingen als ge-
volg van het Verdrag van Versailles 
in 1919 lag het gemeentebos van 
Mützenich plots op Belgisch grond-
gebied. De inwoners betaalden 
vervolgens grondbelasting aan de 
Belgische staat, zoals overeengeko-
men in het grensakkoord. In 1944 
werd beslag gelegd op alle Duitse 
eigendommen in België, dus ook 
op het gemeentebos van Mütze-
nich. Hierdoor stroomde geen geld 
voor werkhout en jachtpacht meer 
naar de gemeentekas. Er moest 
niet alleen naar andere inkomsten 
gezocht worden. Omdat Duitsland 
de invoer van hout verboden had, 
was het voor de inwoners van 
Mützenich wettelijk niet meer 
mogelijk om bomen uit hun vroe-
gere gemeentebos te importeren. 
Zij hadden nochtans geen andere 
keuze om in hun levensonderhoud 
te voorzien.

Tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog gingen in Belgische 
kringen opnieuw stemmen op voor 
een uitbreiding van het koninkrijk 
ten koste van Duitsland. Tijdens 

de Zeslandenconferentie in 1948 
zocht en vond België in Londen 
steun voor de inlijving van de Ven-
nbahn-enclaves. De burgemeesters 
van de Duitse grensgemeenten in 
de Eifel waren zelfs voorstander 
van een nog grotere annexering, 
aangezien de grens anders stuk-
ken grond en familiebanden zou 
scheiden. Gedacht werd aan zo 
groot mogelijke delen van de 
districten Monschau en Schleiden. 
Een aanzienlijk deel van de Duitse 
grensbevolking zag voordeel in een 
verandering van staatsburgerschap 
en lonkte naar België. Dat land 
was een welstellende staat met 
een goed draaiende industrie. Zo 
dachten de grensbewoners te kun-
nen ontsnappen aan de naoorlogse 
ellende in West-Duitsland. Alleen 
ambtenaren en industriearbeiders 
vreesden voor loonverlies. Zij wa-
ren tegen de wijziging gekant. Een 
bindende volksraadpleging in de 
Duitse grensgemeenten moest een 
oplossing bieden. Waar affiches 
in andere Duitse grensgemeenten 
opriepen om bij het vaderland te 
blijven, stond op de affiches in 
Mützenich: Es lebe Belgien (‘Lang 
leve België’)!

Privé weerstation op de Steling. 
https://commons.wikimedia.org

Kruis op de Steling. 
www.Aachener-nachrichten.de

Johann Weisshaupt.  
www.staedteregion-aachen.de
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Op Goede Vrijdag 1949, enkele 
dagen na de oprichting van de 
NAVO, annuleerde België plots zijn 
gebiedsaanspraken. Er werd gespe-
culeerd dat economische overwe-
gingen in het spel waren, zoals de 
verwachting dat een hervatting van 
het passagiersvervoer op de Ven-
nbahn nooit rendabel kon zijn. De 
bevolking van Mützenich reageerde 
teleurgesteld op het afzeggen van 
de annexatie. Districtsbeheerder 
Johann Weisshaupt wendde zich 
tot de Belgische minister van Bui-
tenlandse Zaken, Henri Spaak, om 
hem alsnog voor een inlijving van 
Mützenich te winnen. De deelstaat-
regering van Noordrijn-Westfalen 
was begrijpelijkerwijze niet blij met 
het verzet. De gemeenteraad van 
Mützenich werd door de minister 
van Binnenlandse Zaken geschorst. 
Het maakte de inwoners van Müt-
zenich niet uit dat zij als verraders 
werden beschouwd. Als demo-
craten dachten zijzelf te kunnen 
beslissen waar ze heen wilden. Een 
bindend referendum was immers 
de belangrijkste eis van de West-
Duitse anti-annexatiepropaganda 
geweest, tot bleek dat het volk 
vóór de annexatie bij België zou 

stemmen. De onrust hield aan tot 
de nazomer van 1949, daarna be-
daarden de gemoederen. Historicus 
Christoph Brüll is van mening dat 
het vooral om een hulpkreet ging. 
Het protest verstomde immers na-
dat de deelstaatregering materiële 
hulp naar de grensdistricten had 
gestuurd.

Koffiesmokkel

Voor de Duitse bevolking zorgden 
koffie en sigaretten voor momenten 
van geluk in de trieste naoorlogse 
tijd. Eerst werd voor eigen gebruik 
vanuit winkels in België gesmok-
keld. Met de invoering van de 
Duitse belasting van tien mark per 
kilogram koffie in 1948 kwam de 
smokkel pas goed op gang. Uit Bel-
gië geïmporteerde koffie werd voor 
het dubbele van de aankoopprijs in 
Duitsland verkocht. Een smokke-
laar verdiende hierdoor acht keer 
meer dan een douanebeambte. Hij 
kon deze zonder probleem wat geld 
toestoppen in ruil voor de overhan-
diging van het dienstrooster.

Langsheen de Belgisch-Duitse 
rijksgrens beschikten de Vennbahn-

enclaves over de beste smok-
kelcondities. Van 1948 tot 1953 
was Mützenich het bolwerk van 
de koffiesmokkel. Naar schatting 
duizend ton koffie – ongeveer twee 
derde van alle koffie in het Rijn- en 
Ruhrgebied – was smokkelwaar. 
Met een jaaromzet van naar 
schatting twintig miljoen Duitse 
mark heeft de koffiesmokkel na de 
Tweede Wereldoorlog aanzienlijk 
bijgedragen tot de heropbouw van 
de regio Aken. Het smokkelen 
evolueerde tot een verbeten strijd 
waarbij eenendertig smokkelaars 
en twee douanebeambten het leven 
lieten en een honderdtal smokke-
laars zwaargewond werd. 

De Duitse openbare aanklager 
onderzocht het doen en laten van 
meer dan honderd smokkelaars uit 
Mützenich. Bijna alle jongens van 
het dorp waren erbij betrokken. 
Zesenveertig van hen werden in 
1952 tot celstraffen veroordeeld. 
De lokale voetbalvereniging TuS 
Mützenich kon niet naar een ho-
gere klasse promoveren omdat er 
niet genoeg spelers overbleven! In 
1953 werd de speciale koffiebelas-
ting afgeschaft. Vanaf toen was het 
smokkelen niet meer lonend. 

In 2012 hebben de inwoners van 
Mützenich aan de grensovergang 
met België een herdenkingsmonu-
ment voor de omgekomen smokke-
laars opgericht. Der Schmuggler is 

Interceptievoertuig met Duitse douanebeambten. www.t-online.de

Bezems voor de Porsche ruimen de 
kraaienpoten op. www.spiegel.de
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een bronzen beeld van beeldhou-
wer Klaus Gehlen uit Mützenich, 
wiens vader één van de smok-
kelaars was. Dat geldt ook voor de 
vader van Jaqueline Huppertz, de 
huidige Ortsvorsteherin (hoofd) van 
Mützenich. Het monument staat 
in het midden van de Eupener 
Strasse op de plaats van het vroe-
gere douanekantoor.

Sprokkels uit het verleden

Op 22 oktober 1971 kwamen 
op de Kirschensteinweg bij een 
aanrijding van een schoolbus met 
een goederentrein drie kinderen 
uit Imgenbroich om het leven, 
namelijk Heike Mertens, Heinz-
Dieter Stoffels en Volker Schmitz. 
Een herdenkingskruis langs de 
Vennbahnoverweg tussen Mütze-
nich en Imgenbroich herinnert aan 
dit tragische ongeval. 

Tot eind 1971 was Mützenich 
zelfstandig. Op 1 januari 1972 
werd de gemeente bij Monschau 
gevoegd. Mützenich is vanwege 
de nabijheid van de Hoge Venen 
een populaire bestemming voor 
wandelaars, fietsers, joggers en 
langlaufers. Naast een groot aantal 
particuliere pensions zijn er diverse 
hotels en restaurants, winkels, 

ambachtelijke bedrijven en enkele 
zuivel- en vleesboerderijen. Het 
merendeel van de bevolking werkt 
in de eigen omgeving of in Aken. 

In 1998 werd Heimatverein Müt-
zenich opgericht. Deze heemkring 
is met haar dorpsmuseum Uraalt 
Scholl in een ‘oeroud’ schoolge-
bouw uit 1830 ondergebracht. 

Net als in Lammersdorf (zie vorige 
aflevering) staat op de locatie van 
het vroegere treinstation in Mon-
schau een bewoond gebouw op 

Belgisch grondgebied. Het adres 
luidt: Am Bahnhof 6, Weismes 
(B). Het pand heeft ook een Duits 
adres: Lauscherbüchel 2, 52156 
Monschau-Haag. Gertrud Goffart 
is de eigenares. Deze Duitse vrouw 
verhuurt een vakantiewoning achter 
haar huis. 

Wanneer zij binnen zit, is Gertrud 
in België. Zodra ze op straat komt, 
passeert zij een onopvallende 
grenssteen en is zij in Duitsland. 
Toen België tijdens de Covid-19 
lockdown de grens met Duitsland 
sloot, kon zij strikt genomen als 
enige niet meer op straat komen 
omdat ze daarvoor de rijksgrens 
moest passeren. Gertrud heeft een 
Duitse telefoonaansluiting. Ook de 
andere voorzieningen komen uit 
Duitsland.

Tot voor kort hoorde volgens https://
topomapviewer.ngi.be een vijfhon-
derd meter lang deel van de Hatze-
vennstrasse in Monschau-Kontzen 
bij Duitsland. Ten onrechte, zo blijkt 
nu. Dat weggedeelte is wel degelijk 
Belgisch. Topomap heeft deze fout 
in de loop van 2020 verbeterd.

Der Schmuggler. foto Herman Janssen

Gertrud Goffart.  
www.Aachener-nachrichten.de

Uraalt Scholl, het Heemhuis van Mützenich. www.eifel.info
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Enclave Ruitzhof

Ruitzhof is onze vijfde en laatste 
Duitse Vennbahn enclave. Zij telt 
zeventig inwoners op een opper-
vlakte van 18,73 km². Het ge-
hucht hoort bij Kalterherberg, een 
Duitse gemeente die op 1 januari 
1972 bij Monschau werd gevoegd. 
Ruitzhof strekt zich hoog boven 
de samenvloeiing van de Ruhr en 
de Schwarzbach uit. Ver weg van 
alle drukte vormen enkele huizen 
en hoeves een idyllisch plekje 
langs de nauwelijks bereden, 

niet-doorgaande en enige weg van 
de enclave. Sinds de voormalige 
Duitse Hemmeres-enclave in 1949 
Belgisch grondgebied werd, is 
Ruitzhof de meest zuidelijk gelegen 
Vennbahn enclave.

De buurtschap Ruitzhof is de 
voortzetting van één enkele 
erfpachtboerderij, van oorsprong 
aan het klooster Reichenstein 
toebehorend. Omstreeks 1131 à 
1136 schonken de hertogen van 
Limburg hun kasteel Richvinstinne 
– daterend uit de tweede helft van 

de elfde eeuw – aan de Premon-
stratenzer orde, die er het klooster 
Reichenstein vestigde. Zeshonderd 
jaar lang waren de monniken door 
hun pastorale zorg, scholing en 
gastvrijheid nadrukkelijk in de regio 
Monschau aanwezig. Ruitzhof 
zélf werd voor het eerst in 1501 
vermeld. Na de verwoesting van 
het klooster en het Höfe Ruitz door 
huurlingen in 1543, werden de 
gebouwen geleidelijk aan herop-
gericht. Het duurde maar liefst 
honderdvijftig jaar voor de herstel-
lingen klaar waren. De muurankers 
van de kloosterkerk vermelden het 
jaar 1693. Eind achttiende eeuw 
telde Reichenstein achtentwintig 
kanunniken, waarvan er slechts elf 
in het klooster verbleven. De rest 
was elders als pastoor benoemd. 

Als gevolg van de Franse Revolu-
tie sloot Napoleon in 1802 alle 
kloosters op de linkeroever van de 
Rijn. Ook Reichenstein deelde dit 
lot. De monniken werden verdreven 
en hun klooster werd verkocht. De 
vroegere kloosterboerderij Ruitzhof 
werd in 1819 door de toenmalige 
pachter Johann Els aangekocht. 
Nakomelingen van hem wonen er 
nog altijd. Bij de boerderij hoorde 
vijfentwintig hectare landbouw-
grond. In 1852 stonden er vier 
huizen in Ruitzhof en telde het 

Boven: de foutieve kaart (maart 2020). Onder: de gecorrigeerde kaart 
(september 2020). www.opentopomap.org

Klooster Reichenstein. 
http://hiking-touren.de
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gehucht 19 inwoners. In 1885 
had Leonhard Els een vergunning 
voor een drankgelegenheid in zijn 
aan de bosrand gelegen boerderij. 
Dat café bestond tot in de Tweede 
Wereldoorlog.

In september 2008 nam het Franse 
klooster Notre-Dame de Bellaigue 
het landgoed Reichenstein over om 
er een klooster volgens de Benedic-

tijnse Regel te stichten. Het domein 
telt tweeëndertig hectare bos en 
een visvijver.

Grenzen in het verleden

Ter hoogte van Kalterherberg (D) 
volgt de Vennbahn zuidwestwaarts 
het riviertje de Ruhr. Daar is het 
fietspad aan beide kanten door Bel-
gisch gebied omgeven. De Breiten-

De Vennbahn loopt van noord naar zuid en scheidt Ruitzhof van Kalterherberg. 
https://geo.onroerenderfgoed.be

bach, die ter hoogte van het sein-
huis onder de spoorwegdam in de 
Ruhr uitmondt, vormde een eeuw 
geleden de gemeentegrens tussen 
Kalterherberg (district Monschau) 
en Bütgenbach (district Malmedy). 
Het voormalige treinstation lag op 
het grondgebied van Kalterherberg. 
Omdat niet alleen Bütgenbach 
maar ook het treinstation Kalter-
herberg na de Eerste Wereldoorlog 
Belgisch werden, werd de grens 
een paar meter noordoostwaarts 
van de Breitenbach opgeschoven. 

Door de rijksgrens was het 
treinstation voor de inwoners van 
Kalterherberg en Ruitzhof moeilijker 
bereikbaar. Toch behield het station 
zijn oude naam ‘Kalterherberg’. 
Reizigerstreinen voorzagen hier 
een oponthoud van tien tot vijftien 
minuten voor douanecontroles. Die 
grensformaliteiten werden vaak 
als een barrière ervaren, waardoor 
familie en kennissen slechts zelden 
op bezoek kwamen. Maar als 
men wist wie er van dienst was, 
kon men iets afspreken. Voor de 
ontsluiting van Ruitzhof was de 
Vennbahn zonder twijfel een zegen. 
Het enclavegebied was voor de 
komst van de spoorweg buitenge-
woon slecht bereikbaar. 

Sommige huizen van Mützenich en Ruitzhof zijn omgeven 
door metershoge beukenhagen die bescherming bieden 
tegen het gure weer. foto Herman Janssen

Voormalig Belgisch douanekantoor bij het station van 
Kalterherberg. foto Herman Janssen



46       van wirskaante 2021/1

Inwoners van Kalterherberg en van 
de Belgische gehuchtjes Küchel-
scheid en Leykaul hebben het altijd 
goed met elkaar kunnen vinden. 
Volgens Norbert Rader, het hoofd 
van Kalterherberg, leefde men 
volgens een devies van Konrad 
Adenauer: Mer kennt sich, mer 
hilft sich (‘Hoe beter men elkaar 
kent, hoe meer men elkaar helpt’). 
Kleine zelfstandigen uit Kalterher-
berg hebben nog altijd voordeel 
van hun Belgische buren omdat er 
in de gehuchten Küchelscheid en 
Leykaul geen winkels zijn. Duitse 
douanebeambten zorgden zelden 
voor problemen na het winkelen. Zij 
knepen vaak een oogje toe bij het 
‘smokkelen’ van die voedingswaren 
naar België. En dat gebeurde ook 
wanneer sigaretten en koffie vanuit 
België in de Duitse enclave Ruitzhof 
werden ingevoerd. 

Op 26 maart 1995 waren België en 
Duitsland bij de eerste landen die 
grenscontroles afschaften ingevolge 
de inwerkingtreding van het ak-
koord van Schengen. De grondge-
dachte daarachter was het beginsel 
van vrij verkeer van personen, één 
van de vier basisvrijheden van de 
Europese interne markt. Dat leidde 
niet alleen tot het afschaffen van 
grenscontroles aan de binnen-
grenzen, maar ook tot de mobiele 
bewaking van grensgebieden, een 
strengere controle aan de buiten-
grenzen en een betere samenwer-
king tussen de politiediensten van 
verschillende landen. Als gevolg 
hiervan vielen ook aan de Belgisch-
Duitse grens bij het station Kalter-
herberg de grenscontroles weg. De 
rijksgrens rond de enclave Ruitzhof 
is sindsdien amper waarneembaar. 
De grenshuisjes aan de overweg en 
de nationaliteitskentekens zijn al 
lang verdwenen. Alleen de grens-
stenen staan er nog.

Hedendaagse grenzen 

Formeel gesproken liggen er langs 
de Vennbahn vijf Duitse exclaves. 
Ze zijn slechts door een Belgisch 
fietspad van het Duitse moederland 
gescheiden. Als curiosum kan dat 
tellen. Die situatie is uniek in de 
wereld. Maar omdat zo’n fietsstrook 
maar smal is en bevolkte Belgische 
gebieden op grote afstand liggen, 
is de Vennbahn niet meer dan 
een geografische anomalie. Of het 
fietspad Duits of Belgisch is, maakt 

in feite niets uit. De enclaves zijn 
geen toeristisch thema, plaatselijke 
heemkundekringen doen geen 
onderzoek ernaar en er worden al 
helemaal geen artikels of boeken 
over gepubliceerd. De enclavesitu-
atie is er niet concreet voelbaar.

Of toch een beetje? Zo is er de 
specifieke hulpverlening bij onge-
vallen op de Vennbahn. Daar zijn 
de nationale verkeersregels van 
toepassing. Voor het traject tussen 
Roetgen en Kalterherberg zijn dat 
de Belgische. Bij een ongeval op de 
Vennbahn bel je het internationale 
noodnummer 112 en deel je mee 
waar je staat. De kans is groot 
dat je daar via het gsm-netwerk 
bij de Duitse reddingsdiensten en 
politiebureaus terecht komt. Deze 
informeren indien nodig de Bel-
gische meldkamer, waar zich een 
Duitstalige medewerker bevindt. 
De Duitse nooddienst rijdt in ieder 
geval naar de plaats van het onge-
val. Deze dienst werd immers als 
eerste gealarmeerd en kan meestal 

Duitse zijde van een grenssteen bij de 
Vennbahn. foto Herman Janssen 

Achtergebleven trein in het vroegere station van 
Kalterherberg. foto Herman Janssen
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ook als eerste ter plaatse zijn. Die 
afspraak werd al in het Verdrag 
van Versailles opgenomen. Duitse 
politieagenten echter mogen bij 
ongevallen niet tussenbeide komen. 
Zij mogen op Belgisch grondgebied 
ook geen verkeersboetes uitschrij-
ven. Maar als op het Belgische 
fietspad alle slachtoffers van een 
ongeval uit Duitsland komen, dan 
is het Duitse burgerlijke recht van 
toepassing! Dat kan belangrijke 
gevolgen hebben. Zo zijn er tussen 
het Belgische en het Duitse burger-
lijke recht grote verschillen in de 
hoogte van het smartengeld. 

Tegenwoordig zijn rijksgrenzen nau-
welijks een thema in het dagelijkse 
leven. Door de Europese Unie, 
de euro en het Schengenverdrag 
zijn zij alsmaar minder belang-
rijk geworden. Verschillen tussen 
buurlanden vallen minder op. Er 
zijn geen abrupte grensovergangen 
meer. Grenzen zijn slechts lijnen 
die men op wegenkaarten ziet. Het 

grensverkeer, ook het illegale, is 
bijna een volksherinnering gewor-
den. België zou zonder schade haar 
Vennbahn fietspad aan Duitsland 
kunnen afstaan, maar geen enkel 
land geeft zomaar grondgebied 
weg.

Toch is de specifieke grenssituatie 
voor veel toeristen een gesprekson-
derwerp. Denk bijvoorbeeld aan de 
bezoekers van vakantieverblijven 
in Ruitzhof, bij wie de gsm telkens 
van het ene naar het andere 
netwerk overschakelt. Het oude 
grenssysteem met de slagboomcon-
troles en wachthuisjes is dan wel 
verdwenen en de grens is voor wie 
de streek niet kent fysiek niet meer 
zichtbaar, maar de nieuwe informa-
tietechnologie kent de grenzen wél 
en maakt ze op een nieuwe manier 
waarneembaar. Voor fietsers die 
navigeren met een smart app, is de 
Vennbahn een speciale ervaring. 
Niet alleen bij Ruitzhof is dat het 
geval, maar ook bij de andere 

Tussen Roetgen en Kalterherberg werden in 2013 zeven stalen huisjes in de vorm van een wagon gebouwd. foto Herman 
Janssen

exclaves. Ze komen grenzen tegen 
die alleen op het display van hun 
toestel zichtbaar zijn. 

Eindelijk terug thuis!

Met deze aflevering komt een einde 
aan onze ruim vier jaar durende 
denkbeeldige wereldreis. We be-
zochten enclaves en hanteerden 
daarbij de strikte definitie uit het 
internationale publiekrecht, ook 
wel het ‘volkenrecht’ geheten: “Een 
enclave is een stukje grondgebied 
van een soevereine macht dat vol-
ledig door één andere soevereine 
macht omringd is.” Sommige au-
teurs noemen deze gebieden ‘echte 
enclaves’. Onze zoektocht begon na 
de bespreking van een artikel over 
de verdwenen enclaves in Indië 
en Bangladesh, verschenen in Van 
Wirskaante 2016 nr.4. Sindsdien 
hebben we vierendertig enclaves 
op de kaart gezet. Samen met de 
dertig enclaves van Baarle-Hertog 
en Baarle-Nassau zijn er wereld-
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wijd welgeteld vierenzestig echte 
enclaves, verspreid over achttien 
landen. In de eerste aflevering van 
‘Hoe uniek is Baarle’ gingen we 
nog uit van in totaal tweeënzestig 
enclaves. Maar tijdens onze zoek-
tocht stootten we in Slovenië op 
twee Kroatische enclaves die zelfs 
door de Australische enclave-expert 
Brendan Whyte niet gekend waren. 

