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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 

Heemhuis

Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

Bankrelatie

• NL 13 RABO 0103 8949 69

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

• Jeugdlidmaatschap: e 5,00 

Colofon

Secretariaat

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

secretaris@amaliavansolms.org

Voorzitter (Herman Janssen) 

voorzitter@amaliavansolms.org

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Ledenadministratie

ledenadministratie@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever

Herman Janssen, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website

• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org

Van Wirskaante

Overname teksten is toegestaan mits 

bronvermelding. Overname afbeeldingen 

alleen na schriftelijke toestemming.  

Losse nummers: e 5,-

 

Redactieadres

vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1.250
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dit jaar haar 
bestuurstaak 
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Henk van Tilborg op de Heikant 
gooit het over een andere boeg en 
is begonnen met een kaasmakerij. 
De kazen worden verkocht op de 
Boerderij van Kukelekoe. Het bedrijf 
is sponsor geworden van Amalia.

24 Vrije basisschool De Vlinder:
 de metamorfose
De cultuurcorrespondent van Baarle 
vraagt zich af of het werkelijk te laat 
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46 Leerlingen van De Vlinder
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op het terrein aan de Molenstraat 
waar archeologisch onderzoek 
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Voorwoord

Amalia’s organisatoren zijn actief, wat niet wil zeggen dat veel publieks

activiteiten doorgaan. Gezien de negatieve voorspellingen voor binnen

activiteiten van de culturele sector, werd na ruim anderhalf jaar overleg en 

voorbereidingen besloten om de archeologische tentoonstelling ‘Alles uit de 

Kast’ definitief te annuleren. Mogelijke plannen in verband met resultaten 

van het archeologisch onderzoek langs de randweg kunnen alsnog doorgang 

vinden, mocht de provincie Brabant geneigd zijn om dit project te om

armen. Afwachten of er een vervolg komt. 

De heemreis in juni is afgelast en 
ook onze archeologische dag voor 
de scholen kon niet doorgaan. Maar 
op vraag van De Vlinder werd door 
Amalia hulp geboden, o.a. bij het 
samenstellen van een leskoffer en 
het voorbereiden van bezoekjes aan 
de archeologische site Molenstraat. 
Het bezoek van De Vlinder aan de 
grafheuvels in Weelde werd even-
eens door onze vereniging begeleid. 
Een andere activiteit, gericht op 
jongeren van acht tot achttien jaar, 
gaat binnenkort van start. 

Wij dagen hen samen met de 
gemeente Baarle-Nassau uit met 
de fotowedstrijd ‘Jong op de Grens’. 
Heeft u kinderen of kleinkinderen in 
die leeftijdscategorie? Zet hen aan 
het werk!

André en Dennis Moors verzorgen 
tegen oktober een volledige herwer-
king van hun boek ‘Straten met een 
Verhaal’. Nieuwe straten worden toe-
gevoegd en namen van zandwegen 
worden op de bij het boek gevoegde 
kaart vermeld. Honderden oude en 
nieuwe foto’s worden gepubliceerd. 
De Koninklijke Drukkerij Em. de 
Jong toont zich opnieuw een heel 
royale sponsor!

Net als vorig jaar organiseert Amalia 
in juni een algemene ledenvergade-
ring vanop afstand. Het stemformu-
lier vindt u bij deze Van Wirskaante, 
maar stemmen is ook mogelijk via 
de website. Verder heeft Amalia 
een joblijst voor het geval je leuk 

vrijwilligerswerk zoekt. Je vindt die in 
de hoofdbalk van de website, onder 
de knop ‘Contact’. Dankzij deze lijst 
konden een aantal taken al worden 
ingevuld, maar er blijven openstaan-
de vragen. 
Zo komt een plaatsje vrij in het 
bestuur omdat Ria Laurijssen zich 
na 26 jaar niet meer herkiesbaar 
stelt. Zij blijft wél actief binnen de 
vereniging. En de redactie van ons 
tijdschrift Van Wirskaante is op zoek 
naar een nieuwe eindredacteur ter 
vervanging van Harry Benschop. 
Kandidaten voor beide jobs melden 
zich aan via voorzitter@amalia-
vansolms.org. 
Amalia rekent op u!

Herman Janssen, 
uw voorzitterDe Vlinder bezoekt archeologen.

De binnentrap van het Heemhuis is 
vervangen.
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Histories vzw is vanaf 2019 de nieuwe dienstverlenende organisatie in Vlaanderen en Brussel voor 
erfgoedvrijwilligers. Zij is voortgekomen uit onder andere Heemkunde Vlaanderen en Familiekunde 
Vlaanderen. De vzw heeft zich ten doel gesteld de werking rond genealogie, heemkunde, lokaal erfgoed 
en cultuur van alledag in Vlaanderen en Brussel te versterken. Erfgoedvrijwilligers kunnen de hulp van 
Histories inschakelen in hun zoektocht naar nieuwe ideeën, oplossingen voor knelpunten en tips en tricks. 
De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat erfgoedverenigingen en -vrijwilligers hun werking moeten 
aanpassen. Histories vroeg zich af welke problemen ze hierbij ondervinden en hoe ze hiermee omgaan. 
Als ‘inspiratie’ voor andere verenigingen. Voor een ‘Getuigenis over de impact van corona’ nam Histories 
ook contact op met Herman Janssen. Dat heeft geleid tot een interessant artikel dat Amalia met plezier 
afdrukt. Meer informatie over het werk van Histories en andere ‘Getuigenissen’ op www.historiesvzw.be. 