Vijftien van die enclaves ontstonden 
in 1991 na de ontbinding van de 
Sovjet-Unie. Veertien ervan hebben 
te lijden onder de vijandige relaties 
tussen de betrokken landen. Na 
dertig jaar onafhankelijkheid maken 
meerdere landen nog altijd aan-
spraak op eenzelfde gebied. Span-
ningen en grensoverschrijdende 
incidenten zijn dagelijks terugke-
rende fenomenen. Denk daarbij aan 
geweldpleging door grenswachters 
en schietpartijen door burgers of 
militairen. Grenzen worden wil-
lekeurig gesloten en soms worden 
er zelfs landmijnen gelegd. Van 

een vredevol samenleven in en 
nabij deze enclaves is geen sprake. 
Daarvoor ontbreekt het onderlinge 
vertrouwen. Nog eens zes an-
dere onderling betwiste enclaves 
bevinden zich in de oorlogvoerende 
landen Azerbeidzjan  en Armenië. 

Dit betekent dat het leven in twintig 
van de vierdertig enclaves buiten 
Baarle ronduit slecht en zelfs ge-
vaarlijk is. Zo’n twee derde van alle 
enclaves buiten Baarle bevinden 
zich in een conflictzone! Men is 
daar niet fier op de enclavesituatie, 
de economie krijgt er maar weinig 
kansen en het enclavetoerisme 
wordt niet hoog in het vaandel ge-
dragen. Reken daarbij nog de spoo-
kenclave Sankovo/Medvezje, een 
Russische enclave in Wit-Rusland. 
Daar zijn weliswaar geen gevech-
ten bezig, maar na de ontploffing 
van de kerncentrale in Tsjernobyl 
werd deze enclave wegens te hoge 
bestraling tot verboden gebied 
verklaard. 

Alleen de West- en Zuid-Europese 
enclaves zijn ietwat met die van 
Baarle vergelijkbaar, al is de 
enclavesituatie in ons dorp veel 
complexer dan elders. Baarle is de 
enige plaats ter wereld waar zich 
een cluster van enclaves bevindt. 

Nu we terug thuis zijn, is de tijd 
aangebroken om ook de eigen 
enclaves te bezoeken en te bestude-
ren. Het einde van deze artikelen-
reeks is nog niet in zicht! 

Bronnen:
www.vennbahn.eu
https://de.wikipedia.org
https://historiek.net
http://borderhunting.blogspot.com
https://verhaal140.wordpress.com
https://deskgram.com
http://grenzsteine.de 
www.merkur.de 
https://archive.li
www.belgeoblog.be
www.aktivatours.be

Beschietingen tussen Azerbeidzjan en Armenië. https://en.publika.md 
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Op de foto is te zien hoe smal de 
richel is rondom de spits waar je 
kunt gaan staan. 
Ondertussen is er natuurlijk wel 
wat veranderd als je naar het 
silhouet van Baarle kijkt. We geven 
een opsomming van de meest in 
het oog springende veranderingen.

Een panorama van 360o van Baarle. Of eigenlijk verschillende foto's die 

later zijn samengevoegd tot één foto. De beelden zijn gemaakt vanaf de 

kerktoren van Baarle-Nassau in augustus 1985. Ze zijn gemaakt door 

Frans Luijten en Peter Laurijssen, die destijds boven op de gewelven 

van de kerk werkzaam waren. Vanaf de toren was er een geweldig uit-

zicht; dus om van daar af foto's te maken was een logisch gevolg. 

Anno 1985

Baarle 360° in vogelvlucht 
FRANS LUIJTEN

Frans Luijten op de kerktoren
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We gaan van links naar rechts: 

-  Pastoor Vekemanshof staat er nu 
nog in min of meer de oorspron-
kelijke bebouwing. Hier en daar 
een kleine uitbreiding, terwijl nu 
een aantal woningen in volume is 
verdubbeld. 

-  Apotheek ‘Nassau’ was er nog 
niet, er is nog volop begroeiing te 
zien in de oude tuin van schoen-
maker en postbode Piet Theeuwes 
en familie.

-  Het huidige woonzorgcentrum 
Janshove is juist gerealiseerd en 
het oude 'bejaardenhuis' staat er 
nog compleet achter. Er was ook 
een directe verbinding middels 
een gemetselde corridor naar het 
nonnenklooster. Het waren in be-
ginsel de zusters die de verzorging 
deden. Zij waren destijds ook de 
initiatiefnemers voor de bouw van 
het bejaardenhuis. 

-  Over Janshove kijkend, richting 

Boshoven, zie je dat alles nog ak-
ker en weiland is. 

-  Uiterst links staat nog het oude 
Limfa-complex, de limonade-
fabriek van de fam. Verheijen. 
Ondertussen staat het merendeel 
van het terrein vol met woningen 
en appartementen; Belgische en 
Nederlandse. 

-  Het nonnenklooster heeft sinds 
2008 plaats gemaakt voor  
‘Residence Le Monestère’. Ter 
plaatse van de vroegere achter-
zijde van het klooster is nu de 
nieuwe ingang naar de huis-
artsenpraktijk en Corpus fysio-
therapie. De kapel is behouden 
gebleven, zij het met een andere 
functie. En een deel van de tuin 
van het voormalige klooster is 
een uitbreiding van het kerkhof 
geworden. 

Op de kerk staat op de kruising van 
de dakdelen nog de oude ‘vierings-

dakruiter’, deze is ondertussen 
helemaal vernieuwd. De oude was 
destijds nog gemaakt door timmer-
bedrijf Luijten (Loveren), althans dat 
stond in de houten gebinte gebeiteld. 
Jammer genoeg is het jaartal niet 
overgenomen. 
-  Over het dak kijkend aan de lin-

kerkant staat het vroegere lagere 
schoolcomplex met vooraan links 
de laagbouw van de Aloysius- en 
Openbare school en rechts daar-
naast de katholieke Maria Regina 
school, waarvan het kunstwerk 
momenteel de gevel van de 
Uilenpoort siert. Aan de kant van 
de Burgemeester de Grauwstraat 
( in de volksmond Pruimenstraat 
) staat het in 1982 aangebouwde 
schoolgebouw ter vervanging van 
de kleuterscholen. Er is achter 
de bomenrij nog net een stukje 
speelplaats te zien van de oude 
Bernadette-kleuterschool, met nog 
het berghok. 

-  Over de school kijkend, zien we 
links de groene gebouwtjes van 
voorheen kleuterschool ’t Kwetter-
nestje’ met daarnaast de achter-
kant van sporthal ‘De Lichtert’.
Deze heeft ondertussen plaats 
gemaakt voor woningen en ap-
partementen. 

-  Inzoomend, meteen rechts van 
het kerktorentje op de hoek van 
de Burgemeester de Grauwstraat 
en de Cor van der Bokstraat staat 
het winkeltje van Fien van den 
Boogaart-Haagen, met de ingang 
nog aan de zijgevel. 

-  Nog juist over de nok van 
het kerkdak is het Wit-Gele-
Kruisgebouw te zien. Dat is later 
vervangen door nieuwbouw voor 
 Marwijn. Dat is ook al weer 
gesloopt voor nieuwbouw van ap-
partementen, genaamd ‘Residen-
tie Regina’. 

-  Naast het W-G-Kruisgebouw staat 
het pand waar de Rijkspolitie een 

tijd in gevestigd was.  Ook dat is 
gesloopt om er samen met een 
deel van de tuin van de vroegere 
burgemeesters-ambtswoning 
appartementencomplex ‘Huys 
Bruheze’ te bouwen. 

-  De oude burgemeesterswoning 
staat nog in volle glorie op de 
hoek bij het St. Annaplein, met 
nog een grote, prachtig mooie 
tuin.

-  Het huis ernaast (op de foto er 
achter) is intussen ook vervangen 
door een nieuwe woning en daar 
weer naast het huis van Maurice 
Gulickx en Chinees restaurant 
Lotus op de hoek St-Annaplein 
– Burgemeester de Grauwstraat. 
Deze woningen zijn ondertussen 
ook gesloopt en hebben plaats 
gemaakt voor ‘Residentie Gulickx’ 
(appartementen met op de begane 
grond het Kruidvat). 

-  Rechts naast de supermarkt 
Jumbo loopt het St. Annaplein 

over in de Alphenseweg. Tegen-
over de supermarkt op het St. 
Annaplein staat nog het huis 
van de familie Bruurs (met het 
grijze gevelpuntdak). Zij zijn de 
grondleggers en voorgangers van 
de supermarkt. Op deze plek zijn 
zij ooit met een kruidenierswinkel 
begonnen. Links ernaast zien we 
het witte gebouw van aannemer 
Sus Koks, daar waar nu winkels 
zoals o.a. een reisbureau en een 
bloemwinkel zijn gevestigd. 

-  Vandaar uit verder naar achter 
kijkend, voorbij de Klokkenstraat, 
zien we alleen nog maar weiland 
en akkers. Hier is later het com-
plex ‘Vinckxhof’ gerealiseerd.

-  Het industrieterrein van Nassau 
was er nog niet alsook de on-
dertussen verkavelde en volge-
bouwde delen van Baarle-Hertog 
(straatnamen eindigen toepasse-
lijk allemaal op 'akker') tot aan de 
Smederijstraat. 
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Terug naar het centrum:

-  Duidelijk in beeld is het 
gemeente huis van Baarle-Nassau.  
Weliswaar heeft de grote verbou-
wing nog niet plaatsgevonden.  
De administratieve vleugel staat 
er nog. 

-  Aan deze zijde van het gemeente-
huis kijken we tegen de achter-
kant van ondertussen gesloopte 
panden. Meest links zien we hier 
nog het woonhuis en de smidse 
van Louis van Puijenbroek, met 
daarachter garageboxen. Bij één 
garagebox zien we ook aan de 
achterkant een kantelpoort, zodat 
de fam. Gulickx (Jan van de Spar) 
ook een achterom had bij zijn 
tuin. De Rabobank op de Singel 
was toen nog niet veel breder dan 
het winkeltje van Camp (ijs en 
souvenirs) wat er vroeger gestaan 
heeft. Alles is afgebroken en heeft 
plaats gemaakt voor de uitbreiding 

van de Rabobank. 
-  Autobedrijf A. de Jong bv neemt 

hier nog een dominante plaats 
in, uitkijkend op de Nieuwstraat. 
Aan de Singel-zijde, in het witte 
huis waar vroeger (vooral Franse) 
kloosterlingen werden opgevangen 
was de showroom gevestigd (Dré 
de Jong had de kleinere ramen 
vervangen door grote ramen) en 
waar nu café ‘de Pomp’ is geves-
tigd in het oude raadhuis, was 
toen een groot magazijn en lag 
het vol met autobanden, uitlaten 
en auto-onderdelen. Waar de 
benzinepompen stonden onder de 
blauwe dakrand staan nu apparte-
menten met winkels op de begane 
grond. 

-  In beeld rechts naast de kerk zien 
we het witgrijze gebouw van voor-
heen bakkerij Louis Jansen. Daar 
zijn nu (deels) appartementen 
gecreëerd.

-  Verder naar rechts staat het 

Heemhuis, toen nog raadhuis van 
Baarle-Hertog. 

-  Op de hoek tegenover Garage de 
Jong is de schoenenwinkel van 
Gulickx gevestigd. Het pand is 
door de huidige uitbaters, de fami-
lie Meeuwesen, van een moderne 
strakke gevel voorzien. 

-  Naast v.d. Sluis Kleding staat nog 
‘het Witte huis’, een opvangcen-
trum voor weeskinderen gerund 
door fam. Van der Werf. Nu staan 
er appartementen met winkels 
(Jola en Tesoro). 

-  In de Roosakkerstraat (‘t Druk-
kerstraatje) zien we links en 
rechts nog garageboxen, waar 
ondertussen ook appartementen 
zijn verrezen. 

-  Achter het grote complex waar 
toen drukkerij Emiel de Jong nog 
in zat, is aan de achterkant nog 
een groene zone, waar nu de 
parkeerplaats van de Albert Heijn 
is. Dit groene gedeelte was achter 

café ‘Paradiso’ aan de Kerkstraat. 
Het café is afgebroken om plaats 
te maken voor uitbreiding van 
deze parkeerplaats. Wie dit groene 
gebied wil zien in 1973, kijkt op 
de beeldbank van Amalia onder 
‘Panorama-zicht van het Dorp’.

-  Verder naar achter in de Roosak-
kerstraat staat nog het gebouw 
van het oude sigarenfabriekje 
‘Baarle’s Roem’ van Delahaut (de 
man van ‘madammeke Bus’). Nu 
staat er een gelijknamig apparte-
mentengebouw. 

-  Hier tegenover staat nog een grote 
boom, waar nu de feestzaal van 
café-restaurant ‘de Lindenboom’ 
staat. 

-  Op de achtergrond torent nog de 
meelsilo van de fa. Keustermans 
boven de bomen uit. Nu staan er 
woningen en appartementen van 
de gelijknamige familie. 

-  In de Stationsstraat kijken we nog 
achter in de tuin en tegen de wo-

ning van zaadhandel Bastiaansen. 
Ook dit pand heeft plaats gemaakt 
voor appartementen. 

-  Achter de Loswal is nog een oase 
aan groen te zien. Een groot deel 
van deze grond is onlangs aange-
kocht door de gemeente van mevr. 
Van Hilst, om er een nieuw cultu-
reel centrum te gaan bouwen. Het 
betreft hier zowel Nederlandse als 
Belgische grond. 

- In de Nieuwstraat / hoek Roosak-
kerstraat zien we op de voorgrond 
nog Marjolein (kinderkleding) met 
daarnaast de kunst- en interieur-
winkel (Peter) de Greef. Er naast 
het Drankentotaalhuis, verfzaak 
J. v.d. Kerkhof, drogisterij Camp 
en café het ‘Hoekske’ van Frits en 
Liesje van Loon-Gillis. 

-  Op de verre achtergrond is het 
witte gebouw het woonhuis van 
de jonge dr. Theo Bloem, wat nu 
helemaal verbouwd is tot villa van 
Stijn de Jong (zoon van Joep de 

Jong). Het grote groene veld tot 
aan de Katerstraat is nu privépark. 

-  Links hier van kijken we achter 
op de stallen van de boerderij van 
Fransen, tegenover  
‘Den Bonte Os’. Deze gebou-
wen, incl. de boerderij zelf zijn 
gesloopt. 

-  Rechtsboven zien we de 
Chaamseweg met het witte 
gebouw café ‘Tourmalet’. Het 
grote woonhuis achter café ‘de 
Tourmalet’ was de leerlooierij van 
Michielsen. Deze is jaren geleden 
ook gesloopt en is nog steeds 
braakliggend terrein. 

-  Juist daarachter zien we (met 
luifel) nog net de vroegere winkel 
van Foto de Greef.

-  Routehuisje 22 op de hoek met 
de St. Janstraat was helaas toen 
ook al gesloopt. 
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Hiermee zijn we bijna letterlijk in 
vogelvlucht over het centrum van 
Baarle-Nassau/Hertog 'gevlogen'. 
Anno 1985. 

Op de beeldbank van Amalia zijn 
nog meer foto's van Baarle te 
bekijken, o.a. uit de periode 1973-
1974 door Bart van Boxtel vanaf 
de St.Remigiuskerk. Ook vanaf 
deze kerk zijn er prachtige foto's uit 
1953 van Antoon Koijen.

Peter Laurijssen op de kerktoren



van wirskaante 2021/1       53

Een Dominicaan tussen  
bronsgroen eikenhout (2)

ANTOON VAN TUIJL

Huub Gulickx heeft het eerste deel – het noviciaat – van zijn opleiding 

tot pater Dominicaan afgerond. Hij is verhuisd van het klooster in 

Huissen naar Zwolle. Hier wordt het studeren wat de klok slaat. Elke 

aanstaande priester krijgt een stevige opleiding. Bij de Dominicanen 

wensen ze heel goed opgeleide leden. Studeren staat er hoog in het 

vaandel. Ook maakt hij een begin met zijn pastorale en onderwijstaken.

Wij laten hemzelf weer aan het woord.

Na het isolement van het novici-
aat in Huissen is het zalig om in 
Zwolle te gaan studeren. Met een 
zestigtal studenten wonen wij op 
het gele convent, zoals dit klooster 
genoemd wordt. In tegenstelling tot 

Huissen is hier een drukbezochte 
kerk, waarin wij vanuit het koor de 
diensten ondersteunen met onze 
zangkracht. 

Ik zeg met nadruk ‘zangkracht’ 
want ik heb een flinke stem en 
kan heel hoog zingen. Maar ik 
kan geen wijs houden en daarom 
heb ik ondersteuning van het koor 
nodig. Wanneer de medetenoren 
mij naar de hoogste notenbalken 
tillen, dan kan ik de nog hogere 
noten meepakken. Hoewel ik niet 
muzikaal ben, moet ik altijd in het 
koor meezingen. Tot het selecte 
gezelschap van de ‘allelujameisjes’ 
– zo noemen wij de voorzangers! – 
ben ik nooit doorgedrongen.

Zieke vader bezoeken

Een week voor kerstmis 1959 krijg 
ik een brief van mijn broers met 
het bericht dat mijn vader ziek is. 
Met deze brief ga ik naar pater 
magister. Ik zeg hem dat ik naar 

Baarle wil gaan om mijn zieke 
vader te bezoeken. Dat kan niet 
volgens hem, waarop ik reageer 
met: ”Toch zal dat gebeuren!” Hij 
merkt dat het mij ernst is en zegt: 
“Goed, dan kun je tweede kerstdag 
op en neer”. Ik antwoord dat ik 
tweede kerstdag ga en pas op de 
dag erna terugkom. De reis is te ver 
om in een dag te doen. Bovendien 
zal mijn terugkeer in Baarle in 
vol Dominicaans ornaat altijd te 
kortstondig zijn. Mijn overste geeft 
toe. Ik hou niet van dat bekrompen 
denken!
Zo ga ik op tweede kerstdag 1956, 
na een slapeloze nacht vanwege de 
spanning, op het station in Zwolle 
op zoek naar een plaats in de derde 
klasse. Met de gelofte van armoede 
nog warm in het hart moet ik de 
nederigste klasse kiezen. Wereld-
vreemd, gekleed in mijn habijt met 
daarover een slobberige zwarte jas, 
loop ik te zoeken naar een klasse 
die inmiddels is opgeheven door de 
Nederlandse Spoorwegen.  
Op derde kerstdag kom ik terug in 
Zwolle, vermoeid en blij dat ik weer 
van de ‘vakantie’ in het klooster 
kan genieten. Pater Magister zal 
ook wel verheugd zijn dat zijn 
moeilijke beslissing om mij te laten 
gaan, goed is afgelopen. Op 15 
januari 1957 is hij duidelijk nog 
meer voldaan over die beslissing, 
want dan komt het bericht dat mijn 
vader is overleden.

Vader Gulickx, bakker in Baarle. 
archief Amalia
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Anders denken

Na een jaar komt de zeer pientere 
André Dekker, die ik al ken vanuit 
Huissen, naar Zwolle. De studie 
van de filosofie krijgt door hem 
een stimulans. Hij is in het mo-
derne denken beter thuis dan onze 
professoren. In lange gesprekken en 
discussies leert hij ons de informatie 
in kranten en tijdschriften te analy-
seren. Mijn ogen gaan open voor de 
politieke gebeurtenissen van die da-
gen. De Russische inval in Hongarije 
en de Suez-crisis geven veel stof tot 
nadenken. Van André heb ik veel ge-
leerd en ben ik anders gaan denken 
over politiek en maatschappij.
De drie jaren in Zwolle verlopen 
zonder veel schokken. Daar zijn de 
vakanties op Arnichem, een buiten-
goed van de Dominicanen aan de 
Vecht. Wij lopen daar rond in broek 
en overhemd, kunnen er zwemmen 
en varen. 
Ik lees daar altijd heel veel.
Tijdens mijn studie in Zwolle ontdek 
ik de kerkgeschiedenis en ben ervan 
gaan houden. Vooral de geschiede-
nis van het eerste Vaticaans Concilie 
krijgt mijn belangstelling.
Er gaan verschillende fraters-stu-
denten weg uit Zwolle. Zij willen de 
eeuwige geloften niet afleggen. Het 

afscheid nemen gebeurt niet meer 
geheimzinnig. Toch is het pijnlijk als 
iemand vertrekt met wie je al jaren 
bent opgetrokken.
In september 1959 doe ik mijn pro-
fessie. Uit Baarle komt een autobus 
met moeder, broers en zussen en 
familie en kennissen.

Nieuwe lente

Daags na dit feest vertrekken wij uit 
Zwolle naar Nijmegen. Daar begint 
de studie theologie. Dit worden de 

laatste vier jaar van mijn opleiding 
die ik doe op het Albertinum. Stu-
deren blijft me boeien. In Nijmegen 
volg ik moraalcursus. Het is een 
droge dogmatische theologiestudie 
waaraan de orde veel te lang blijft 
vasthouden! Onze docenten zijn 
jong en pas afgestudeerd. De nieu-
we theologie komt op gang. Een 
nieuwe lente en een nieuw geluid. 
Dit gebeurt samen met ingrijpende 
ontwikkelingen in de katholieke 
kerk. In 1958 sterft paus Pius 
XII. Zijn opvolger, Johannes XXIII 
brengt een frisse wind in de kerk. 
Die begint ook in het Albertinum te 
waaien. Het bericht dat de nieuwe 
paus een tweede Vaticaans concilie 
bijeen wil roepen, doet de hoop op 
een totaal vernieuwde kerk stijgen 
tot een euforie.
Omdat ik mij al jaren bezighoud 
met het eerste Vaticaans concilie 
(1870), ben ik een deskundige. In 
de Bazuin (vooraanstaand tijd-
schrift van progressieve katholie-
ken, uitgegeven door de Jezuïeten, 
A.v.T) schrijf ik twee artikelen 
waarin ik de geschiedenis van dit 
concilie verhaal. 

De pater-studenten maken zich klaar voor een vaartocht op de Vecht. bewerkte 
foto Antoon van Tuijl

Dag van de gelofte-aflegging; Huub met zijn moeder en v.l.n.r. zijn broers en 
zussen Joost, Maria, Sjraar, Jan, Harrie, Marthe en Frans. foto Huub Gulickx Jr.
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Ze verschijnen in een serie artike-
len die vertellen over al de andere 
concilies. Pater Schillebeeckx geeft 
bisschop Bekkers een stem die veel 
weerklank vindt bij katholieken 
en andersdenkenden. De progres-
sieven zijn in de kerk de vaandel-
dragers en wie toen zou hebben 
voorspeld dat er nog eens een 
bisschop Simonis en een bisschop 
Gijsen de kerkelijke trom zouden 
roeren, zou zijn uitge lachen!

Op dinsdag

Op 18 juli 1962 word ik samen met 
dertien overgebleven jaargenoten 
tot priester gewijd. Daarop volgt 
de Eerste H. Mis in Baarle-Hertog. 
Dat moet op een dinsdag want op 
zondag werkt heel de familie in de 
bakkerij. Daar kijken de andere wij-
delingen wel vreemd tegenaan. Zij 
vieren hun eremis traditie getrouw op 
zondag in hun thuisparochies. Na 
mijn eremis en een week vakantie in 
Baarle ga ik weer naar het Alberti-
num voor het laatste jaar theologie 
en mijn eerste jaar als jonge pater. 
Ik ben een prachtige fiets, een type-
machine en een grote stapel boeken 
rijker.

De winter van 1962-1963 is een 
van de strengste van de eeuw. Hij 
begint daags voor kerstmis. Ik ver-
zorg diensten in een zusterklooster 
en logeer daar op een zolderkamer 
die echt niet warm te stoken is. 
Deze winter gaat vooraf aan een 
zomer waarin het in onze kerkpro-
vincie gonst van de vernieuwing. Op 
het Albertinum staat de oude garde 
van Dominicaanse professoren in 
het gelid om de aanval op te vangen 
van de vernieuwers die in het 
buitenland nieuwe theologische en 
Bijbelse inzichten hebben opgedaan. 
Het starre geweld van de orthodoxie 
verdrijft  jonge veelbelovende krach-
ten uit de orde. Maar ik ben voor-
bestemd om in de pastorale praktijk 
te gaan werken en de dag komt dat 
ik met mijn benoeming naar Venlo 
afreis. Ik vertrek uit het Albertinum 
zoals de meeste van mijn jaargeno-
ten. We gaan uit elkaar, ieder zijn 
eigen toekomst tegemoet.

Zware biechtstoel

Op maandag 19 augustus 1963 
kom ik in Venlo aan. Ik krijg in het 
klooster een mooie ruime kamer 
met een nieuw bureau. Op het 
Albertinum woonde ik in een kleine 
paters-cel. Ik ben de koning te rijk. 
Pater prior is een goede gastheer 
en een kenner van spijs en drank. 
In de stad staat hij bekend als een 
goed predikant. De pater-zangleraar 
uit Huissen woont hier intussen 
ook. Hij verzorgde de preek bij mijn 
eremis en is de enige die ik in dit 
klooster ken. Van hem krijg ik te ho-
ren wat mijn taken op mijn nieuwe 
post zullen zijn. Aan een hoek van 
een tafel in de recreatiezaal legt 
hij mij uit dat ik les moet geven op 
de Rijks HBS (Openbare Hogere 
Burgerschool, A.v.T.). 
Dat zijn lessen in cultuurgeschiede-
nis van het christendom. 

Bovendien ga ik godsdienstles-
sen verzorgen op de Middelbare 
Tuinbouwschool. Ik krijg ook een 
biechtstoel toegewezen, achteraan 
in de kerk. Daar trekken de biech-
telingen het eerst naar toe. Naar 
het voorbeeld van de tollenaars, 
blijven de zondaars het liefst achter 
in de tempel. Het is de ‘zware 
biechtstoel’. Eens in de zoveel 
weken moet ik een preekbeurt in 
de kerk verzorgen. Dat houdt in 
dat je op zaterdagavond preekt en 
op zondag vier maal. Elke twee 
weken krijg ik de vroegmis om zes 
uur op zondag. Dat is een mis voor 
vakantiegangers, duivenmelkers, 
vissers en spoorwegpersoneel dat 
in de nacht dienst had op het grote 
emplacement van Venlo. Met car-
naval zitten daar ook feestvierende 
gelovigen die hun zondagsplicht 
komen vervullen en daarna hun 
roes gaan uitslapen om later weer 
vrolijk verder te feesten. Het slapen 
begint vaak al onder de mis.

Naar school

Op woensdag 4 september begint 
mijn schooltaak. Er is eerst een 
lerarenvergadering op de Rijks HBS. 
Ik weet niet eens wat een HBS is. 
Dit type onderwijs ken ik helemaal 
niet. Ik maak kennis met de leraren 
en leraressen, waarvan er enkele 
nieuwkomers zijn, net als ik. De 

Huub zegent de aanwezigen na zijn 
Eerste H. Mis. foto Huub Gulickx Jr.

De Rijks HBS in Venlo. 
archief Rijks HBS
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directeur is ook pas benoemd. Hij 
moet orde op zaken stellen omdat 
de school onder de vorige directeur 
in de versukkeling geraakt is.
In de vergadering let ik goed op wat 
er allemaal gezegd wordt en houd 
me verder gedeisd. Al kijkend en 
luisterend zal ik wel leren hoe ik 
mijn vak moet aanpakken en wat 
andere leraren doen. In alle klassen 
moet ik cultuurgeschiedenis van het 
christendom geven. De leerlingen 
hebben een handboek met een 
deel 1 voor de eerste twee klassen 
en een deel 2 voor klas 3 en 4. 
De vergadering is in de voormid-
dag. De lessen beginnen pas op 10 
september. 
In de namiddag van die vierde 
september beginnen de lessen op 
de tuinbouwschool al. Daar ga ik 
godsdienstles geven en ik moet zelf 
maar voor de leerstof zorgen, want 
een lesboek is er niet! Zo begint 
mijn werk tussen de mensen van 
Venlo.

Paters en broeders

Door mijn jarenlange wat geïsoleerde 
kloosterleven voel ik me wat ver-
vreemd van de wereld. Daar komt bij 
dat de paters en broeders van Maria-
weide – zo heet het klooster in Venlo 
– wat vreemd tegen mij aankijken en 
me op den duur wat wantrouwen. Ik 
kom in hun geordende leven bedrei-

gend over terwijl ik zelf onzeker ben. 
Die beginsituatie begrijp ik wel. Ik 
kom van het Albertinum, waar in de 
jaren van mijn opleiding een volko-
men andere denksfeer is gekomen. 
In theologie, filosofie en Bijbelstudie 
zijn er stormachtige ontwikkelingen 
ontstaan, waarvan wij de eerste 
vruchten met smaak proefden. Om 
de lieve vrede te bewaren moet ik 
voor het oog en oor van de mede-
paters op Mariaweide van de vierde 
versnelling terugschakelen naar de 
eerste. In de gesprekken tijdens de 
recreatie kan ik die lage versnelling 
niet altijd volhouden. Van huis uit 
ben ik een prater en ijdel genoeg om 
te laten horen hoe ik over een en an-
der denk! De eerste ‘aanvaring’ met 
de prior en de medepaters wil ik wat 
uitgebreider vertellen, om de leefwe-
reld te schetsen waarin ik vanuit het 
Albertinum terecht ben gekomen en 
die mij vreemd is. In het Albertinum 
ben ik het laatste jaar aangesteld als 
socius van de magister van de broe-
ders (Dominicanen die geen priester 
zijn. Zij verzorgen ondersteunende 
taken in het klooster, A.v.T.). Ik was 
zogezegd het hulpje van die magis-
ter. Lachend zeg ik wel eens dat dit 
de hoogste functie is die ik ooit in de 
orde bereikt heb op de hiërarchische 
trap van gezagsdragers. Pater overste 
zei bij mijn benoeming dat ik ook 
in Venlo aandacht moest besteden 
aan het wel en wee van de broe-
ders. Zij dragen nog aparte kleding. 
Het zwarte scapulier met capuchon 

onderscheidt hen van de paters in 
het wit. Zij hebben ook een aparte 
recreatieruimte.
Gedachtig mijn opdracht, ga ik wel 
eens bij de broeders in het voorhuis 
recreatie houden. Omdat ook bij hen 
de democratisering en vernieuwing 
doordringen, hebben ze aan mij 
een bondgenoot! Ik ben mij van 
geen kwaad bewust als ik bij pater 
prior op het matje geroepen word. 
Hij en een aantal paters vallen over 
mij heen. Ik verpest de broeders! 
Ik maak hen balorig. Ik ben er de 
oorzaak van dat er al broeders zijn 
die weigeren de bedden van de 
paters op te maken en hun nachtser-
vies leeg te maken! Ja natuurlijk, 
zij zijn ook vóór de broeders maar 
op gepaste wijze. Een oude pater 
zegt: “Als het circus in de stad komt, 
geef ik ze een rijksdaalder zodat ze 
er naar toe kunnen”.  Nu breekt me 
de klomp en ik zwijg! Ik ben toch 
wel op een vreemde Dominicaanse 
planeet terecht gekomen, waar een 
aantal bewoners een andere taal 
spreekt, een ander geloof belijdt en 
een andere kijk heeft op de maat-
schappij en wat zich daarin afspeelt. 
Die ouderen staan stil en ik beweeg 
mee met de veranderingen.

Stropdas

Op een avond komt de prior briesend 
mijn kamer binnen omdat ik niet 
deelgenomen heb aan het koorge-
bed. Ik heb volgens mij daar een 
goede reden voor omdat ik punten 
klaar moet maken die de volgende 
dag op de Rijks HBS ingeleverd 
moeten worden. Zo geef ik hem 
tegenwind. Diep in mijn hart moet 
ik wel lachen om zijn ijver voor het 
koorgebed. Aan een boom zó vol 
geladen met psalmen, zullen die 
paar van pater Huub toch niet gemist 
worden? Een ander conflict heeft 
een merkwaardige oorzaak. Het is 

De lerarenkamer van de Rijks HBS. 
archief Rijks HBS

Klooster Mariaweide in Venlo. 
www.mariaweide.nl 
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typerend voor de veranderingen die 
beginnen in de klederdracht bij de 
geestelijken. Ik ga al enige tijd naar 
de scholen in zwart pak en met een 
witte priesterboord op en zwart over-
hemd. Tijdens een vakantie thuis 
krijg ik een wit overhemd. Dat ga ik 
dragen met een zwarte stropdas. De 
leerlingen, vooral de meisjes, zeggen 
me dat dit veel beter staat. Maar de 
paters op Mariaweide bekijken deze 
kledingverandering met argusogen 
en wijzen die in hun hart af. Het 
huisconcilie heeft er een agendapunt 
van gemaakt en de prior komt mij 
mededelen dat ik voortaan weer met 
een zwart hemd en priesterboord 
naar school moet. 
Ik vind die stropdas de ruzie niet 
waard en gehoorzaam. De meisjes 
vragen mij waarom ik mijn witte 
hemd met stropdas niet meer draag. 
Dat leg ik hen gewoon uit. Buiten 
mij om sturen die grieten een kaart 
naar de prior. Daarin vragen ze of ik 
toch niet met de in hun ogen beter 
passende kleding naar school mag 
komen. Nu is bij hem de hond los! 
Hij stormt met die kaart in zijn hand 
mijn kamer binnen: hoe heb ik het in 
mijn hoofd gehaald om aan leerlin-
gen te vertellen wat er in het klooster 
besproken wordt!

Kat en hond

Terwijl deze gebeurtenissen zich af-
spelen binnen de kloostermuren van 
Mariaweide, hebben er ook soortge-
lijke conflicten plaats in de parochies 
tussen pastoors en kapelaans. In 
Limburg wonen kapelaans in een 
eigen huis, zoals dat in België ook 
gewoon is. Dat is een voordeel te-
genover andere provincies. Daar wo-
nen pastoors en kapelaans soms als 
kat en hond bij elkaar. Ze verschillen 
van inzicht over pastoraal, kerk en 
maatschappij. Er zijn groeiende 
tegenstellingen tussen de generaties 
pastores. In Venlo zijn er pastoors 
die aan de lopende band onenig-
heid hebben met hun kapelaans. 
Er zijn jonge priesters die daardoor 
hun ambt verlaten. Via de jeugd op 
school en in de jongerenkerk hoor ik 
verhalen over de ‘veldslagen’ tussen 
de eerwaarde heren. Ik hoor van een 
geval dat een pastoor op de preek-
stoel vertelt dat zijn kapelaan in 
zijn preek een verkeerde visie op de 
blijde boodschap heeft verkondigd. 
De boodschap wordt daar niet blijer 
van maar wel spannender. De jeugd 
is op de hand van de kapelaan!
Op Mariaweide ben ik een buiten-
been. Geleidelijk ga ik meer houden 

van het lesgeven. De omgang met 
de leerlingen inspireert mij. Zij leren 
mij dat ik met heel mijn theologie 
en filosofie geen poot heb om op te 
staan. Dat ik andere wegen moet 
gaan om door te dringen tot wat zij 
denken en voelen. De revolutie die 
in de maak is en waarvan 1968 
het hoogtepunt vormt, blijft voor de 
paters op Mariaweide verborgen. 
Door de omgang met de jeugd proef 
ik de nieuwe wind die gaat waaien. 
Ik zit klem tussen de rol die ik moet 
spelen in mijn klooster en de ver-
wachtingen die ik met mijn praten 
en verhalen oproep bij de jongeren. 
Het contact met mijn Dominicaanse 
studiegenoten is weggevallen. Ieder 
van hen heeft met zijn eigen functie 
of studie genoeg aan zijn hoofd om 
dat boven water te houden. In de 
ogen van de prior ben ik niet goed 
bezig. Wat ik doe past niet in zijn 
gedachtegang van wat een pater 
moet doen. 
Onze kerk heeft wat meer altaren 
dan de meeste kerken. Iedere pater 
hoort dagelijks een H. Mis op te dra-
gen, ook als er geen mensen aanwe-
zig zijn. Ik weiger voortaan om nog 
moederziel alleen de mis te lezen. 
Vanuit mijn kijk op de eucharistie 
kan ik dat niet meer opbrengen…

Docententeam van de Rijks HBS. Links zit pater Huub met wit overhemd en stropdas! archief Rijks HBS
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De Cultuurcorrespondent van Baarle (1)

De boerderij van mijn opa en oma
RACHELLE VAN DEN BROEK

Onlangs stapte ik in een tijdmachine die Google Maps heet. Een street-

view van de Oordeelsestraat vulde mijn beeldscherm. Met de cursor 

drukte ik op het icoontje van een klok en sleepte ik de tijd terug naar 

april 2009. Vol spanning wachtte ik af terwijl het pixelachtige beeld 

steeds scherper werd. Uiteindelijk kwam de boerderij van mijn opa en 

oma die een aantal jaren geleden is afgebroken, terug tevoorschijn.

Fantastisch vond ik het! Ik had dit 
gebouw al in geen jaren meer ge-
zien. Het enige materiële overblijf-
sel dat ik heb van deze plek is een 
muziekstandaard die door een op-
lettende tante tijdens de sloop uit 
een container vol puin was gevist. 
Verder bestaat de boerderij slechts 
nog in de immaterialiteit van mijn 
geheugen, als een constructie van 

de verschillende herinneringen die 
ik eraan heb.

Het redden van mijn 
herinneringen

Een constructie die tegenwoordig 
wat begint te wankelen omdat de 
zondagochtenden die ik er als kind 
doorbracht steeds langer geleden 

zijn en ik meer en meer blijk te 
vergeten. Wat ik in ieder geval niet 
zal vergeten is het versje dat op 
een houten plaatje was aange-
bracht en in de keuken aan de 
muur hing. Onbewust leerde ik als 
kind al de regels uit mijn hoofd:

Daar alleen kan liefde wonen
Daar alleen is het leven zoet
Waar men stil en ongedwongen
Alles voor elkander doet

Een kleine zoekopdracht leerde 
me dat het de laatste strofe was 
van een lekker zoetsappig gedicht 
van Hieronymus van Alphen, een 
18e-eeuwse dichter. Eigenlijk een 
ouderwetse variant van de ‘In dit 
huis hebben we plezier, maken we 

Boerderij Piet van den Broek en Anna van den Broek-Kooremans aan de Oordeelsestraat in 2009. Google Streetview
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fouten, zeggen we sorry, houden 
we van elkaar’-borden waar je 
tegenwoordig mee wordt be-
stookt. Doe mij dan toch maar de 
18e-eeuwse variant van zoetsap-
pigheid. Ik ben benieuwd of dit 
erfstuk net als de muziekstandaard 
nog is veiliggesteld of dat het uit-
eindelijk toch in de puincontainer 
is beland. Wat in ieder geval niet 
bewaard is gebleven zijn de ruwe, 
gifgroene tapijttegels die er in de 
keuken lagen. Niet de mooiste vari-
ant, maar het waren wel de eerste 
tapijttegels ooit en super praktisch! 
Als je knoeide hoefde je namelijk 
enkel de desbetreffende ‘tegel’ even 
van de vloer te halen, schoon te 
maken en dan was je vloertje weer 
helemaal spic-en-span. Erg kind-
vriendelijk waren ze trouwens niet. 
Je handpalmen en knieën leken 
namelijk in brand te staan als je er 
met een te hoge snelheid overheen 
kroop. Ik kan het weten.

Herinneringen van  
voor mijn tijd

Vanuit de keuken met de tapijttegels 
keek je ooit recht de koeienstal in. Ik 
zie altijd een twinkeling in de ogen 
van mijn vader wanneer hij hierover 
vertelt. Zo rond half vijf in de mid-
dag, voordat er gemolken moest 
worden, werd er samen gegeten. 
Oma schepte dan het avondeten op 
terwijl in de stal de koeien graasden 
van het hooi, bieten en wat groen. 
Vooral het lome gerammel van de 
kettingen herinnert mijn vader zich 
als een heel rustgevend geluid. 30 
koeien waren het ongeveer. Verder 
hadden mijn grootouders nog kip-
pen, varkens, geiten en een paard.

Deze opsomming doet vermoeden 
dat er vroeger heel anders werd 
geboerd dan tegenwoordig. Ik krijg 
er gelijk een heel romantisch beeld 
bij, maar het was evengoed keihard 

werken natuurlijk en dan heb ik het 
zware werk op de akkers nog niet 
eens genoemd.

Mijn opa en oma hadden ook een 
stuk grond aan de Hoogstratense-
baan, aan de andere kant van het 
dorp. Als mijn opa hier klaar was 
met werken gaf hij het paard een 
tik op z’n achterste. Deze wist dan 
vervolgens alleen, dwars door het 
dorp, zijn weg terug te vinden naar 
de Oordeelsestraat. In het dorp had 
men het toentertijd trouwens over 
‘Dé Straat’ omdat er een aantal 
grote boeren woonden en het er 
altijd netjes was. Mijn oma stond 
dus niet voor niets iedere zaterdag 
de werft te rijven. Ze hoopte dat ik 
ooit ook met een rijke boer zou trou-
wen, eentje met veel stalraampjes. 
Al drukte ze me ook op het hart dat 
ik eerst nog even moest genieten 
van mijn vrije jaren, want op een 
boerderij is altijd werk.

De typische luchtfoto die met gepaste trots in iedere boerderij wel ergens aan de muur hangt. Daterend uit de jaren 70.
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Een beeld zegt meer 
dan duizend woorden

De boerderij dateerde uit 1917 en 
heeft met de sloop in 2015 bijna 
een eeuw aan ontwikkelingen mee-
gemaakt. Van de kogelgaten in de 
muur die stamden uit de Tweede 

Wereldoorlog tot de hippe auto’s 
die de werf op kwamen rijden.

Maar omdat dit vooral verhalen 
zijn die worden doorverteld ging ik 
naarstig op zoek naar beeldmateri-
aal. Dit bleek nog niet zo gemak-
kelijk en eigenlijk is dat ook wel 

logisch. Foto’s maak je vaak van 
bijzonderheden die je tegenkomt, 
uitstapjes die je maakt of momen-
ten die je wilt vastleggen. En wat is 
er zo bijzonder aan thuis? Eigenlijk 
best veel en al helemaal als thuis 
niet meer bestaat. Mijn vader vindt 
het jammer dat de plek waar hij 
is opgegroeid er niet meer is. Al 
begrijpt hij ook dat het nu de beurt 
is aan de volgende generatie om er 
iets van te maken.

In mijn nieuwsgierigheid ging ik 
toch eens even rondneuzen op web-
sites over onroerend erfgoed en ont-
dekte ik dat er tot 2007 een stich-
ting had bestaan die dienst deed als 
kennis- en documentatiecentrum 
voor de Nederlandse plattelandscul-
tuur. In een periode dat steeds meer 
boerderijen moesten moderniseren 
om aan de eisen van de huidige 
maatschappij te kunnen voldoen 
verzamelde die Stichting Historisch 
Boerderij-Onderzoek boeken, foto’s 
en tekeningen over de landelijke 
bouwkunst. Bovendien bracht de 
stichting ook tal van wetenschappe-
lijke publicaties uit over historische 
boerderijen. Deze publicaties kun je 
na de ontbinding van de stichting 
gelukkig nog steeds aanschaffen 
via de Boerderijboekwinkel. Het 

Anna van den Broek-Kooremans en Piet van den Broek.