De impact van corona 
op heemkring Amalia van Solms

JAN GEYPEN (HISTORIES VZW)

Herman Janssen nam het voorzitterschap van heemkring Amalia van Solms midden in coronatijden op zich. 

Voor zijn pensioen werkte hij veertig jaar met mensen met een verstandelijke beperking. In dit interview 

getuigt hij over het unieke karakter van de heemkring en doet hij de gevolgen van corona uit de doeken, en 

dit zowel op Belgische als Nederlandse bodem. Heemkundekring Amalia van Solms is immers werkzaam in 

de tweelinggemeente BaarleHertog (B) – BaarleNassau (NL), kortweg Baarle, waartoe ook de woonkernen 

Ulicoten (NL), Castelré (NL) en Zondereigen (B) behoren.

Dag Herman, kan je jezelf even voorstellen en 
ons vertellen hoe je precies bij heemkring Amalia 
van Solms bent gekomen? 

Ik ben voorzitter bij de 
heemkundige kring van 
Baarle, maar woon in 
Merksplas. Dat roept toch 
wel wat vragen op. Mijn 
voorouders komen uit 
Ulicoten, een kerkdorp 
van Baarle-Nassau. Toen 
ik begon met stamboom-
onderzoek kwam ik al 
zoekende in contact met 
lokale heemkundige krin-

gen, die dikwijls goede achtergrondinformatie hebben. 
Ik ben al sinds 1989 lid van Amalia van Solms. Je ziet 
hier in de grensstreek tussen België en Nederland heel 
vaak dat mensen een sprongetje over de grens hebben 
gemaakt.
In de vereniging ben ik een aantal jaren gewoon actief 
lid geweest. Zo ben ik er eigenlijk stilaan ingerold. In 
1996, na zeven jaar lid te zijn, ben ik bij het bestuur 
gegaan. Twee jaar geleden ben ik er een jaartje tus-
senuit geweest vanwege een drukke professionele 
agenda en het overlijden van mijn ouders. Wanneer ik 
daarna op pensioen ging, kwam ik tot de conclusie dat 
mijn werk bij de heemkring nog niet klaar was. Onze 
voorzitter was op dat moment, na 35 jaar dienst, klaar 
om de fakkel aan mij door te geven.
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Jullie kring is toch wel bijzonder, gezien deze gevestigd 
is in België, maar qua organisatie zelf wel Nederlands 
is. Hoe is dat precies gekomen?
Wij zijn in 1976 opgericht. Het bestuur ijverde er toen 
voor om de vereniging zowel Belgisch als Nederlands te 
maken. Ze zijn met die vraag naar notarissen gegaan en 
zij zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het niet 
mogelijk was om een vzw op te richten die tegelijk aan 
de Belgische én de Nederlandse wetgeving voldeed. De 
keuze was toen vrij evident omwille van het grote aantal 
Nederlanders in het bestuur én onder de leden, wat nu 
nog steeds het geval is. Daarom gingen ze dus voor een 
Nederlandse vereniging. Pas 13 jaar later vonden ze een 
lokaal, een heemhuis, het vroegere gemeentehuis van 
Baarle-Hertog, dat toen vrijkwam. Dan hebben we dus 
een huisvesting gekregen op  Belgisch grondgebied, ook 
al waren we een Nederlandse vereniging. Dat weerspie-
gelt een beetje onze missie. We zijn er namelijk voor heel 
Baarle, voor Baarle-Hertog én voor Baarle-Nassau.

Naast die unieke situatie beschikt jullie kring ook 
over een bijzondere naam. Vanwaar de naam Amalia 
van Solms? 
Dat is een naam die in Nederland beter bekend is dan 
in België. Ik moet toegeven dat ik zelf ook nooit geweten 
heb wie Amalia van Solms was tot ik bij de heemkring 
kwam. Zij was een prinses, die de titels ‘Vrouwe van 
Breda’ én ‘Vrouwe van Turnhout’ gekregen had. Tijdens 
het uitoefenen van die twee functies zorgde zij voor het 
behoud van de enclaves in Baarle. Een enclave is een 
gebied dat geheel wordt omsloten door grondgebied van 
een ander land, hier Nederland. Toen Nederland onaf-
hankelijk werd en het protestantisme als staatsgodsdienst 
instelde, zorgde Amalia van Solms voor de handhaving 
van de katholieke godsdienst in Baarle, en dit zelfs tegen 
de wil van haar eigen familie. Met de handhaving van de 

lokale kerk konden ook de enclaves overleven. Zij is dus 
van groot belang geweest voor Baarle en heeft, zeker in 
Nederland, een heel goede naam.