De ‘hippe’ auto’s van Ad en Arné van den Broek op de 
werf bij de boerderij rond 1987. 

De nieuwe woning van familie Arné van den Broek aan de 
Oordeelsestraat in 2021.
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V.l.n.r. Louis van den Broek, Anna van den Broek-Kooremans, Jan van den 
Broek, Lina van den Broek.

V.l.n.r. Adriënne de Vet, Tonnie van den Broek, Jan van den Broek (achter),  
Jan de Vet (voor), Ad de Vet en Gerrit de Vet.

omvangrijke beeldarchief werd over-
gedragen aan de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.

Geef de toekomst  
een verleden

Gebaseerd op de missie ‘Geef 
de toekomst een verleden en het 
verleden een toekomst’ formuleerde 
de Nederlandse Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE) in 2019 
een standaard voor de waardering 
van bouwkunst. Wanneer is iets 
een monument? Welke gebouwen 
uit het verleden dienen te worden 
beschermd zodat deze ook in de 
toekomst nog intact zijn? Volgens 
de RCE is dit helder en eenduidig 
vast te stellen aan de hand van 
waarderingscritici die zich voorna-
melijk baseren op de (kunst)histo-
rische aspecten van een gebouw. 
Daarnaast worden ook geestelijke, 
geografische, sociaal-economi-
sche, bestuurlijke en technische 
ontwikkelingen meegenomen in 

de overweging om een bouwwerk 
te bestempelen als monument. 

Ten slotte wordt er nog gelet op 
de conditie en zeldzaamheid van 
het gebouw. Een hele waslijst dus, 
al heeft ieder monument zoals 
de Rijksdienst dat zo mooi zegt 
‘een eigen palet van waarden’. Zo 
ook de boerderij van mijn opa en 
oma. Ik kan niet veel vereisten van 
de lijst afvinken maar dat hoeft 
ook niet. Van belang is vooral de 
waarde die ik er zelf aan hecht en 
die mij motiveert de boerderij in 
stand te houden in mijn geheugen.

Laat deze daarom een persoonlijk 
immaterieel monument zijn dat 
herinnerd blijft en dat met anderen 
gedeeld kan worden zodat ook de 
toekomst een beetje verleden in 
zich heeft. Aangezien beeldmateri-
aal hier ontzettend bij kan helpen, 
zet ik deze zoektocht met veel 
enthousiasme voort.
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Biologische eenzaamheid

Cultuurvolgers (1)
ANTOON VAN TUIJL

Bij de cultuurvolgende planten 
onderscheiden we archeofyten en 
neofyten. De eerste soorten hebben 
zich al in de prehistorie en vroeg in 
de mensengeschiedenis aangepast. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 
bekende akkerkruiden als koren-
bloemen, klaprozen, kamillesoor-
ten, bolderiken en akkerlelies. 

Voor de tweede groep gebruiken 
we ook wel de term exoten. Het 
gaat om soorten die meekomen 
met plantentransporten, graanhan-
del en via de lading van schepen, 
goederentreinen en vrachtwagens. 
De meegebrachte plantjes en za-
den konden zich hier niet allemaal 
redden maar er zijn soorten bij die 

hier wel geschikte voedingsbodem 
en klimatologische omstandighe-
den vonden en vinden. Sommige 
groeien uit tot plagen.

Bij cultuurvolgers gaat het natuur-
lijk niet alleen om planten. Een 
woorden–boeken-omschrijving van 
dit begrip zegt: ‘Cultuurvolgers zijn 
organismen die bij hun versprei-
ding gebruik maken van de moge-
lijkheden die de mens biedt’.
We vinden ze op het platteland, 
maar beslist niet alleen daar. 
Cultuurvolgers hebben ook de 
drukbevolkte steden en woonwij-
ken, parken en tuinen gevonden. 
Mijn kleine natuurzakboekje ‘Die-
ren- en plantengids van Europa’ 
heeft aparte hoofdstukken voor de 
sterk in cultuur gebrachte milieus. 
Er is een rubriek voor ‘Soorten van 
velden en weiden’ en een voor 
‘Soorten van akker, tuin en park’.

Stad en platteland

Ja, u leest het goed, plantengroei 
in dichtbevolkte steden… Het 
klinkt vreemd maar uit onderzoek 
blijkt dat de zeer versteende om-
geving van stad en dorp aan veel 
plantensoorten leefruimte biedt. 

In het winternummer 2020-2021 
van het tijdschrift van Brabants 
Landschap (in het Heemhuis in 
te zien!) staat een artikel over een 

In oude tijden, toen onze verre voorvaderen hun landbouwsystemen 

zodanig ontwikkelden dat er vaste woonplaatsen ontstonden en zij hun 

omgeving blijvend veranderden, hebben allerlei soorten planten en 

dieren zich aangepast aan dat ‘mensenlandschap’. De mens bracht zijn 

omgeving ‘in cultuur’ en daardoor noemen we de soorten die zich daar-

aan aanpasten ‘cultuurvolgers’.

Korenbloemen, kamille en klaprozen in een graanveld. foto Antoon van Tuijl
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pas verschenen boek Stadsflora 
van de Lage Landen, samengesteld 
door Ton Denters. Hij beschrijft en 
fotografeert daarin de flora in zes-
entwintig Nederlandse en Vlaamse 
steden en voorziet zijn boek van 
stadswandelingen. Hij beweert: 
‘Onze steden zijn enclaves van 
biodiversiteit, omgeven door een 
cultuurlandschap dat veel monoto-
ner is. Vergeleken met het buiten-
gebied, zijn steden tegenwoordig 
natuurbolwerken!’

Vroege vogeltochten

Sinds circa 1990 zette Amalia elk 
jaar twee vroege vogeltochten op 

haar activiteitenprogramma. De 
eerste ging ergens eind maart of 
begin april en was bedoeld om 
weidevogels te observeren. Onze 
aandacht ging vooral uit naar 
kievit, grutto, scholekster en wulp. 
De term weidevogels moeten we 
in ons heem niet al te letterlijk ne-
men. Hier konden we spreken van 
voorjaarsvogels in het boerenland. 
Wij wilden graag hun lentegedrag 
zien en horen. Elk jaar trokken we 
naar een ander deel van ons heem 
en ik wist als gids gewoon zeker 
dat we alle vier de soorten zouden 
vinden. Het gaf steeds boeiende 
waarnemingen. We genoten van de 
prachtige dieren met hun specta-

culaire gedragingen. Laat ik ze nog 
eens aan u voorstellen.

Kievit (Vanellus vanellus L.)

De kievit was altijd het meest 
talrijk. Nederland had de meeste 
kieviten van alle Europese landen. 
‘Ze zijn voor Nederland even 
karakteristiek als de zwartbonte 
koeien en de molens’, zo lees ik 
in het oude vogeldeel van Brehms 
Tierleben (uitg. Leipzig en Wenen 
1920).
Het meest opvallende kenmerk is 
de sierlijke kuif. Merkwaardig zijn 

Bolderikken tussen de graanhalmen. foto Antoon van Tuijl

Straatliefdegras tussen stoeptegels. 
foto Antoon van Tuijl

Zeer zeldzame akkerlelies in een roggeveld. afb. natuurvouwblad Kievitvrouwtje bij haar legsel.  
afb. natuurvouwblad
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ook de brede afgeronde vleugels, 
vooral bij het mannetje. Heeft hij 
het voorjaar in de bol dan vliegt hij 
zijn baltsvlucht met rukkende vleu-
gelslagen, waarbij je het zoeven 
van de vleugels goed kunt horen. 
Iedereen weet dat hij, naast andere 
geluiden ook zijn eigen naam 
roept.
Oorspronkelijk bewoonde de kievit 
vochtige steppengebieden. Geen 
wonder dat hij zich goed thuis kon 
gaan voelen in de Nederlandse en 
Vlaamse graslanden zoals die in 
de loop der tijden ontstonden. Hij 
wende ook aan de akkers en heeft 
voorkeur voor een klein beetje reliëf 
in zijn leefgebied.
Kieviten komen al vroeg in het 
voorjaar terug uit de kuststreken, 
Zuidwestelijk Europa en de kustge-
bieden van Noord-Afrika waar ze 
de winter doorbrengen.
We kennen allemaal de buitelende 
vlucht van de mannetjes wanneer 
die hun territorium afbakenen 
en een vrouwtje verwerven. Dat 
vrouwtje maakt enkele nestkuiltjes 
waarin een paar grassprietjes als 
bekleding liggen. 

Een volledig legsel bestaat uit vier 
eieren. Hier deed de evolutie een 
mooie ‘uitvinding’! De eieren zijn 
in verhouding groot. De vogels 
kunnen ze toch goed bebroeden 
want ze zijn sterk peervormig. 

Wanneer die netjes met de punten 
naar het midden liggen, nemen ze 
niet teveel ruimte in. De broedtijd 
is vier weken. Dit zijn allemaal 
voorzieningen om van de jongen 
nestvlieders te maken. Die gaan al 
gauw na het uitkomen op pad en 
moeten dus veel verder ontwikkeld 
zijn dan de ‘platte-kaol jong’ van 
de veldleeuwerik die even verderop 
zijn nest heeft (had).

De ouders houden hun onder-
nemende jongen vanuit de lucht 
goed in de gaten. Die zijn ondanks 
hun sterke schutkleur duidelijk te 
volgen. Ze hebben namelijk een 
helder witte vlek op hun achter-
hoofd. Zodra er onraad is, laten 
de ouders een alarmroep horen. 
Als bij toverslag duiken de jongen 
in elkaar en trekken hun kopke 
in. Wég is de witte vlek! Knappe 
vogelspotter of kraai die dan zo’n 
jonkie nog weet te vinden. Kieviten 
zijn heel waakzaam. Ik heb dat 
wel eens gemerkt bij nachtelijke 
natuurwandelingen. Je hoort dan 
een even grote bedrijvigheid als 
overdag. In Griekenland worden ze 
daardoor wel eens ‘goede moeders’ 
genoemd.
Ze eten wormen, slakken en allerlei 
insecten en soms ook wel zaden. 
Buiten de broedtijd zwerven ze wat 
rond in soms grote groepen.

Grutto (Limosa limosa L.)

Ofschoon hij zijn eigen naam vaak 
luidkeels verkondigt, heeft hij toch 
andere namen, zoals marel, griet, 
oeversnip, schrier, grut, grutteur, 
wetter, tuter en meiwulp. Dit wijst 
er op dat het om een geliefde vogel 
gaat. Wij kennen allemaal zijn 
fraaie vliegbeeld en na de landing 
zijn sierlijke verschijning, hoog op 
de poten, met slanke hals en lange 
rechte snavel. 

Dat is trouwens een handig ap-
paraat. Hij steekt hem diep in de 
drassige grond, voelt met tastzin-
tuigen of er wat eetbaars zit en 
doet de top van zijn snavel open 
om de prooi mee naar boven te 
brengen.

Van oorsprong bewoonde hij 
uitgestrekte vochtige graslanden 
en heidevelden. Dat hij cultuurvol-
ger kon worden, spreekt dan ook 
vanzelf.

Iets later dan de kievit keert hij 
terug uit zijn winterverblijven die 
hij vaak vindt in Zuidwest Europa 
en Westelijk Noord-Afrika. Hij 
laat heel duidelijk merken in welk 
gebied hij graag wil broeden. Met 
een wankelende vlucht stijgt hij tot 
grote hoogte waarbij hij langdurig 
zijn naam roept. Andere keren 
jaagt hij in volle vaart met enkele 
concurrenten laag over de weilan-
den. Indrukwekkende taferelen zijn 
dat.

Jonge kievitjes. Let op de witte achter-
hoofdvlekken. afb. natuurvouwblad

Grutto overziet zijn terrein.  
foto Sjon Brouwer

Jagende grutto’s. afb. natuurvouwblad
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Ook grutto’s leggen relatief grote 
eieren die ook mooi in het gelid 
liggen en goed bedekt kunnen wor-
den door de om beurten broedende 
ouders. De jongen (nestvlieders) 
worden luidruchtig beschermd als 
er enig gevaar dreigt. De jongen 
voeden zich met insecten en ver-
blijven bij voorkeur in lang gras.

Scholekster  
(Haematopus ostralegus L.)

Wij noemen hem graag ‘Bonte 
Piet’. De Latijnse, Duitse, Engelse 
en Franse namen voor deze vogels 
zinspelen allemaal op het eten van 
oesters. Daar zit wel wat in, want 
de scholekster heeft een verticaal 
afgeplatte snavel. Die prikt hij 
precies tussen de twee schelphelf-
ten in de sluitspier van een oester 
of mossel en wringt zijn prooi dan 
open. Streeknamen als heekek-
ster en scholhanne wijzen ook op 
foerageren aan de kust. 
Je kunt moeilijk beweren dat 
scholeksters die zich in ons heem 
ophouden een zinnige schutkleur 

hebben; Strak zwart en wit met 
knalrode snavel en poten. Van oor-
sprong zijn het dan ook vogels van 
de kust en duingebieden. Vanaf de 
vroege jaren vijftig van de vorige 
eeuw veroverden steeds meer 
scholeksters broedgebieden in 
oostelijke richting. In Baarle zag ik 
de eerste scholekster in juli 1962 
in het landgoed van dokter Bloem 
(Hollandse Bossen). En in 1969 
noteerde ik mijn waarneming van 
een eerste broedgeval.

Wulp (Numenius arquata L.) 

Deze grote langpotige vogel met 
zijn naar beneden gebogen snavel 
hoef ik niet nader te beschrijven. Al 
vroeg in het voorjaar roept hij met 
‘koer-líe’ zijn Engelse (Curlew) en 
zijn Franse (Courli) naam. Wulpen 
moeten ook tot de verbeelding 
gesproken hebben. Dat valt af te 
leiden aan de vele streeknamen 
die hij heeft. Wij noemen fluiter 
en zandfluiter, wullever en kuilder, 
kuilotter en kolder, koelit en kule-
kerd, heituter en heituut.
Bij het veroveren van zijn broedter-
ritorium vertoont hij zijn prachtige 
baltsvlucht. Stevig klapwiekend 
stijgt hij tot hoog in de lucht om 
dan luid jodelend in een heel lange 
glijvlucht weer te dalen.

Hij is van oorsprong bewoner van 
duingebieden en heidevelden. In 
de afgelopen eeuwen vond hij ook 
woongebied in de wat vochtiger 
delen van het agrarische land-
schap. Nestelen kon hij in de hier 
en daar overgebleven stukjes heide 
en in ruigterandjes waarmee ons 
landschap  aangekleed was. 

Ze eten insecten, wormen, slakken, 
jonge kikkers en in het seizoen ook 
wel zaden en bessen. Wulpen leg-
gen onwaarschijnlijk grote eieren. 
De jongen (nestvlieders) worden 
zeer goed bewaakt. 

Roepende bonte Piet. afb. SBB

Broedende scholekster. foto Antoon 
van Tuijl

In de paartijd zijn ze heel druk en 
luidruchtig. Hun ‘te-piet, te-piet’ is 
dan niet van de lucht Ook zij jagen 
in groepjes achter elkaar aan om 
tot paarvorming te komen. Dan zie 
je pas hun prachtige zwart-witte 
vliegbeeld.
Het nest ligt op de grond en tegen-
woordig soms zelfs op de grindlaag 
van platte daken van flatgebou-
wen. Dat kan omdat ze hun jongen 
niet alleen bewaken, maar ook 
verzorgen tot die vliegvlug zijn.

Foeragerende wulp in plas-dras 
gebied. afb. natuurvouwblad
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Bij gevaar slaan de ouders luid-
ruchtig alarm.
Onze wulpen zakken in het 
winterseizoen wat af naar het 
zuiden. Overwinteraars die we dan 
hier zien, komen uit noordelijker 
streken. 

Biologische eenzaamheid

Vroeger werden er massaal kievit-
seieren geraapt. Daar zat handel 
in en vormde in het voorjaar een 
goede bijverdienste voor jonge boe-
ren. Uit de tijd van Koning Willem 
III stamt de gewoonte om het eerst 
gevonden ei aan te bieden aan de 
vorst(in). Dat gebeurt tegenwoordig 
niet meer en het rapen is sterk 
beperkt. Ook eieren van andere 

weidevogels werden verzameld 
voor eigen consumptie of om te 
verkopen.
Jagers hadden (en hebben) 
het eveneens gemunt op deze 
vogelsoorten. In Nederland werd 
de kievit nauwelijks bejaagd. Men 
vond het vlees niet lekker. In België 
en Frankrijk hadden ze blijkbaar 
een andere smaak. Ook de andere 
weidevogels ontkomen lang niet 
altijd aan de jachtgeweren, netten 
of strikken in hun overwinterings-
streken en tijden de trek.
Hoe wonderlijk dat deze dieren het 
toch voor elkaar kregen om tijden-
lang, jaar na jaar hun aantallen 
op peil te houden. Dat kan alleen 
wanneer ze in het broedseizoen in 
zodanige omstandigheden verkeren 

dat ze een passend aantal jongen 
groot kunnen krijgen. Maar wat te 
denken als een ervaren vogelken-
ner je vertelt dat hij vorige zomer 
op de Zandvenheide in het Turn-
houts Vennengebied eens ongeveer 
tachtig grutto’s telde. Daar zat één 
jong exemplaar tussen! Eén op 
tachtig!

De toestand van de natuur is 
alarmerend. Ik had het hierboven 
alleen over vier soorten bewoners 
van het cultuurlandschap. Het 
probleem is veel en veel groter. Wie 
komende lente als natuurliefhebber 
door ons heem wandelt, ervaart 
heimwee. Ik noem het ook wel 
‘biologische eenzaamheid’. Het 
doet me denken aan het boek dat 
Leontien de Boer eerder schreef 
en de titel gaf: Landschapspijn. 
Haar eerste hoofdstuk begint zo: 
‘Het was een lichtblauwe tinte-
lende dag. Ik zette de auto aan de 
kant van het landweggetje, liet het 
raampje langzaam zakken, luis-
terde ingespannen en hoorde niets. 
Geen grutto, geen scholekster, 
geen kievit. Niets. Ik keek naar een 
egaal groen biljartlaken!’
Ik zie geen kans meer om in ons 
heem nog vroege weidevogeltoch-
ten te organiseren. Heimwee… 
Biologische eenzaamheid…

Landende wulp. foto Antoon van Tuijl

Biologische eenzaamheid. foto Antoon van Tuijl
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Helaas hebben wij de afgelopen periode afscheid moeten nemen van acht leden.

Wij gedenken:

Dhr.  C.  Brosens
Dhr.  A.  Gillis
Mevr.  T.  Willems-Poels
Dhr.  J.  Seegers
Mevr.  M.  Jansen-v.d. Flaas
Mevr.  S.  Cornelissen-Koks
Mevr.  R.  Haneveer-Rodie
Dhr. H. Pelkmans

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

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

Heemkundekring 
Amalia van Solms
Postbus 225, 
5110 AE Baarle-Nassau (NL) 
of
Kerkstraat 4, 
2387 Baarle-Hertog (B)

In Memoriam
LIA VAN GILS
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Bijzondere situatie door reisverbod en avondklok
Burgemeesters Baarle: ‘Het kan niet anders’

Grens met België opnieuw dicht
HARRY BENSCHOP

Het beschrijven van de geschiedenis waar je middenin zit, is en blijft 

lastig. Zo ook van de coronapandemie.In rap tempo volgen de maatre-

gelen om het coronavirus te bestrijden elkaar in de afgelopen maanden 

op, in Nederland ‘natuurlijk’ weer andere dan in België. Welke informa-

tie moet je bewaren om de coronageschiedenis van Baarle te beschrij-

ven? Wat leidt uiteindelijk tot ‘bijzondere situaties’ in ons enclavedorp? 

Want dat is de rode draad in deze artikelenreeks over covid-19 of de 

coronapandemie. Dachten we in het vorige nummer toen de plicht tot 

het dragen van een mondmasker of mondkapje in België en Nederland 

nagenoeg gelijk was getrokken dat het gedaan zou zijn met de verschil-

len tussen beide landen zodat er nu weinig meer te melden zou zijn 

– of hoopten we het, wellicht tegen beter weten in? – niets is minder 

waar. ‘Dat nooit meer’, zeiden de verantwoordelijke ministers van Bel-

gië en Nederland nog afgelopen zomer na een overleg in Baarle-Nassau 

over het sluiten van de grenzen vorig voorjaar. Dat geluid klonk de 

afgelopen maanden keer op keer uit de mond van burgemeesters van 

grensgemeenten. Toch stelde België op 27 januari een reisverbod in: de 

Belgisch-Nederlandse grens is opnieuw dicht.

Medio november

We pakken de draad van het coro-
naverhaal op medio november. In 
België zijn de niet-essentiële winkels 
gesloten. De horeca is in beide 
landen dicht; er mag geen alcohol 
worden verkocht na 20.00 uur. In 
België zijn geen liturgische vierin-
gen meer toegestaan, in Nederland 
mogen ten hoogste dertig gelovigen 
bijeenkomen. Allerwegen wordt 
verwacht dat er met oud en nieuw 
in Nederland een vuurwerkverbod 

van kracht gaat worden. Thuis mag 
je mag een beperkt aantal mensen 
ontvangen; het aantal verschilt 
wederom per land. 

Mondkapje verplicht

Eerst ziet het Nederlandse regering 
er het nut niet van in. Het geeft 
scheve gezichten: in de winkels in 
Hertog moest je vanaf juni wel een 
mondmasker dragen, in die van 
Nassau niet. De aankondiging over 
de draagplicht op het Led-scherm 

op de Loswal (zie de vorige Van 
Wirskaante) zet kwaad bloed bij de 
Baarlese ondernemersvereniging. 
Burgemeester Marjon de Hoon van 
Baarle-Nassau geeft de raad om in 
de winkels in Nassau een mond-
kapje op te zetten. 
In oktober gaat het Nederlandse 
kabinet overstag, en geeft het advies 
om in publieke binnenruimten 
een mondkapje te dragen. Pas na 
een wetswijziging kan het – per 1 
december – ook worden verplicht én 
gehandhaafd (niet-dragen betekent 
95 euro boete). Maar in de maand 
eraan voorafgaand zie je steeds 
meer mensen die eigener beweging 
een mondkapje dragen, bijvoorbeeld 
in de supermarkten van Baarle. 
Onder andere op het gemeentehuis 
is het al wel verplicht. Door het ge-
lijktrekken van de mondkapjesplicht 
zijn per 1 december de bordjes op 
de deur bij winkels met ‘Mondkapje 

Na 1 december niet meer nodig.
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niet verplicht, maar mag wel’ al-
lemaal verdwenen.

Bibliotheek 

Tijdens de tweede coronagolf moet 
van de Nederlandse overheid een 
aantal voorzieningen als bibliothe-
ken en zwembaden twee weken 
dicht. In België wordt er juist een 
uitzondering gemaakt voor bibliothe-
ken; deze mogen tijdens de tweede 
golf open blijven. Omdat in het 
cultuurcentrum Baarle ‘het strengste 
regiem’ geldt, is de Baarlese biblio-
theek één week volledig gesloten 
en één week alleen voor reserveren 
en afhalen via het Theek Away 
Loket geopend. Vanaf 19 november 
mag de bibliotheek in Baarle weer 
open. Activiteiten mogen er nog niet 
plaatsvinden.

Winkels

Veel Vlamingen komen in de laatste 
weekenden van november naar 
Nederlandse steden om er te win-
kelen. Ook Nederlanders komen in 

grote getale naar de binnensteden. 
In Breda wordt op sociale media 
opgeroepen niet meer te komen. 
Burgemeester Paul Depla: “De 
drukte was een probleem, maar 
zo lang de grenzen open zijn – en 
dat is voor een stad als Breda ook 
belangrijk – kunnen we niet zomaar 
mensen tegenhouden.” Wat niet 
wil zeggen dat Depla niet met het 
probleem in zijn maag zit. 
Afgelopen zomer deed zich iets 
vergelijkbaars voor, bij de Galderse 
Meren. Toen zijn daar ‘gerichte 
maatregelen’ genomen, dat wil 
zeggen dat Belgen wel degelijk is 
verteld dat ze naar huis moesten 
terugkeren. 

Omgekeerd

Het probleem heeft zich vanzelf 
opgelost omdat de winkels in 
België op 1 december weer open 
mochten, een tiental dagen voor de 
eerder aangekondigde datum van 
13 december. 

Twee weken later is de situatie 
net omgekeerd. Nederland gaat in 
lockdown en sluit vanaf 15 decem-
ber alle niet-essentiële winkels. De 
Vlaamse grensgemeenten zijn niet 
meteen bevreesd voor een massale 
toeloop van Nederlanders in hun 
winkels.
“Zo’n uitgebreid winkelaanbod 
hebben we toch ook niet”, zegt 
burgemeester Kristof Hendrickx van 
Arendonk in Het Laatste Nieuws. 
Vanuit Ravels klinken gelijkaardige 
geluiden. "We zijn niet van plan 
om grenscontroles te gaan doen", 
zegt burgemeester van Ravels 
Walter Luyten. "Maar we houden 
het wel in de gaten. Als we merken 
dat er toch een grote toeloop is en 
de situatie niet meer veilig is, dan 
kunnen we nog altijd ingrijpen.” 
Het bestuur van Hoogstraten sluit 

zich daarbij aan. "Wij gaan zeker 
geen grenzen opnieuw sluiten met 
containers of grenscontroles doen", 
zegt Marc Van Aperen. "Wel ga ik 
mijn collega's van de Nederlandse 
grensgemeenten vragen om hun 
inwoners op te roepen niet ineens 
massaal de grens over te steken. 
We hopen vooral dat iedereen zijn 
gezond verstand gebruikt en zich 
aan de regels houdt. Maar ik ver-
wacht eigenlijk ook niet dat er nu 
plots massaal veel Nederlanders de 
grens gaan overkomen." Op Radio 
2 Antwerpen voegt Van Aperen er 
nog aan toe: “We gaan het de Ne-
derlanders niet gemakkelijk maken. 
Ze moeten zich heel goed aan de 
regels houden.”
Burgemeester Frans De Bont ziet in 
Baarle de drukte nu ook niet expo-
nentieel toenemen. "Vuurwerkwin-
kels zijn niet open en de horeca is 
ook toe", zegt De Bont. "We hebben 
daarnaast nog wel de boetieks en 
de tabakswinkels, maar die trekken 
ook in gewone tijden Nederlanders 
aan." Toch zal de gemeente samen 
met de politie toekijken dat de 
regels gerespecteerd worden. 

Contactberoepen kijken in januari 
reikhalzend uit naar heropening. 
De laatste datum is het ook niet 
geworden. In België mogen de 
kappers zaterdag 13 februari weer 
hun deuren openen, onder een 
heleboel voorwaarden.

Dan verplaats je toch je zaak 250 
meter verderop, over de grens…

… of je gaat bezorgen.
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"We zullen het goed in de gaten 
houden of er nergens te veel men-
sen binnen staan, dat er afstand 
wordt gehouden en dat de mond-
maskers worden gedragen."

Veel Nederlanders zijn wel de 
grens overgestoken naar Antwer-
pen, om hun slag voor de kerstin-
kopen te slaan. Dominique Mode 
lost de verplichte winkelsluiting op 
een andere manier op: de winkel 
wordt 250 meter verplaatst naar 
een pand in Hertog. Met bestellen, 
afhalen of laten bezorgen proberen 
veel andere (niet-essentiële) win-
kels in Nassau nog zaken te doen.

Vuurwerk

De vuurwerkwinkels in Baarle-
Hertog mogen door de verplichte 
sluiting van niet-essentiële winkels 
in België niet meer open zijn. Maar 
ze hebben al snel een afhaalloket 
georganiseerd. Ook na 1 december 
blijven die loketten. 
Wie denkt dat Nederlanders geen 
vuurwerk meer inslaan omdat er 
een verbod op het afsteken van 
vuurwerk in de lucht hangt, komt 
bedrogen uit. Ook nadat het verbod 
daadwerkelijk is afgekondigd, pas 
op 15 december, wordt er vuur-

werk ingeslagen. Dat je het ook 
niet in je bezit mag hebben, schrikt 
evenmin af. Gele borden bij elke 
toegang tot het dorp waarschuwen 
voor extra controles. 
Nederlandse verkopers – zij mogen 
vuurwerk alleen in de laatste 
dagen van het jaar verkopen – wor-
den door de Nederlandse regering 
gecompenseerd. Het is natuurlijk 

al lang van te voren ingekocht. De 
Belgische verkooppunten worden 
niet gecompenseerd; er was een 
ministerieel besluit in de maak 
om ook in België de verkoop van 
vuurwerk te verbieden, maar dat is 
nooit in werking getreden.
Het éénrichtingsverkeer in de Ka-
pelstraat met de parkeerverboden 
is dit jaar niet ingevoerd. 

Ondanks de controle durven veel Nederlanders nog 
vuurwerk in te slaan.

De gemeente heeft op de plaats van de kerststal voor 
kerstverlichting gezorgd.
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Dat levert de laatste dagen van het 
jaar toch nog problemen op, veel Ne-
derlanders brengen nog een bezoekje 
aan een van de vuurwerkwinkels. 

Kerststal Zondereigen

“Het coronavirus heeft geweldig 
roet in het eten gestrooid bij de 
Vrienden van de Kerststal”, vertelt 
Frans Van Gils eind november voor 
de microfoon van Omroep Baarle. 
Normaal zou er zaterdag 28 no-
vember met een ploeg van vijftien 
tot twintig mensen zijn begonnen 
met de bouw van de kerststal in 
Zondereigen. In september was er 
op een overleg in Merksplas over-
eengekomen de kerststallen wel 
op te bouwen. “De maatregel dat 
er op buitenactiviteiten niet meer 
dan vier personen tegelijkertijd 
aanwezig mogen zijn, heeft ons de 
das omgedaan.” 
Vorig jaar wandelden er 10.000 
bezoekers door de kerststal. In 
1999 hebben de Vrienden van 
de Kerststal voor het eerst een 
kerststal opgebouwd. Frans De 
Bont, nu burgemeester van Baarle-
Hertog, heeft de eerste tekeningen 
gemaakt. Drie jaar terug heeft 
Erfgoed Noorderkempen nog een 
film gemaakt van de bouw. 
Het gaat de Vrienden van de Kerst-
stal niet alleen om de kerststal zelf. 
Frans Van Gils: “Het is veeleer een 
sociaal gebeuren. Als de laatste 
bezoekers rond zes uur naar huis 
zijn gegaan, komen de mensen uit 
Zondereigen om een uur of negen 
nog eens langs voor een babbel, bij 
de vuurkorf en voor een drink.
Het blad Libelle zou dit jaar 
uitgebreid aandacht besteden aan 
de kerststal van Zondereigen en 
de kerststalwandelingen. Vorig jaar 
waren er al foto’s voor gemaakt. 
“Dat moest op het laatste moment 
worden omgegooid.” Om in Zon-

dereigen de kerstsfeer te behou-
den, zorgt de gemeente voor een 
zes meter hoge pyramide-achtige 
constructie tegen de kerk aan, met 
kerstverlichting. Op de plaats van 
de kerststal voor de Remigiuskerk 
in Baarle staat een groot bord.
Ook de jaarlijkse kerststalwande-
lingen van Toerisme Merksplas 
en Baarle – meer dan tienduizend 
wandelaars – vinden vanwege 
corona geen doorgang. Vijf ho-
recazaken hebben de handen 
ineengeslagen voor een alternatief: 
een wandeling met een knap-
zak. “Bij Brownies & Downies in 
Baarle-Hertog, Het Spoorhuis in 
Baarle-Grens, De Mart en Vaneleke 
in Merksplas en bij ons café Schut-
tershof in Zondereigen kunnen 
wandelaars een knapzak afhalen 
voor onderweg. Daarin zitten een 
broodmaaltijd, drankje, koek en 
een stuk fruit”, vertelt Gunther 
Potters.

‘Vergiftigd geschenk’

In België zijn vanaf begin novem-
ber geen liturgische vieringen meer 
toegestaan. Bij het afkondigen 
van deze regel wordt zondag 13 
december als einddatum genoemd. 

Enkele weken daarvoor is er een 
gerechtelijke uitspraak dat kerken 
voor ten hoogste 15 personen 
open mogen zijn. Een ‘vergiftigd 
geschenk vanwege de overheid’ 
noemt pastoor Jan Braspenning 
van de Remigiuskerk het in de 
kerkberichten in Ons Weekblad: 
“Samenkomen om de eucharistie 
te vieren, het voornaamste in ons 
christelijk leven, is onmogelijk.” 
Trouwens, voegt hij er aan toe, als 

Door de sneeuw heeft de Remigius-
kerk in het eerste weekend dat de 
kerk weer open zou zijn, de deuren 
dichtgehouden.

Dit jaar op de plaats van de kerststal bij Remigiuskerk.
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we mogen opendoen voor 15 men-
sen, wie mag wel of niet binnen? 
Juist ook om die reden zijn in 
alle katholieke kerken in België 
en Nederland geen kerstvieringen 
gehouden. In Nederland mogen de 
kerken wel open zijn, maar voor 
ten hoogste dertig personen.
De Remigiuskerk blijft al die tijd 
volledig gesloten, pas in het eerste 
weekend van februari worden de 
erediensten hervat.

Bubbels

Met hoeveel personen je in de 
afgelopen maanden bijeen mocht 
zijn, door de vele veranderingen is 
het nauwelijks bij te houden. Vanaf 
23 januari mag je in Nederland 
één bezoeker thuis ontvangen, 
bij het ingaan van lockdown op 
15 december was het dringende 
advies thuis niet meer dan twee 
gasten vanaf 13 jaar te ontvangen, 
daarvoor waren het er drie. Een 
uitzondering heeft het Nederlandse 
kabinet gemaakt voor kerst: op 24, 

25 en 26 december blijft drie het 
maximum. 
Ook in België was er sprake van 
enige versoepeling met kerstmis. Al-
leenstaanden mogen op kerstavond 
en -dag naast een knuffelcontact 
nog een tweede persoon uitnodigen. 
Gezinnen mogen maar één iemand 
aan de feestdis vragen. Buiten mag 
je met een bubbel van vier samen-
komen. Natuurpunt Markvallei heeft 
dat aangegrepen om met groepjes 
van vier de natuurgebieden van 
Wortel-Kolonie, de Castelreesche 
Heide en de Halse Beemden schoon 
te maken. Door het vele bezoek lag 
daar toch wat meer rommel dan an-
ders. Maar eind januari was het door 
deze actie weer helemaal schoon.

In Nederland geldt vanaf 23 januari 
buiten een maximale groepsgrootte 
van 2 personen, tenzij het één huis-
houden betreft. Je kunt dus nog met 
zijn tweeën op pad. In de wandelom-
metjes heeft Amalia de wandelaars 
steeds op de hoogte gehouden van 
de laatste stand van zaken.

Avondklok

‘Enfin, als ze het daar (in Baarle-
Hertog, red.) maar snappen’, 
besluit de nieuwslezer op Radio 2 
Antwerpen een bericht over de op 
handen zijnde avondklok in Neder-
land. Die is zaterdag 23 februari 
ingevoerd, en geldt van negen uur 
’s avonds tot half vijf in de och-
tend. Net weer wat andere uren als 
de avondklok in Vlaanderen (van 
middernacht tot vijf uur) die ook 
nog steeds van kracht. Vanzelfspre-
kend leidt zo iets in Baarle weer tot 
vreemde situaties.
De nieuwslezer had net voorgele-
zen met welke regels inwoners van 
Hertog tussen negen uur ’s avonds 
en middernacht te maken krijgen 
als ze zich in die uren zouden 
willen verplaatsen van een locatie 
in België naar huis: zij mogen hier-
voor over Nederlands grondgebied 
van de gemeente Baarle-Nassau. 
Of als ze na negen uur ’s avonds 
vanuit huis naar een nachtwinkel 
of take away willen of hulp willen 
bieden aan een familielid, ook die 
verplaatsingen zijn toegelaten via 
Baarle-Nassau, op voorwaarde dat 
de bestemming steeds in België 
ligt. Op al deze verplaatsingen mag 
géén halt worden gehouden op 
Nederlands grondgebied tijdens 
de (Nederlandse) avondklok. Stop 
onderweg dus niet bij familie of 
vrienden in Baarle-Nassau. De 
nieuwslezer had duidelijk geen 
idee wat hij had voorgelezen, hoe 
het er in Baarle aan toe ging.
“Misschien hadden ze het aan-
vangsuur wat beter op elkaar 
kunnen afstemmen”, zegt bur-
gemeester Frans De Bont van 
Baarle-Hertog in Het Nieuwsblad. 
“Onze inwoners mogen zich tus-
sen 21 uur en middernacht voor 
bepaalde zaken (als het gaat om 
een noodzakelijke verplaatsing, 

Begin februari: tijd voor ‘koek&zopie take away’.
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red.) over Nederlands grondgebied 
verplaatsen naar een andere locatie 
in België.” Als voorbeeld geeft 
hij aan: ”Als ik na negen uur ’s 
avonds van het gemeentehuis naar 
huis wandel, steek ik vier keer de 
grens over. Dat is toegestaan, maar 
ik mag niet ergens binnenstappen 
in Nederland.” Alle informatie over 
deze ‘speciale toestand’ – dat zijn 

de woorden van De Bont – heeft 
de gemeente eerst laten nakijken 
door de politie regio Turnhout 
alvorens die op de gemeentelijke 
website te zetten. Daar wordt ook 
de raad gegeven je bestemming of 
reden van verplaatsing steeds zo 
goed mogelijk te kunnen staven in 
geval van een eventuele politiecon-
trole op Nederlands grondgebied. 

Inwoners van Baarle-Nassau 
hadden al doorgangsrecht over 
grondgebied van Hertog tijdens 
de Belgische avondklok. Met de 
Nederlandse avondklok mogen 
ze nu voor het uitlaten van hun 
hond ook na negenen over straat, 
op voorwaarde dat ze zich alleen 
verplaatsen. Maar na middernacht 
moeten ze oppassen, dan mogen 

Uit de pas
Na een jaar ‘corona’ weten we het allemaal: binnen één Europa willen de maatregelen per land nogal verschil-
len. Het zorgt langs de grenzen en vooral in de enclavesituatie van Baarle voor heel bijzondere situaties.

19 maart 2020. De Belgische 
maatregelen zijn strenger dan in 
Nederland, in België mogen al-
leen de essentiële winkels open. 
De Zeeman moet half dicht, bij 
Goossens meubels moet je via de 
achteringang naar binnen.
23 maart 2020. België sluit haar 
grenzen. Tot zelfs de kleinste grens-
overgangen worden afgesloten, 
met containers, dranghekken of 
tractorsluizen, bij vier grotere is 
permanente politiecontrole. Alleen 
essentiële verplaatsingen zijn 
toegestaan. Ook fietsers en wande-
laars mogen er niet overheen.
Inwoners van Nassau mogen in 
Hertog inkopen doen, maar voor 
wie van verder komt is dat niet 
toegestaan: geen benzine, tabak of 
bier dus. Inwoners van Hertog mo-
gen in Nassau naar de supermarkt, 
niet naar de andere winkels.
12 mei 2020. In België gaan de 
winkels weer open, de grens is 
nog dicht. Wie vanuit België in 
Baarle-Hertog gaat winkelen moet 
bij terugkomst aan de grens met 
een kasticket kunnen aantonen 
dat hij in Hertog heeft gewinkeld, 

in  Nassau mag hij geen inkopen 
doen.
1 juni 2020. De horeca in Neder-
land gaat weer open, de terrassen 
in Nassau zijn direct volzet met 
Belgen, de Nederlandse politie 
controleert dat niet. Een week later 
gaat ook de horeca in België weer 
open.
13 juli 2020. Mondmaskers 
verplicht in provincie Antwerpen, 
maar worden tot verdriet van inwo-
ners van Hertog amper gedragen 
in Nassau. De informatie over de 
mondmaskerplicht op het Led-
scherm op de Loswal doet volgens 
de ondernemers in Nassau bezoe-
kers direct rechtsomkeer maken.
31 juli 2020. Avondklok in pro-
vincie Antwerpen: van 23.00 uur 
tot 6.00 uur. Nederlanders hebben 
doorgang in de Belgische enclaves.
2 november 2020. In België gaan 
de niet-essentiële winkels dicht 
(tot 13 december), avondklok van 
middernacht tot vijf uur.
14 oktober 2020. De horeca in 
Nederland gaat opnieuw dicht. 
Vlaamse burgemeesters doen een 
dringend beroep op Nederlanders 

om niet op café te gaan in België. 
Vijf dagen later moet ook de Belgi-
sche horeca haar deuren sluiten.
1 december 2020. Belgische win-
kels mogen eerder open. 
15 december 2020. Nu sluiten in 
Nederland de niet-essentiële win-
kels. Shoppen over de grens wordt 
Nederlanders dringend afgeraden. 
Kledingwinkel verhuist van Nassau 
naar Hertog.
23 januari 2021. Nederland stelt 
een avondklok in tussen 21.00 en 
04.30 uur. Nu geldt voor Belgen 
het recht van doorgang in Baarle-
Nassau tussen negen uur  
’s avonds en middernacht.
27 januari 2021. België stelt reis-
verbod van en naar het buitenland 
in. Alleen essentiële verplaatsingen 
over de grens zijn nog toegestaan. 
De facto is de Belgische grens op-
nieuw gesloten, nu zonder blokka-
des. Wie de grens over gaat, heeft 
een verklaring op eer nodig dat het 
om een noodzakelijke verplaat-
sing gaat. Nederlanders mogen in 
Hertog alleen winkels bezoeken die 
in Nederland zijn geopend zoals de 
bakker. 
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ze ook met een hond niet meer in 
Hertog over straat. 

Verklaring op eer

De Belgische regering wil koste wat 
kost het virus uit het land houden. 
Ondanks het dringend advies er 
van af te zien zijn er in de kerst-
vakantie nog veel reizen naar het 
buitenland gemaakt. De quarantai-
neregels zijn lang niet altijd goed 
opgevolgd. Met de krokusvakantie 
in het vooruitzicht heeft België, 
met de zegen van Europa, een 
reisverbod ingesteld van 27 januari 
tot 1 maart. Belgen mogen hun 
land niet uit, Nederlanders er niet 
in, behalve als je een goede reden 
hebt. 
Wat betekent dit voor Baarle? Wat 
er het meest inhakt: inwoners van 
Baarle-Hertog en -Nassau mogen 
niet bij elkaar op bezoek. “Ik kan 
zelfs niet meer even bij mijn buren 
binnenwippen”, zegt Ed Sommen. 
Hij woont in de kleine Belgische 
enclave Loveren.

Inwoners van Nassau mogen nog 
wel winkelen in Hertog, maar 
alleen als het soort winkel waar 
je naar toe gaat ook in Nederland 
open mag zijn, zoals de bakker of 
de benzinepomp. Je hebt dan wel 
een ‘verklaring op eer’ nodig. Je 
mag geen winkels bezoeken die 

in Nederland gesloten moeten zijn 
zoals kleding- of schoenenwinkels. 
Ook Nederlanders van buiten 
Baarle-Nassau mogen nog in 
Baarle-Hertog winkelen. Ze moeten 
dan wel in een grensgemeente of 
grensregio wonen én hun verplaat-
sing moet passen in hun ‘dagdage-
lijkse bezigheden’. 

Wie in Castelré woont, mag voor 
een essentiële verplaatsing gewoon 
naar Hoogstraten en Minderhout; 
ook hier is weer een ingevulde 
verklaring op eer nodig. Inwoners 
van Baarle-Hertog moeten ook een 
verklaring van eer op zak hebben 
als ze gaan winkelen in Nassau. 
Bij elke grensovergang kan het 
worden gecontroleerd, waarschuwt 
de gemeente. Inwoners van Baarle-
Nassau en Alphen-Chaam mogen 
dan wel weer zonder verklaring 
van eer de milieustraat in Baarle-
Hertog bezoeken.

Gaan wandelen of fietsen over de 
grens is niet toegestaan, het is 
geen essentiële verplaatsing. Er 
was even verwarring over of dit 
ook zou gelden in de grensstreek. 
Zowel in de Gazet van Antwerpen 
als op Radio 2 Antwerpen wordt 
op de ochtend dat het reisverbod 
ingaat, een heel strikte uitleg ervan 
gegeven: te voet of met de fiets 
mag je de grens niet oversteken, 
ook niet op kleine bospaadjes in 
grensoverschrijdende natuurge-
bieden zoals Wortel-Kolonie en de 
Kalmthoutse Heide. Tegen het eind 
van de ochtend had de minister 
van binnenlandse zaken Annelies 
Verlinden laten weten dat wande-
laars en fietsers tijdens hun tocht 
best een stukje de grens mogen 
oversteken. “Ze zullen niet worden 
geviseerd door de politiediensten.” 
De wandelommetjes van Amalia, 
die ook vaak een stukje de grens 

De Singel op de eerste dag van de avondklok om negen uur. foto Hanne Dirven

De Lijn informeert haar reizigers bij 
de bushalte bij het cultuur centrum: 
‘Reizigers die naar België reizen 
vanuit het buitenland: opgelet’. 
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over gaan, kunnen dus met een 
gerust hart nog worden gebruikt. 

De grens zit – gelukkig – niet 
helemaal potdicht. Ook zijn er geen 
blokkades op de grensovergangen 
zoals vorig voorjaar. Integendeel, 
nergens wordt er aan de grens op 
enige manier duidelijk gemaakt 
dat er een reisverbod is ingesteld. 
Je moet alles via digitale weg te 
weten komen. 

Beide burgemeesters: 
‘Het kan niet anders’

Over het reisverbod en de daaruit 
voortvloeiende maatregelen is nog 
veel meer te vertellen. Er zijn veel 
uitzonderingen, verbijzonderingen 
alsmede test- en quarantaineregels 
of andere voorwaarden waaraan 
je moet voldoen om toch nog de 
grens over te mogen. Of juist niet. 
Het maakt het leven in Baarle er 

niet simpeler op. We zouden er 
zo een halve Van Wirskaante mee 
kunnen vullen. Dat doen we maar 
niet, ook al omdat het binnen en-
kele weken allemaal weer anders 
kan liggen.
De beide burgemeesters van 
Baarle, Marjon de Hoon van Nas-
sau en Frans De Bont van Hertog, 
vragen in Ons Weekblad begrip van 
de Baarlese bevolking om rekening 
te houden met de verschillen tus-
sen de Nederlandse en Belgische 
maatregelen. “Wij begrijpen heel 
goed dat het verwarrend is. Het 
kan niet anders. Wij wensen ieder-
een veel sterkte in deze bizarre tijd, 
die in ons Baarle voor een wel heel 
bijzondere situatie zorgt.” 

Bronnen:
Websites van de gemeenten 
Baarle-Hertog en -Nassau
Ons Weekblad, Omroep Baarle
Het Nieuwsblad, Gazet van Antwer-
pen, Het Laatste Nieuws, De Morgen, 
Volkskrant, Trouw, BN-DeStem, Radio 
2 Antwerpen

Voor zowat elke verplaatsing over de grens heb je een – vooraf ingevulde – 
verklaring op eer nodig, ook binnen Baarle. Geen wonder dat iemand al op de 
tweede dag van het reisverbod zeven verklaringen op eer op zak had, voor de 
winkel, voor mantelzorg, voor het werk….

Ook het carnaval verloopt dit jaar 
digitaal.
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Familietragedie op 3 oktober 1944 in Baarle-Nassau

Kazimierz Kania een vergeten bevrijder
ADRIAN POHL

Twee Poolse broers, allebei 

tankbestuurder bij het 2e Pant-

serregiment van de 1e Poolse 

Pantserdivisie, namen beiden deel 

aan de bevrijding van Baarle. De 

jongste van de twee kwam om bij 

de gevechten. 3 oktober 1944, de 

dag waarop Baarle wordt bevrijd, 

is voor de overlblijvende broer een 

zeer bijzondere dag. Adrian Pohl 

zocht het uit voor Amalia.

Begin oktober 1944 krijgt de 1e 
Poolse Pantserdivisie opdracht om 
vanaf het Kanaal Dessel-Schoten 
richting Tilburg te gaan. De divisie 
bestaat uit twee groepen. De 3e 
infanteriebrigade valt Zondereigen 
aan. Een tweede groep, de 10e 
Pantserbrigade waaronder ook het 
2e Pantserregiment valt, vertrekt 
vanuit Merksplas richting Baarle-
Nassau en stuit op sterk verzet 

in Noord Bosch en de Venheide, 
het gebied waar nu de nieuwe 
woonwjk van Weelde-Station ligt. 
Tijdens die aanval werkt het 2e 
Pantserregiment Regiment samen 
met het 10e Regiment Dragonders.

Weelde-Statie

Op 1 oktober 1944 gaat het  
2e Pantserregiment voorop richting 

Adrian Pohl (1982) woont sinds 2011 in Poppel. Hij is van Poolse afkomst en zeer geïnteresseerd in de 
Tweede Wereldoorlog en dan vooral het aandeel dat de Poolse bevrijders daarin hebben gehad. Tijdens de 
voorbereiding van het themanummer ’75 jaar bevrijding WO-2’ van Van Wirskaante (september 2019) 
heeft hij contact gezocht met Amalia. Het heeft geresulteerd in bijgaand artikel. Adrian Pohl is ook lid van 
de heemkundekring. 

Insignes van het 2e Poolse Pantser-
regiment, toebehorend aan Zygmunt 
Kania.

Onbekend waar en wanneer deze foto (zit in het familie-album van Zygmunt 
Kania) is genomen, kan gezien de architectuur in Noord-Brabant of Groningen zijn.
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Baarle-Nassau. Het komt tegen-
over een sterke verdediging rond 
het station van Weelde-Statie te 
staan. Na twee dagen vechten lukt 
het veel Duitse artilleriekanonnen 
te vernietigen. Ook worden 70 
Duitsers krijgsgevangen genomen. 
Op 3 oktober steekt het 2e Pantser-
regiment de Belgisch-Nederlandse 
grens over en gaat direct verder 
richting Baarle. Er wordt een aan-
val uitgevoerd op de oostelijke rand 
van Baarle. Na een harde strijd 
wordt Baarle-Hertog ingenomen 
in een gezamenlijke actie van het 
2e  Pantserregiment en het 10e 
Regiment Dragonders. Tegelijkertijd 
maakt het 2e Pantserregiment een 
manoeuvre in oostelijke richting 
om de omgeving van de Oordeel-
sestraat, Heikant en Bedaf te be-
vrijden. Op hetzelfde moment voert 
de 3e Infanteriebrigade een laatste 
aanval op Baarle-Nassau uit. Het 
dorp wordt op de avond van 3 
oktober ingenomen. De straatge-
vechten duren de hele nacht. 

Familietragedie 

Op die derde oktober heeft ook een 
familietragedie plaatsgevonden. 
In het 2e Pantserregiment dienen 
twee broers Kania, die allebei voor 

de bevrijding van Baarle-Nassau 
hebben gevochten. Zygmunt, de 
oudste van de twee, is geboren op 
9 februari 1915 (service nummer 
V 3693/64/I). Kazimierz Kania 
(service nummer V 11994/36/I) 
is drie jaar later geboren op 10 fe-
bruari 1918. Beiden zijn afkomstig 
uit het dorpje Ostojow halverwege 
Warschau en Krakau. 
  
Op 3 oktober 1944 vallen de 
broers met hun Pantserdivisie 
Duitse posities aan. Zygmunt 

 Kania, commandant van de tank, 
rijdt voorop. Achter hem rijdt zijn 
jongere broer Kazimierz. Volgens 
wat in de familie wordt verteld, 
rijden beide tanks door het struik-
gewas. Zygmunt is er veilig door 
gekomen. Een fatale treffer heeft 
de tweede tank geraakt. Zygmunt 
is getuige van de dood van zijn 
jongere broer. Voor zover ik heb 
kunnen achterhalen is Kazimierz 
Kania als enige van de tankbeman-
ning op het slagveld gestorven. 

Hij wordt begraven op de tijdelijke 
Poolse militaire begraafplaats in 
Merksplas, in veld A rij 1 graf 
nummer 18. Op verschillende 
foto's is steeds te zien dat het graf 
van Kazimierz is versierd. Zijn 
broer Zygmunt, hij verblijft tot 
maart 1945 in Noord-Brabant, 
blijft er voor zorgen. Ook later, tij-
dens de bezetting van de provincie 
Emsland, brengt Zygmunt regel-
matig een bezoekje aan het graf 
van zijn geliefde broer. Twee foto’s 
getuigen daarvan.
Op 16 mei 1947 heeft de Britse 
Graves Registration Unit alle gra-
ven van de Poolse soldaten in 
Merksplas opgegraven en overge-
bracht naar de nieuw opgerichte 
begraafplaats in Lommel.

De broers Kania: Zygmunt links en 
Kazimierz rechts.

Pay-book van Kazimierz Kania. Militair rijbewijs van Kazimierz Kania.
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Krijgsgevangenkamp 
Oberlangen

Na de dood van Kazimierz zet Syg-
munt Kania zich met zijn regiment 
in om Alphen te bevrijden. Daarna 
gaat het naar Breda. De winter 
van 1944/1945 heeft hij in Breda 
doorgebracht. 
Na de winter wordt het 2e Pant-
serregiment gestationeerd in het 
noorden van Nederland, in de om-
geving van Ter Apel. In april 1945 
– Ter Apel is 11 april 1945 bevrijd 
– krijgen zij van de Nederlandse 
bevolking informatie dat er net over 
de grens, ongeveer tien kilometer 
verder op Duits grondgebied, een 

kamp ligt waar de Duitsers krijgs-
gevangenen of politieke gevange-
nen vasthouden. En dat er onder 
hen waarschijnlijk Polen zijn. 

De commandant van het regiment, 
luitenant-kolonel Stanislaw Kos-
tuski, organiseert een verkenning. 
Op 12 april vertrekt een verken-
ningsgroep naar Oberlangen, waar 
zich het krijgsgevangenenkamp 
Stalag VI C bevindt. Als een co-
lonne gepantserde voertuigen het 
hek van het kamp nadert, openen 
de Duitsers het vuur. Na een korte 
tijd staken ze het vuren en geven 
zich over. De soldaten van het 
2e Pantserregiment komen rond 

18.00 uur het kamp binnen.
De vrouwen beginnen de gebou-
wen te verlaten. Ze roepen naar 
de soldaten: 'English? Francais? 
Americano? Canada sind Sie?' 
Na een tijdje realiseren ze zich 
door de patches ‘POLAND’ op de 
uniformen, dat ze bevrijd zijn door 
Poolse soldaten. 
Het is waarschijnlijk het mooiste 
moment in de geschiedenis van 
het 2e Pantserregiment: ze bevrij-
den het kamp waar de vrouwelijke 
soldaten van de Opstand van 
Warschau in 1944 zijn opgeslo-
ten. De bevrijding van het Poolse 
kamp door Poolse soldaten is zo’n 
gebeurtenis dat generaal Stanislaw 
Maczek al de volgende dag, 13 
april 1945, in het kamp aankomt 
en opdracht geeft de bewoners van 
het kamp goed te verzorgen. Meer 
dan 1.700 vrouwelijke gevange-
nen staan onder de hoede van de 
Eerste Poolse Pantserdivisie!

Gelukkigste dag

Voor Zygmunt Kania is het uitein-
delijk de gelukkigste dag van zijn 
leven. Hij rijdt met zijn tank als 
een van de eerste het kamp in. 
Daar was zijn toekomstige vrouw 
Wladyslawa gevangen gezet. Ze 
hebben elkaar niet in het kamp 
ontmoet, maar twee jaar later in 
Schotland. Ze was de laatste die 
haar held vond, herinnerde ze zich 
na de oorlog. Wladyslawa Puchala 
was op 3 oktober 1944 in War-
schau gevangen genomen. 

Zij is geboren op 11 januari 1925 
in het Wola-district in Warschau. 
Haar droom is verpleegster te wor-
den. Op 5 augustus 1944 rijden 
de Duitse tanks het Wola-district 
binnen. Wladyslawa verliest haar 
ouders en zusje uit het oog. Zij 
sterven die dag (zwarte zaterdag) 

Kazimierz Kania (rechts) met zijn tankbemanning.

Graf Kazimierz Kania. 
Heemkundekring Merksplas

Foto van het graf uit het familie-
album.
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Graf Kazimierz in Lommel. 
polishwargraves.nl 

met 40.000 andere inwoners 
en verzetsstrijders. Wladyslawa 
sluit zich als 19-jarige aan bij het 
verzet, zij verzorgt de soldaten 
en helpt anderen in hun laatste 
uren. Zestig dagen heeft zij honger 
geleden, ontberingen geleden en 
gevaar gelopen. Van de voortdu-
rende bombardementen heeft zij 
haar hele leven last gehad.
 
Voor Zygmunt Kania is 3 oktober 
1944 allesbepalend geweest. Het 
was een tragische dag dat hij zijn 
drie jaar jongere broer is verloren, 
maar ook de dag dat zijn toekom-
stige vrouw Wladyslawa is gevan-
gen genomen en naar Oberlangen 
is gestuurd. Was dat niet gebeurd, 
dan hadden ze elkaar waarschijn-
lijk nooit ontmoet. 

Wladyslawa Puchala in Oberlangen.

Na de ontbinding van de Poolse 
strijdkrachten in het Westen, gaan 
Zygmunt Kania en Wladyslawa 
Puchala ieder afzonderlijk naar het 
Verenigd Koninkrijk. Ze hebben 
elkaar in Schotland ontmoet, later 
is Wladyslawa in Liphook Barracks 
in Surrey gestationeerd. 
Uiteindelijk trouwen ze in april 
1948 in Oost-Londen. In 1949 
wordt hun zoon Andrew geboren. 
Hij deelde dit mooie verhaal met 
mij. Zygmunt werkt als kapper, 
zijn vrouw maakt thuis handtassen 
en werkt ook in een ziekenhuis. 
Wladyslawa verzorgt haar man als 
zijn gezondheid afneemt, de oorlog 
eist zijn tol.

Zygmunt sterft op 67-jarige leeftijd 
in het Rush Green Hospital in 
Londen. Hij wordt begraven op het 
Chadwell Heath Cemetery (Whale-
bone Lane) in Oost-Londen. 

65e Herdenking

Wladyslawa blijft in het huis 
wonen. Volgens haar zoon Andrew 
was het een sterke en moedige 
vrouw, hoewel zij niet echt goed 
Engels sprak. Grote indruk heeft 
zij op hem gemaakt toen hij haar 
begeleidde tijdens de 65ste herden-
king van de Opstand van Warschau. 
Vier dagen lopen ze samen door de 
Poolse hoofdstad: “Op verschillende 

Zygmunt met Wladyslawa in UK Liphook Barracks in Surrey.
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plaatsen stak zij kaarsjes aan voor 
alle vrienden die zij jaren geleden 
had verloren. De pijn die ze toen, en 
ook nu weer moet hebben gevoeld, 
was bijna niet voor te stellen.” 
Op de gemeenschappelijke 
begraafplaats in Wola waar haar 
ouders en zuster met vele anderen 
zijn begraven, ontmoeten ze een 
oudere vrouw. “Mijn moeder kwam 
in gesprek met haar. Ze bleken in 
hetzelfde appartementenblok te heb-
ben gewoond, bijna buren destijds. 
Verschillende uren hebben ze herin-
neringen opgehaald, wie er woonde: 
een tandarts, een apotheker… 
Beiden herinnerden zich ook nog 
het geblaf van een hondje, de hele 
nacht door. Zij lieten hun tranen 

de vrije loop, kusten en omarmden 
elkaar. De vrouw kon niet geloven 
dat mijn moeder het er levend van 
had afgebracht.”
Wladyslawa had een ongelofelijke 
reis: Andrew: “Ik groet haar als sol-
daat, moeder, oma en als vriend.” 
Twintig jaar na haar man is zij op 
dezelfde begraafplaats begraven.

Bijzonder verhaal

Een bijzonder verhaal: een soldaat 
van het 2e  Pantserregiment be-
vrijdt Baarle-Nassau, bevrijdt een 

jaar later ook het kamp Oberlan-
gen, waar zijn latere vrouw als 
‘dochter van Warschau, deelnemer 
aan de Opstand in 1944’ is gevan-
gengezet. 
Helaas wordt zijn jongere broer 
die bij de bevrijding van Baarle-
Nassau is gesneuveld, niet op het 
Oorlogsmonument in Baarle-Nas-
sau genoemd. Hij was in Merks-
plas begraven. Kazimierz verdient 
het om als ‘vergeten bevrijder’ te 
worden herinnerd in dit artikel.

Foto’s: Andrew Kania,  
tenzij anders vermeld.

Zygmunt en Kazimierz met vrienden.

Zygmunt met Wladyslawa.

Graf van Zygmut en Wladyslawa 
Kania in Chadwell Heath Dagenham. 

Herdenkingsplaat in Lommel.  
foto Adrian Pohl
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Mit Verhoeven-Pemen. De wasketel bij de fam. Van Tilburg.

Het Baarle van toen (8)
ANNA GULICKX-KOKS EN LISETTE GULICKX-VERACHTERT

In de serie ‘Het Baarle van toen’ zetten we de reeks voort met een 

interview dat in 1987 door leden van de heemkundekring is gehouden 

met een (toen al) oude inwoonster: Mit Verhoeven-Pemen.  

Het interview is aangevuld met foto’s uit vervlogen tijden.

We interviewen Mit op 9 maart 
1987. Mit, kun jij eens het een 
ander vertellen over vruuger?
 “Daar is zat over te vertellen. Waar 
zal ik beginnen? Ik ben van 1908. 
Ik word in november 79 jaar. Mijn 
moeder, Ant Pemen (Antonetta 
Martens) is 92 jaar geworden. 
Mijn vader is Jan Pemen (Joan-
nis Antoon Pemen). Wij waren 
met acht kinderen. De oudste drie 
waren jongens.  
Vruuger. Ja, ik was nog jong. 

Met een groot gezin was er altijd 
wel werk te doen. En anders moest 
ge maar stoppen en naaien, ook  
‘s avonds. 
En de was doen was ook een hele 
toer. Tien emmers regenwater naar 
de wasketel dragen. Dan koken, 
zuiver sop er in, weer koken, 
iedere week wassen. Spoelen met 
putwater. Wij hadden intussen een 
pomp om water uit de put op te 
pompen. Eerst op de bleek leggen 
en dan chloren, opspoelen en 
blauwselen. 

Wij hebben het nog meegemaakt, 
toen we de koeien nog niet in de 
wei hadden. Wij stonden vroeg op 
en dan moesten wij eerst naar de 
stal om de koeien te melken. 
‘s Winters stonden de koeien 
natuurlijk in de stal. Voor in de stal 
lag er een vloer, achter niet. We 
moesten voorzichtig gaan, want 
licht was er toen nog niet. We had-
den gewoon een petrollampke. 
Dat zetten we achter in de missem. 
Zo moesten we melken. Ik was  
17 jaar toen 't elektrisch licht 
gekomen is. 
Als dat gedaan was, dan moesten 
wij in het huishouden werken. 
Het manvolk ging naar de schuur 
dorsen en stro schudden. Dat 
hebben wij allemaal veel gedaan: 
zo hadden de boeren altijd werk. 
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De koeien stonden toen nog op 
de mest, dat heette een potstal. 
Mijn vader moest de mest eruit 
halen wanneer dat teveel werd. 
Dat moest dan in hoopjes op de 
akker gereden worden om later te 
spreiden. Alles met de hand.  

Om terug te komen op vroeger en 
dat mest uit de stal halen. Ze sta-
ken met een riek de mest vanuit de 
potstal op de kar. Het paard moest 
dan de kar eruit trekken, dat was 
een slecht werk voor de paarden, 
maar voor de mensen ook. Dan 
moest er in de stal weer aarde en 
strooisel ingereden worden. Bij ons 
zat het vol strooiselhopen Dat werd 
uit de heide gehaald. Nu wordt er 
ook heide gezaaid en als ge het 
niet op tijd maait gaat die dood. 
Strooisel halen en gaan vlaggen 
dat is nogal een werk. Later is die 
heide omgeploegd, werd de heide-
grond ontgonnen. Dat heb ik nog 
meegemaakt. 

De mensen moesten er vroeger 
veel voor doen. 

Toen hadden de boeren veel werk 
tegenover nu (1987, red.).  

Nu gaan ze maar op de tractor 
zitten en het is klaar. Toen moest 
er gezaaid worden, en mest 
uitgereden worden. Kunstmest 
was er nog niet. Toen werd er nog 
niet veel ‘gewonnen’; alleen maar 
stalmest en een beetje guano aan 
de aardappelen. Guano is de mest 
van vogels. Bieten werden gezet op 
sommige  hoeken (akkers), zoals 
nu op de Reth, op lichte grond 
zoals hier ging dat niet. Nu is er 
zoveel mest: nu zijn de hoger gele-
gen hoeken 't beste, vroeger moest 
het laag gelegen zijn. 
Bieten, graan en spurrie in het 
najaar bracht veel op. Daar 
werden de koeien vet van, maar 
gaven er niet veel melk van. Met 
mistluchten (mistig weer) was de 
spurrie vuil en nat en dan lustten 
de koeien het niet. Nu wordt er 
veel groenvoer (knollen) gezaaid. 
Daar worden de koeien niet dik 
van, daar geven de koeien veel 
melk van. De oogst, dan moest er 

nogal wat gezweet worden. Met de 
zicht afpikken, tot schoven binden 
en daarna hokken. Hokken is het 
bij elkaar binden van vier schoven. 
Die vier schoven, boven bij elkaar 
gebonden, was een ‘manneke’. 
Daarna de andere schoven tegen 
een ‘manneke’ zetten”.  

En is er iets te vertellen over 
kinderspelen? 

“De kinderen waren met alles blij. 
Met Sinterklaas kregen we wat en 
dan waren we blij. 
De klokken van Rome (de paas-
haas): eerst ‘s morgens allen naar 
de kerk, dan lopen om thuis te zijn 
en dan gaan zoeken, hier en daar 
lag een  kippenei maar er hing ook 
wel eens een builtje met wat anders. 
Daar heb  je zelf ook plezier van. 
En toen mijn kinderen nog kleintjes 
waren zei ik: “rap, rap,  kom eens 
gauw bij 't raam  kijken. Daar zijn de 
klokken van Rome”. 

Petroleumlampje. coll. 
Heemkundekring Teteringen

Met pikhaak en zicht wordt het graag gemaaid. Hard labeur!
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Dan kwamen ze en dan zei ik: “nou 
zijn ze weg”.
Met  Sinterklaas was dat juist het-
zelfde: de ene had hier wat klaarge-
zet voor het paard van de Sint en de 
andere daar wat. Bij de boeren was 
er toch van alles op voorraad.  En 
dan begon voor ons het werk, dan 
moesten  wij dat allemaal opruimen  
en naar de koeien- of paardenstal 
dragen.  
Maar in de oorlog was er bijna 
niets. Ons oudste kind was toen 
een klein meisje, die had wel een 
pop, die was ingedeukt, die had ik 
wat opgehaald, én er een schoon  
kleedje voor gemaakt. Toen ze de 
pop kreeg was die nog wel wat 
ingedeukt. Geen probleem! Ik zeg: 
“Sinterklaas zat hier binnen. Piet 
moest die pop ophalen, en toen ging 
dat paard juist vooruit en het wiel 
ging erover”. Dat geloofde de kleine 
en ze was er net zo blij mee als met 
een nieuwe pop. 
Toen waren de kinderen met alles 
content, veel beter dan nu. Ge kunt 
ze niet meer blij maken met een 
snoepje, want dat lusten ze niet. 
Dat was vroeger zo niet. 

Mit Koks is van mijne leeftijd en ook 
Suska van Lisdonk en we zaten in 
de klas op de laatste bank. Martha 
de Bont en Anna Ven zaten ook in 
de klas. Wij waren apart. We waren 
met zes die tegelijkertijd van school 
gingen. 
De kwajongens speelden altijd op 
straat, er was daar geen speelplaats. 
Aan het station stond die school, de 
Hollandse jongensschool. Wij waren 
er bang van. De jongens liepen 
ons na tot aan de meisjesschool, 
daar was een poortje, dat deden 
die zusters open en dan konden wij 
binnen, want de speelplaats was 
aan de andere kant. Als het regende 
moesten we onder de hangaar. Wij 
noemden dat remise. Daar moesten 

we de kleren ook hangen. 
Ma Soeur Lutgarde was de kleu-
terleidster. Soeur Bonaventura, Ma 
Soeur Scholastiek en Gabriëlle zijn 
er ook geweest en Timothee en 
Ursula.

Er is veel veranderd. 

“Ge durfde niets te zeggen vroeger. 
Ik had het zo op spelen staan hè, en 
ballen en zo. Het was bij Soeur Ur-
sula. Ik was zo blij dat de school uit 
was. Ik sprong zo uit het gangetje. 
Ja ik had zo gesprongen dat ik van 
de zuster moest terugkomen. Ik had 
niets misdaan hè! Toch moest ik 
straf schrijven: ‘Ik mag niet springen 
in de school’. 

Ja, zoiets vergeet je niet zomaar. 
Mijn les kende ik altijd. Als wij de 
bieten hakten dan werd de Cate-
chismus opgezegd, met vragen en 
antwoorden; helemaal van buiten 
(= uit het hoofd).

Ook de rozenkrans met de ‘wees-
gegroeten’ en alles erbij werd 

dagelijks gebeden. Dat hadden wij 
van onze vader geleerd. Ik heb ook 
dikwijls voorgebeden in de kerk, 
maar ik was zo verlegen. Ik kon 
de gebeden helemaal van buiten. 
Eerst deed onze vader dat maar dat 
werd toen een oude mens die zei 
“nou motte gij het maar doen”. 
Eerst aan huis. Bij Frans Kerse-
mans was het den eerste keer, 
dan bij Jan Martens en bij Kees 
Dickens. Nadien was het in de 
kerk. Thuis kon ik het prima. In de 
kerk was ik verlegen en bang dat ik 
me zou vergissen. 
Dat moest vroeger allemaal gebeu-
ren. Dat is allemaal afgelopen. 

Bij Jansen, die getrouwd was met 
Maria Bruyninckx, heeft een van 
ons 7 jaar voor dienstmeid op de 
boerderij gediend. Daar waren ze 
thuis nog met 15. Er waren er 18 
in de kerk gedoopt. 
Bij mijn vader waren ze met 14. Er 
was geen weelde. 
Bij Pemen moesten ze ook gaan 
dienen (als boerenknecht of 
dienstmeid werken, met kost en 
inwoning). Ik had altijd zo'n vaart 
(heimwee) als ik moest gaan 
dienen. 
Nu ziet ge die grote gezinnen zo 
niet meer. Dat was eigenlijk veel te 
veel, want die mensen hadden het 
ook niet te goed maar ja, toen was 
het bij iedereen zo; daar moest je 
het maar mee doen. De tijd is veel 
veranderd”.

Mit, bedankt voor het fijne gesprek.

De catechismus. Veel hersentjes 
werden aldoor gepijnigd met dit 
boekwerkje. 

Het interview is redactioneel 
bewerkt door Leo Voeten. Hij heeft 
ook de afbeeldingen toegevoegd

Correctie: In het vorige nummer 
is in Het Baarle van toen vermeld 
dat Gust Rentiëns in 1907 was 
geboren. Dat moet 1898 zijn.
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Arme Amalia (110)

Ook in de voorbije periode waren 

leden en andere mensen die Ama-

lia een goed hart toedragen niet in 

de gelegenheid ons Heemhuis te 

bezoeken. Toch kwamen er via via 

weer enkele schenkingen binnen 

en ik vond ook wel eens wat op de 

werkplek in Bidoc. We zetten de 

bijdragen op een rijtje en laten er 

ook weer wat foto’s van zien.

Amalia kreeg: 
–  een paar ingebonden tijdschriften 
–  enkele zangbundels 
–  een stel knipsels 
–  wat archiefmateriaal van de vroegere lagere scholen 
–  een aantal prentjes 
–  een oude rekening. Mooi om te zien hoe er een oud bedrijfslogo boven 

staat. En wat waren de uurlonen vroeger toch laag! 
–  een doos vol documentatie en enkele rapporten over verschillende 

gemeentelijke zaken. Wij hebben er een aantal elementen uitgehaald 
die nu in Bidoc terug te vinden zijn. 

–  een wandplaat waarop een schrijfmethode voor de kinderen staat 
–  een warmwaterkruik tegen kouwe voeten bij het slapen gaan 
–  een staand kruisbeeldje 
–  een koets- of fietslamp waarin een kaars de lichtbron is 
–  een stel ijzeren schaatsen die je onder je schoenen kunt schroeven. 

Had u dat ook wel eens, dat je bij het vastschroeven je schoenzool 
kapot draaide? Mij is het eens gebeurd dat ik mijn hak los klemde. 
Volgens mij heb ik toen de ‘klapschaats’ uitgevonden! 

–  een aantal devotie- en gedachtenisprentjes 
–  een foto van een brandweerkorps. Die geven we door aan de beeld-

bank van Amalia.
–  boeken kwamen er ook weer binnen. Daar zitten er altijd wel bij die 

hun weg vinden in onze bibliotheek. Voor wat ons niet past, zoeken we 
wegen naar nieuwe bestemmingen. 

–  een stereoscoop-kijkertje met Lourdesfoto’s 
–  enkele kerkboeken. Een van de foto’s laat zien dat er gebedenboeken 

gedrukt werden voor speciale groepen. Over kerkboeken gesproken; zie 
ook ‘Merkwaardigheden’ elders in dit blad.

–  een map vol bidprentjes 
–  enkele lege albums 
–  een verzameling stickers van Baarlese bedrijven. Amalia bewaart een 

steeds dikker wordende map met briefhoofden en stickers. Wie ooit een 
onderzoek wil doen naar verdwenen bedrijvigheid in ons heem, kan 
hier terecht! 

–  een oude knijpkat. Het mechanisme werkt uitstekend al is het een 
‘ouwe kat’. Wie nog een origineel fietslampje heeft, mag komen probe-
ren of ze nog licht kan veroorzaken. 
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–  een buikig vaasje met het opschrift ‘Baarle-Nassau’. Het heeft verder 
geen aanwijzingen over hoe of wat, wie of waar. 

–  een handtondeuse in origineel doosje 
–  een doosje pijpenreinigers 
–  een kleine dokterstas 
–  een grote sabel. Afkomstig van de vroegere politie of van legermannen?
–  een Zaanse klok en een keukenklokje 
–  een verzameling studies, rapporten en kaarten, o.a. over de gemeente-

lijke herindeling en over de grensbepalingen van de enclaves 
–  een officiële oorkonde van de grenzenbepaling.

We vermelden de volgende schen-
kers: Familie Van Beek – Frans 
Tuijtelaars – Familie Jongenelis – 
Gust Haagen – Jan Hendrikx – Al-
bert Jansen – Ad de Kort – Aleida 
Wijkenga – Tony van Gils – en 
twee onbekende gevers.

Hartelijk dank dat u aan Amalia 
dacht en uw kliko voorbij liep!
Graag tot een volgende keer.  



86       van wirskaante 2021/1

100 keer Merkwaardigheden 
van Antoon van Tuijl 

JEANNY WOUTERS

Antoon van Tuijl is een van de leden 
van het eerste uur van de heemkun-
dekring; zijn naam staat bij heel wat 
artikelen in dit ledenblad. Antoon is 
niet alleen actief als gids bij wande-
lingen, als onderzoeker van heel wat 
heemkundig materiaal, maar vooral 
is hij bekend om zijn boeiende 
verteltrant. Een veelzijdig liefhebber 
van alles wat met heem te maken 
heeft, met oog voor detail en liefde 
voor natuur. En dat is natuurlijk de 
reden dat hij zulke prachtige series 

als Merkwaardigheden maakt…

Arme Amalia

Ter voorbereiding op ons babbeltje 
heeft Antoon een archiefdoos vol 
oude ledentijdschriften klaargezet, 
en vertelt hij dat hij in 1991 begon 
met de serie ‘Arme Amalia’. Dat was 
een rubriek om leden te bedanken 
voor alle giften die ze deden aan de 
vereniging. In de beginjaren had de 
heemkundekring ‘niets’ en deed men 

een oproep om voorwerpen, boeken, 
foto’s, alles wat men opruimde en 
waarvan men dacht dat de heem-
kundekring er iets aan kon hebben, 
aan Arme Amalia te doneren. Dat 
leverde een enorme rijkdom op! 

Dun boekske

Twee en een half jaar later, startte 
hij de serie ‘Merkwaardigheden’. Dat 
was in 1994. “Het clubblad van de 
heemkundekring was maar ‘een dun 
boekske’ in die tijd.” Het eerste ver-
haaltje in ‘Merkwaardigheden’ ging 
over een oude waterput op een erf 
op de Strumpt in Ulicoten. “Die put 
was, heel ongebruikelijk, gemaakt 
van gestapelde blokken turf,” vertelt 
hij. “Vee-arts Dirven had daar foto’s 
van gemaakt bij de verbouwing 
van die boerderij, en gaf die aan 
de heemkundekring. Daar heb ik 
toen een verhaaltje van gemaakt, en 
daarna hebben we dat vaker gedaan 
over spullen die binnenkwamen, 
daar zaten vaak merkwaardigheden 
bij. Soms gingen de verhaaltjes ook 
over de natuur, over virussen on-
langs nog. Zonder al te veel moeite 
vind ik wel een onderwerp. In de 
dozen hier in Bidoc (hij wijst daarbij 
op de wand vol bruine archiefdozen 
in de bibliotheek – documentatie-
centrum van de heemkundekring) 
vind ik regelmatig merkwaardighe-
den.” Ook in tijdschriften van andere 
heemkringen vindt hij inspiratie. 

In het vorige nummer van Van Wirskaante stond het getal 100 achter 

de rubriek Merkwaardigheden. Reden om eens een gesprek aan te 

knopen met de schrijver ervan, Antoon van Tuijl die meldde dat de ru-

briek voortkwam destijds uit zijn andere rubriek in dit magazine: Arme 

Amalia, dat inmiddels al haar 110e jubileum had.

Antoon van Tuijl met een beeldje van een pastoor met 
‘tikkenhaen’ voor de wand met archiefdozen in het 
Heemhuis van Baarle.
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Zoeksysteem

De wanden vol archiefdozen aan 
de ene kant en vol boeken aan de 
andere kant van de grootste ruimte 
in het Heemhuis bieden een schat 
aan informatie. Antoon van Tuijl 
zou graag zien dat meer leden van 
de heemkundekring af en toe eens 
een onderwerp uitspitten en er een 
artikeltje over maken. “Als iemand 
denkt, ‘dat is een onderwerp waar 
ik wel eens wat meer van zou wil-
len weten’ dan is hij of zij welkom.” 
Elke maandagochtend is hij in 
het Heemhuis aan het werk. Op 
afspraak kun je bij Antoon terecht 
zodra de coronamaatregelen het 
toelaten: “ik wijs ze graag de weg.” 
Alle informatie is ook opgeslagen 
en toegankelijk gemaakt via een 
zoeksysteem in de computer.

Veel vragen

De heemkundekring Amalia van 
Solms krijgt vaak vragen van bui-
tenaf, zowel uit omliggende dorpen 
als van verder weg, soms zelfs uit 
het buitenland. Als voorbeeld noemt 
Antoon van Tuijl een vraag van 
schrijfster Kristien Hemmerechts die 
met research bezig was voor een 
nieuw boek en op zoek was naar 
informatie over een pastoorsmeid uit 

Baarle. Overigens was die informa-
tie niet terug te vinden; Van Tuijl 
merkt op dat geestelijken over hun 
‘pastoorsmeiden’ niets opschreven…

Boekje Merkwaardigheden?

Uiteraard zijn we benieuwd naar 
het meest merkwaardige voorwerp 
wat ooit werd aangeboden aan de 
Heemkundekring? Antoon van Tuijl 
moet lang nadenken, want het geheel 
beslaat een periode van 25 jaar… 
“Er komt niet één ding bij me naar 
boven, maar wel het idee dat ik ooit 
had om de hele serie nog eens te-
voorschijn te halen en van de tijdloze 

Beide foto’s (van de hand van Jos Roozendaal) stonden afgedrukt bij de eerste 
‘Merkwaardigheden’ in Van Wirskaante 1994-2. Links de plaggenput op het erf 
van Peter Dirven op de Strumpt, rechts een detail met een plag.

Screenshot Van Wirskaante 1994-2.

thema’s een boekje samen te stellen. 

Uitpluizen

Antoon van Tuijl is dagelijks bezig 
met inventariseren, scannen, 
ordenen, rubriceren en opbergen 
van zowel teksten als plaatjes. Il-
lustraties die hij denkt nog eens te 
kunnen gebruiken bij presentaties 
bijvoorbeeld. Onlangs nog haalde 
hij een hele stapel oude Katholieke 
Illustraties van meer dan honderd 
jaar oud uit elkaar om de informatie 
op onderwerp op te bergen. “Er is 
zoveel materiaal, ik zou willen dat 
er meer mensen langskomen om te 
grasduinen, verhalen uit te pluizen.” 
Hij geeft een aantal voorbeelden van 
onderwerpen die misschien mensen 
kunnen stimuleren om op onderzoek 
uit te gaan: er ligt complete docu-
mentatie over de Limfa, een heleboel 
archiefmateriaal over het onderwijs 
in Baarle, een verzameling briefhoof-
den van verdwenen bedrijven…
Thema’s nog genoeg in het heem 
van Baarle. Net als Merkwaardig-
heden, want met die rubriek gaat 
schrijver Antoon van Tuijl voorlopig 
gewoon door!
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‘Breng het thuis’

Merkwaardigheden (101)
ANTOON VAN TUIJL

Tot de vele verzamelingen die 

Amalia in de loop der jaren op-

bouwde, behoren ook enkele grote 

dozen vol kerk- en gebedenboe-

ken. Enkele honderden zijn het er 

intussen en dat aantal groeit nog 

steeds. Hieruit valt af te leiden 

hoe sterk de godsdienst verweven 

was met het dagelijks leven van 

de vorige generaties. Werkelijk 

iedereen, van jong tot oud, had 

een kerkboek.

Amalia’s verzameling begon met 
een volle tas kerkboeken die we 
kregen uit de nalatenschap van 
Harrie Gulickx die heel lang geleden 
koster was van de Hollandse kerk.
Misschien is het u, oudere lezer, 
ook wel eens overkomen dat u uw 
missaal vergat mee naar huis te ne-
men na de mis of het lof. Harrie de 
koster raapte die vergeten boekjes 
bijeen en legde ze achter in de kerk 
goed zichtbaar weg. De eigena-
ren konden ze bij hun volgende 
kerkbezoek weer meenemen. Dat 
gebeurde lang niet altijd.

Geen goede condities

Merkwaardig genoeg bleven er 
steeds weer liggen. Die nam hij uit-

eindelijk maar mee naar huis en ze 
kwamen tenslotte op zijn zoldertje 
terecht. Daar hebben ze jaren en 
jaren onder de blote dakpannen 
gelegen. Zomerhitte, winterkou en 
vocht vormen geen goede condities 
voor zulke drukwerkjes. 
Toen de laatste bewoonster, Liza 
Verhoeven het kostershuisje ging 
verlaten, schonk zij wat oude 
spulletjes aan Amalia, waaronder 
de tas met kerkboeken. Ik heb die 
toen eens op mijn gemak bekeken 
en gesorteerd. Een en al verwon-
dering! Onze kerkboeken zijn een 
studie waard.

De gave exemplaren vormden toen 
het begin van onze verzameling. 
Een aantal was zo krom getrokken 

of anderszins aangetast dat ik er 
alleen kaften, schutbladen, illus-
traties en pagina’s met eigendom-
stekens van bewaarde. Afbeelding 
1 laat een prachtige kaft in reliëf 
zien. Je zult als kind toch zo’n 
juweeltje krijgen! Het is maar een 
voorbeeld. 

We hebben veel prachtige uitvoe-
ringen. De schutbladen zijn vaak 
kunstig gemarmerd (afb. 2) of vol 
ritmische figuren (afb. 3) die doen 
denken aan de textiel- en behang-
ontwerpen van William Morris. Een 
stapeltje van deze schutbladen heb 
ik bezorgd bij kunstenares Ankie 
van Dijk die graag werkt met oud 
drukwerk en daar mooie kunststuk-
jes mee maakt.
Ik zei het toch al, deze verzame-
ling is echt een studie waard. En 
nu hebben we het alleen nog maar 
over de uitvoering. De heiligen die 
aan bod komen, de thema’s en de 
eindeloze variatie aan teksten zijn 
– nu we kijken met de ogen van 
deze tijd – op zijn minst merkwaar-
dig te noemen. Afbeelding 1.

Afbeelding 2. en Afbeelding 3.
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Gehecht aan hun boek

Hier beperken wij ons tot de mooie 
merkwaardigheden die we aantref-
fen op de eerste blanke bladzijden, 
door de eigenaren of anderen be-
schreven. Meestal kom je gewoon 
een naam met adres tegen (afb. 
4 t/m 9). A. Dirven meldt zijn of 
haar naam in sierschrift (afb. 10). 
Dat staat! Blijkbaar zijn er eige-
naren die hechten aan hun eigen 

gebedenboek. Dat blijkt uit het 
volgende voorbeeld met gebiedende 
tekst (afb. 11) die ook nog eens 
nadrukkelijk onderstreept is. Een 
onbekende eigenaar verbindt zelfs 
een stevige straf aan het niet terug-
brengen van zijn of haar eigen-
dom (afb. 12). Wij ontcijferen het 
volgende: ‘die hem vind breng hem 
thuis wie het niet doet bid voor elke 
letter een Wees gegroet’. Blijkbaar 
bleef dit boekje op zekere dag ook 

in de kerk liggen. De moeite van 
de koster om het terug te bezorgen, 
had geen succes. Dat valt ook niet 
mee als er geen naam in staat!

Beloning

Kinderen kregen hun eerste kerk-
boekje meestal bij hun Eerste H. 
Communie. Allerlei uitgevers deden 
hun uiterste best om die heel mooi 
uit te geven. De Plechtige H. Com-

Afbeelding 4, 5 en 6.

Afbeelding 7, 8 en 9.
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munie bood gelegenheid voor een 
nieuw, aan de leeftijd aangepast 
gebedenboek of missaal. Merk-
waardig maar sympathiek is dat 
de pastoor er een soort beloning 
van maakte. Wij troffen een aantal 
boekjes aan waarin pastoor Laze-
rums complimenten schreef voor 
het trouw bijwonen en aanleren 
van de catechismus (afb. 13, 14 
en 15). 
Leerling Mathijssen vermeldt zelf 
zijn prijs en bedenkt zich daarbij 

Afbeelding 10, 11 en 12.

Afbeelding 13, 14 en 15.

Afbeelding 16.

blijkbaar nog even (afb. 16). Een 
derde prijs geeft tenslotte recht 
op een ‘podiumplaats’. Een vierde 
niet!!

Naschrift
Joannes, Marinus Lazerums werd 
geboren te Vroenhout (bij Roosendaal) 
op 15 april 1877. Hij ontving zijn 
priesterwijding te Hoeven op 24 mei 
1902. Daarna kreeg hij verschillende 
posten als kapelaan en werd pastoor 
te Baarle-Nassau op 20 maart 1919. 
Hij overleed op 3 oktober 1926. Zijn 
opvolger was pastoor Vekemans.
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Amalia aan het werk (25)

De voorzitter gaf het in zijn voor-

woord al aan: Amalia zit niet stil 

tijdens corona. Amalia kreeg ook 

nog twee reacties op het artikel 

over de volkstuinen op het terrein 

van de vroegere wielerbaan (zie 

Reacties van lezers). En een face-

bookactie heeft een groot aantal 

nieuwe leden opgeleverd.

Flashback 
Heemhuis GvA

Journalist Sam Van Clemen 
van Gazet van Antwerpen vroeg 
informatie en beeldmateriaal voor 
zijn ‘flashback’ over het heemhuis 
van Baarle naar aanleiding van 
de komende opknapbeurt. Hij 
kwam langs voor een interview en 
een plaatsbezoek. Het resultaat 
mag gezien worden: het werd een 
artikel bestaande uit twee volledige 
pagina’s! 

Heemhuis

Eén van de werken die volgend 
jaar in het heemhuis op de plan-
ning staan, is het vervangen van 

een aantal ramen, waaronder twee 
in de voorgevel en twee in de raad-
zaal. De gemeente Baarle-Hertog 
heeft met Erfgoed Noorderkempen 
en Erfgoed Vlaanderen afgesproken 
om op korte termijn opnieuw een 
bezoek aan het Heemhuis te bren-
gen om een en ander door te spre-
ken. Onder meer de authenticiteit 
van de ramen komt dan ter sprake. 
Dat is belangrijk in verband met 
de keuze om ze te vervangen of te 
restaureren. De gemeente Baarle-
Hertog vroeg de heemkundekring 
om aan de hand van fotomateriaal 
na te gaan hoe authentiek die 
ramen zijn.

Afterscool Radio

Op 6 februari om 11 uur maakte 
Afterscool Radio een reportage 
over het Heemhuis. Afterscool 
Radio is een programma van de 
lokale omroep Baarle. Jongeren 
maken al geruime tijd radioshows 
en -reportages voor de Baarlese 
jeugd. Door de coronacrisis is het 
lastig om een reportage te maken. 
Tegelijk is het jammer dat zoveel 
verenigingen in Baarle stil liggen. 
Daarom kreeg de heemkundekring 
het voorstel om samen een video te 
maken over wie wij zijn en wat we 
doen. Doel was om aan te tonen 
hoe belangrijk de verenigingen voor 
Baarle zijn. “We willen graag een 
video rondleiding maken door het 
Heemhuis en natuurlijk willen we 
alles weten over Amalia van Solms, 
zowel de persoon als de heemkun-
dekring.” 

Essen

Na de vondst van een circulaire 
structuur door middel van lucht-
fotografie werd in Essen een ar-
cheologisch onderzoek uitgevoerd. 
Thomas Dekkers van de Heemkun-
dige Kring van Essen vroeg naar 
de resultaten van het geofysisch 
onderzoek aan de Vossenberg op 

Burgemeester Henricus Van Gilse met 
een dochter op de onderste trede van 
het bordes.
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Ginhoven (Zondereigen). Uitein-
delijk blijkt de gelijkenis met de 
structuur in Essen treffend. Beide 
cirkels bevinden zich in een beemd 
naast een meanderend riviertje. 
Ook de bodemscans vertonen grote 
gelijkenissen. Op beide locaties 
heeft een motteheuvel gestaan.

Baarle by night

Onze vereniging werd gecon-
tacteerd om deel te nemen aan 
‘Baarle by night’, een wandeltocht 
die mogelijk omstreeks januari of 
februari 2022 zal worden georga-
niseerd. 
Je wandelt dan door gebouwen 
(huizen en fabrieken), onderweg 
is animatie voorzien en de route is 
sfeervol verlicht. Amalia is graag 
bereid om het heemhuis hiervoor 
open te stellen. Hopelijk kan deze 
activiteit doorgang vinden!

Desiree Geeraerts

Jean Van Rompaey uit Canada 
bezorgde Amalia een mooie foto 
van de vijfenzeventigste verjaardag 
van Desiree Geeraerts. Jean is een 
achterkleinzoon van deze Baarlese 
gobelinwever. Zijn moeder Irene 
Desiree Geeraerts is nu 91 jaar 
oud en woont bij Jean in Belleville 
(Ontario). Irene staat als twaalf-
jarige links op de foto met haar 

grootvader Desiree en haar zusje 
Maria Theophil Geeraerts. Irene 
en Maria zijn kinderen van Alfons 
Geeraerts. Desiree woonde bij zijn 
zoon Alfons in Antwerpen alvo-
rens hij naar zijn dochter Corry in 
Baarle-Nassau verhuisde.

Archeologie

Bij archeologisch bureauonderzoek 
wordt vaak een beroep gedaan op 
onze vereniging. De voorbije peri-
ode werden we gecontacteerd door 
Julie Reynaert van Econsultancy 
en Valerie van Looveren van de 
Antea Group. Het zijn archeologi-
sche onderzoeken voorafgaand aan 
bouwprojecten nabij de School-
straat en aan de Oordeelsestraat. 
Er werd gevraagd naar aanvullende 
informatie omtrent de lokale ge-
schiedenis, vergravingen, ontgron-
dingen, archeologische vondsten 
die (nog) niet in Archis staan en 
mogelijk andere specifieke informa-
tie en waarnemingen betreffende 
het onderzoeksgebied.  75ste verjaardag van Desirée 

Geeraerts.

Aanvulling
In de vorige Van Wirskaante (2020-4) waren in het artikel over de Grensafsluitingen twee foto’s 
weggevallen: van de grensafsluiting op de zandweg van Groot-Bedaf richting Rustoord Emmaus (op 
het kaartje op pag. 60 afsluiting nr. 2). 

Hermetisch afgesloten zo’n honderd meter voorbij de grens bij de Retsche Loop.
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Nieuwe leden

Sinds de vorige van Wirskaante 
heeft Amalia 55 nieuwe leden kun-
nen inschrijven.

Wij heten van harte welkom:
Fam.  L.J.M. Kusters 
Fam.  T. en D. Graafmans-
 Adriaensen
Fam.  Y.M.J. Brosens
Fam.  M. Verboven
Mevr.  M. Adams-Prinsen
Fam.  E.A.J.C. Klaasen
Fam.  P. Galle
Fam.  M. van Hees
Mevr.  M. van Drunen
Fam.  R. van Rij
Fam.  A. de Jong
Dhr.  C. Aerssens
Mevr.  J. Timmermans-Severijns
Mevr.  K v.d. Kerkhof
Dhr.  J. van Gils
Mevr.  E.A.A.M. Klaassen-Vissers
Fam.  J.E.M.C. Schaerlaeckens
Mevr.  R. van den Broek
Fam.  I. van Tilburg
Dhr.  L. Poels
Mevr. E. Baeten
Mevr.  D. Janssen
Mevr.  C. Verschueren
Dhr.  J. Michielsen 
Mevr. J.M.C. Wouters
Dhr.  R. Bulcke
Fam.  C. Vermeeren
Mevr.  J. Le Bruyn
Mevr.  M. de Laat
Dhr.  H. Goetschalckx
Mevr.  M.A.M. van den Broek 
Mevr.  M. Bekers-Martens
Fam.  A.A.C.M. Jansens-Jansen
Fam.  J. Antens
Fam.  H. Loots – van Dooren 
Dhr.  A. de Laet
Mevr. M. van Raak
Dhr.  G.A.C.M. Timmermans 
Fam.  P.J.L. Olieslagers 

Enclavewijzer

Toerisme Baarle wil een enclave-
wijzer plaatsen. Dat is een wegwij-
zer die naar een aantal andere en-
claves in Europa (en Azië) wijst. Er 
waren nog wat twijfels over de te 
noemen enclaves en daarom werd 
met Amalia contact opgenomen. 
“Wat we vooral niet willen is wijzen 
naar enclaves die op dit moment 
een conflictgebied zijn of waarbij 
de totstandkoming met veel geweld 
gepaard is gegaan.” 

Enclaveborden

Amalia werd namens beide 
gemeenten gevraagd om teksten 
te bezorgen over de enclaves 
waar nog geen infobord staat. Er 
ontbraken veertien teksten. Het is 
(in eerste instantie) de bedoeling 
om die op een website te plaatsen. 
Inmiddels heeft onze vereniging 
alweer elf van de veertien teksten 
aangeleverd. Voor de drie reste-
rende teksten worden eerst nog 
bewoners bevraagd, maar dat is 
momenteel omwille van corona 
moeilijk haalbaar. 

Toneelstuk
‘Ik Zal Handhaven’

Paul Govaerts is een geboren 
Turnhoutenaar die al jarenlang 
in Brussel woont. Deze jonge 
toneelschrijver bezorgde ons 
een conceptvoorstel voor ‘Ik Zal 
Handhaven’. Dat is een toneelstuk 
over Willem I, de laatste koning 
van zowel België als Nederland. 
Het speelt zich af in Baarle en zal 
hier worden opgevoerd. Paul kwam 
zich ter plaatse informeren, zowel 

over de toenmalige koning als de 
enclavesituatie.

Petrus Christus

Jan Verheyen uit Hoogstraten 
maakt een doctoraatstudie over 
de schilder Petrus Christus. Eén 
van de elementen waarop hij 
wil focussen is zijn afkomst. “Ik 
ben op zoek naar 15de-eeuwse 
bronteksten uit Baarle of omlig-
gende dorpen waarin de familie-
naam Christus voorkomt. Heeft u 
weet van zo'n documenten? Kunt 
u me verdere onderzoeksuggesties 
geven?” De vraag was ongetwijfeld 
ingegeven door de presentaties die 
Amalia oktober vorig jaar in het 
kader van de Nacht van het Kem-
pisch Erfgoed heeft gegeven over 
‘Petrus Christus in Baarle’.

ARTE   

Sophie Labrousse van de firma XY 
Zebre vroeg een oude landkaart 
en dito foto’s van Baarle. Zij deed 
research voor de Franse producer 
Gedeon Porgrammes die een web-
documentaire over Baarle maakte 
in opdracht van het Frans-Duitse 
kanaal van ARTE.

Paul Govaerts. www.facebook.com/
montykultuurfaktorij
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Nakomelingen 
WO1-veteranen 
verenigd 

René Soetewey, een kleinzoon van 
Alfred Soetewey, vroeg informatie 
over Frans Jansens uit Zondereigen. 
Frans verbleef met de grootvader van 
René tijdens Wereldoorlog 1 vier jaar 
aan de IJzer. Ze waren kamera-
den en bleven ook na de oorlog in 
contact met elkaar. “Zijn er van hen 
foto’s uit de oorlogstijd bewaard? 
Kent u zijn geboorte- en overlijdens-
datum? Is er eventueel een bidprent-
je? Alvast dank.” Amalia deed meer 
dan gevraagd was. Zij bracht René 
Soetewey ook in contact met Gust 
Jansens, een zoon van Frans.

Dodendraadpad

Geregeld worden nog vragen gesteld 
over het Dodendraadpad. Zo vroeg 
Lode Piccart of een deel van het 
parcours met de wagen berijdbaar 
is. Leen Bockaert was benieuwd of 
er voor haar kinderen een openbaar 
toilet is op deze route of elders in 
Baarle-Hertog. Maartje Timmermans 
vroeg informatie voor haar studie 

over het herdenken van de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland. “Zeker 
hier in de omgeving van de grens 
zijn er veel dingen gebeurd die niet 
herdacht worden.” Bert Van Den 
Heuvel is ruim een half jaar actief 
met geocaching. Hij vroeg (en kreeg) 
toestemming om een cache in het 
schakelhuis K5 te leggen. 

In Vlaamse Velden

Vera Buijs keek op Netflix naar de 
serie In Vlaamse Velden, waar de 
Eerste Wereldoorlog pakkend in 
beeld wordt gebracht. Als Neder-
landse wist zij weinig over WO1 en 
daarom ging zij op zoek naar het 
historische waarheidsgehalte. Zo 
kwam zij op Amalia’s dodendraad-
website terecht. “Wat een goede 
en uitgebreide informatie, hartelijk 
dank daarvoor! Als inwoner van 
België, werkend in Nederland, rijd 
ik regelmatig bij Zondereigen/Baarle-
Hertog de grens over. Binnenkort ga 
ik er eens stoppen en een wande-
ling maken met behulp van uw site. 
Wel een beangstigend idee dat de 
dodendraad echt bestond en grens-
overgang tegenhield. Met de dichte 
grenzen en wegblokkades door con-
tainers tijdens de eerste lockdown, 
hoewel in een compleet andere 
context, is de dodendraad heel actu-
eel. In de Netflix serie komen o.a. de 
zendmast en dodendraad voor. Mis-
schien kan er op uw site ook naar 
die serie verwezen worden?

Wandelommetjes

Eind februari is het vijfentwintigste 
wandelommetje van Amalia in 
Ons Weekblad gepubliceerd. Het 
initiatief om inwoners van Baarle 
– en naar blijkt van ver daarbui-
ten – iets buitenshuis te laten 
doen, lokt enthousiaste reacties 
uit. Steeds vaker krijgt Amalia 
berichten in de inbox dat men alle 
wandelommetjes loopt, alleen of 
met zijn tweetjes, soms ook – toen 
het nog kon – met een wandel- of 
vriendengroepje. “Nu woon ik toch 
al mijn hele leven in Baarle, maar 
ik kom nu op plekken waar ik nog 
nooit geweest ben. Zelfs vlak in de 
buurt”, wordt er vaak aan toege-
voegd. Ook de achtergrondinforma-
tie die wordt meegegeven, wordt 
gesmaakt. “Ik lees de artikelen 
helemaal uit, jammer dat ik niet 
meer zo goed ter been ben om zo’n 
ommetje te maken.”
Je kunt alle wandelommetjes nale-
zen op de website van Amalia.

Frans Jansens in Londen.

Lize Feryn, hoofdrolspeelster ‘In 
Vlaamse Velden’. https://m.imdb.com

Verdwalen kun je niet op de 
wandelommetjes van Amalia, ze 
volgen het wandelroutenetwerk. Maar 
soms moet je om andere redenen op 
je schreden terugkeren zoals hier in 
de Baalbrugsche Bemden.
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Reacties van lezers

Op het artikel over de volkstuinen 
die in het terrein van de vroegere 
wielerbaan liggen (zie Van Wirs-
kaante 2020-2) kwamen alsnog 
twee reacties binnen.

Volkstuinen

Toon Jongenelis – een van de 
mannen van het eerste uur wat de 
volkstuinen betreft – schrijft:
De volkstuinen zijn nu al 25 jaar 
op de huidige locatie. De eerste 
volkstuinen waren gelegen waar nu 
de Sportlaan is en daarvoor achter 
de huidige Hoogbraak, waar nu 
ook huizen staan. Toen men aan 
de Sportlaan ging bouwen, wilde 
de gemeente dat er een vereniging 
werd opgericht. Reden was dat de 
gemeente veel kosten heeft gemaakt 
met het opruimen van de locatie 
Hoogbraak toen we daar weg moes-
ten. Wij hebben toen de koppen bij 
elkaar gestoken; Harrie Wouters, 
Tini Alewijn, Fran Hendrikx, Toon 
Kusters en ik, Toon Jongenelis.
Ons aanspreekpunt bij de gemeente 
was Karel Kerremans. Er was geen 
grond! Maar de wielerbaan, waar 
we nu al 25 jaar tuinieren, lag toen 
braak. De Tourmalet wielerclub had 
afscheid genomen van de crossclub 
binnen de Tourmalet. Toon Severijns 
en Toon van Kaam kunnen daar 
meer over vertellen.
Terug naar de volkstuin. “Karel heeft 
bij de gemeente echt goed werk ver-
richt voor ons om deze locatie voor 
ons ter beschikking te stellen. Hij 
zei: “Dan zal ik de wielerbaan er uit 
laten halen, maar dat kost wel  
fl. 50.000,--”.  Wij stelden toen 
voor: “Als wij fl. 25.000,--  krijgen, 
laat de baan dan maar liggen”. 
Dat geld was nodig om putten te 
slaan, pompen aan te schaffen 

en leidingen aan te leggen voor 
watertappunten te maken. Geld 
dat over bleef, zouden we terug 
storten. De wethouder was daar blij 
mee. Wij hebben ook een container 
gekocht om de pompen in onder te 
brengen”. Toon vervolgt met: “Wij 
hielden nog fl. 8000,-- over en dat 
bedrag is toen ook teruggestort. Wij 
met ons kleine clubje van ongeveer 
veertig leden werken al 25 jaar met 
eigen middelen en hebben verder 
nooit een cent subsidie gevraagd of 
ontvangen. Daar zijn wij als bestuur 
trots op. Wij krijgen het vanuit de 
contributie en de borgsom van de 
leden en de huurprijs van 
€ 0,30 per m2 ieder jaar weer mooi 
voor elkaar om rond te komen”.

Wielerbaan

Lonneke Verbunt stuurde ons een 
serie foto’s die gemaakt werden tij-
dens de aanleg van de wielerbaan. 
Mooie documentatie is dat. We 
laten er hier enkele zien.

Toon en Lonneke, hartelijk dank 
voor jullie reacties.

De firma Schapers draait asfalt over 
de gestabiliseerde ondergrond van de 
wielerbaan.

Werkoverleg met links Harry van den 
Brandt, hoofd Openbare Werken, die 
de wielerbaan op papier voorbereidde.

Nauwkeurige afstelling van de machine. 
Rechts Harry van den Brandt.

Asfaltmachine en wals gaan door de 
bocht.

De wals maakt het dampende asfalt 
mooi glad.

Druk overleg. Met de handen in de zij 
is Harry van den Brandt. Met zwarte 
jas is wethouder André Moors.
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Activiteitenkalender

Bij het sluiten van de kopij voor deze Van Wirs-

kaante was er nog geen zicht op wanneer er weer 

activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ook over 

de openstelling van het Heemhuis is er nog geen 

duidelijkheid. Op de website van Amalia kun je het 

laatste nieuws hierover vinden. 

Alle informatie in deze Activiteitenkalender is dan 

ook onder voorbehoud.

MAART

Zondag 28 maart
Vroege Vogeltocht

Dinsdag 30 maart
Algemene Ledenvergadering, wordt verplaatst naar 
juni.

APRIL

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

Zaterdag 17 april
Andreas Schotel-wandeling in Esbeek

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

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

MEI

Donderdag 6 mei 
Zomeravondwandeling. Vertrek om 19.00 uur bij de 
rotonde naar Chaam. Langs de Strijbeeksebeek.

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

Zaterdag 22 mei
Fietstocht en rondleiding naar schijnvliegveld 
De Kiek

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

met rondleiding
- op zaterdag 29 mei presentatie eindverslag van het 

archeologisch onderzoek van de Randweg
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Vrijdag 25 juni
Lokale Heemdag. Dit jaar wordt een bezoek gebracht 
aan de brandweer, het volkstuinencomplex Boschoven  
en SPJ-systeembouw. Aanmelden kan vanaf het 
verschijnen van de volgende Van Wirskaante, 
rond 28 mei.

JULI

Donderdag 1 juli
Zomeravondwandeling

Zaterdag 10 juli
Fietstocht naar de grafheuvels in Weelde en 
Klein Ravels.

Donderdag 22 juli
Avondwandeling in het kader van  
de Roggerentjes 2018.

AUGUSTUS

Donderdag 5 augustus
Zomeravondwandeling

Vrijdag 20 augustus
Bernardusbedevaart, vertrek 17.30 uur.

Zondag 22 augustus
‘Bernardus elders’

JUNI

Donderdag 3 juni
Zomeravondwandeling. Vertrek om 18.30 uur 
(let op: een half uur eerder dan gewoonlijk) 
vanaf de parkeerplaats Staatsbosbeheer op de 
Hoogstratensebaan. Door de Baalbrugsche Bemden.

Zondag 6 juni
Vroege Vogeltocht

Zaterdag 12 juni
Heemreis. Vorig jaar is de Heemreis niet doorgegaan. 
Dit jaar is de bestemming opnieuw Mechelen. 
Bezoek aan Manufactuur De Wit, ’s middags een 
stadswandeling. Vertrek 7.45 uur, terug om  
18.30 uur. Bij voldoende belangstelling wordt de 
Heemreis herhaald op zaterdag 25 september. 
Aanmelden kan vanaf het verschijnen van de volgende 
Van Wirskaante, rond 28 mei.

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

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

MICHIELSEN  
ARCHITECTEN

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

Van Kaam & Partners Financials
Stationsstraat 13

5111 CK Baarle-Nassau

T: +31 (0)13 5199661

M: +31 (0)6 13065186

@: pascal@vkpfinancials.nl

UW RESULTAAT,
ONZE PASSIE
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MUSEUM VERGANEGLORIE
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In het grensgebied van Nederland en 

België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt 

u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:  

specialist in drukwerk voor de retail. 

Het familiebedrijf werd opgericht in 

1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke 

drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-

offset op klein en groot formaat, 

daarnaast rotatie-offset: heat-set- 

èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 

Drukkerij Em. de Jong vindt u alles 

onder één dak. Een succesvolle 

filosofie, die aansluit op de vraag 

van alledag. Betrouwbaar, snel en 

hoge kwaliteit tegen de scherpst 

mogelijke prijs.

www.emdejongdirect.nl

ook 
ONLINE drukwerk

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