Het zijn gekke tijden momenteel, maar waarvoor kan je 
in een normaal jaar bij jullie heemkring terecht? 
Naast ons tijdschrift Van Wirskaante, dat vier keer per 
jaar uitkomt, en tal van activiteiten ben je ook welkom 
in ons heemhuis. Daar kan je een hele hoop voorwerpen 
bezichtigen. Eigenlijk is het in die zin een beetje een mu-
seum, waar je op je eentje of via een rondleiding de boel 
kan verkennen. Op gebied van familiekunde hebben wij 
een heel grote collectie aan bidprentjes en doodsbrieven. 
We zijn ook bezig met het digitaliseren van een enorme 
collectie beeldmateriaal via de website. We hebben ook 
heel wat boeken gepubliceerd. In 2021 plannen we 
een heruitgave van een stratenboek, waar elke straat 
alfabetisch in vermeld staat met uitleg en foto’s van 
vroeger en nu. De eerste publicatie dateert alweer van elf 
jaar geleden. We merken vandaag de dag nog steeds een 
grote vraag naar dat boek, dat al jarenlang is uitverkocht. 
Daarom verzorgen we een heruitgave, waar we ook de 
intussen nieuwe straten aan toevoegen en de zandwe-
gen, die inmiddels een naam kregen.

In 2011 kreeg jij als Belg een Koninklijke 
Onderscheiding in Nederland, wat toch wel uniek is.  
Hoe beleefde jij die erkenning toen?
Die erkenning legt toch wel wat verschillen tussen Belgen 
en Nederlanders bloot. Die waardering van bovenuit voor 
de dingen die je als vrijwilliger voor de gemeenschap 
doet, die is als vanzelfsprekend in Nederland en die 
ontbreekt veeleer in België. Hier in België wordt er in het 
beste geval vanuit de gemeente jaarlijks aandacht aan 
besteed. In Nederland leeft dat echt. Dat is een vorm van 
dankuwel zeggen. Ik kreeg toen dat speldje omwille van 
mijn verdiensten aan Nederlandse kant. Mijn prestaties 
langs Vlaamse kant kwamen niet in aanmerking. Binnen 
Baarle is het niet bijzonder dat een Belg zo’n speldje 
krijgt, maar het is wel bijzonder dat die Belg buiten 
Baarle woont. Ik vind wel dat er aan Belgische kant 
gerust eens mag nagedacht worden om mensen, die 
zich op cultureel of maatschappelijk gebied verdienstig 
maken, ook een keer in de bloemetjes te zetten. Die 
waardering was een heel grote verrassing. Op de dag dat 
die onderscheiding werd overhandigd, organiseerden wij 
vredesdagen met de kinderen van de lokale scholen. Ik 
gaf toen voor een  
60 à 70-tal kinderen een lezing. Plots stapt de burge-
meester binnen, mijn frank valt nog niet direct. Archeologische dag met Vikingen.
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Alles wordt onderbroken en ondertussen live uitgezonden 
op de radio. Op diezelfde dag beviel mijn dochter in het 
ziekenhuis van een tweeling. Die dag zit dus echt in mijn 
geheugen gegrift, om meerdere redenen.

Je spreekt over vredesdagen. Wat houden die in?
Het project van de vredesdagen is gestart in 2008, 
samen met een lagere school in Baarle-Hertog en 
Toerisme Baarle.

Die dagen staan in het teken van de herdenking van de 
Eerste Wereldoorlog. Ten tijde van de Eerste Wereld-
oorlog liep er een elektrische draadversperring langs de 
Belgisch-Nederlandse grens. Die was geplaatst door het 
Duitse leger met de bedoeling dat mensen België niet 
meer uit konden richting Nederland, dat toen neutraal 
was. Wij hebben daar een reconstructie van gemaakt 
op de originele plaats waar die had gestaan. We wilden 
echter meer doen dan enkel die reconstructie. Daarom 
besloten we die vredesdagen te organiseren voor het 
vijfde en zesde leerjaar. De plaatselijke scholen, zowel 
in Baarle-Hertog als Baarle-Nassau, waren direct geïn-
teresseerd. Ondertussen organiseren we de vredesda-
gen tweejaarlijks.
Wat doen wij op die dagen? We vertellen de kinderen 
over de Eerste Wereldoorlog in Baarle. Dat is voor 
hen altijd even bekomen nadien. Vervolgens laten we 
hen praten aan de hand van een aantal vragen, zoals 
‘Stel dat jouw vader naar het leger moet in de oorlog, 
hoe zou je je daarbij voelen? Op welke manier zou je 
proberen om contact te houden?’ Nadien laten we hen 
iets met hun handen doen. Sommige kinderen kunnen 
hun gevoelens beter uiten via een tekening bijvoor-
beeld. Aansluitend gaan we naar buiten en houden we 
daar nog een drietal activiteiten. Wij hebben daar langs 
Nederlandse kant in 2014 de Knippenbergprijs mee 
gewonnen.

Amalia van Solms is de grootste heemkring  
van Noord-Brabant en Antwerpen. 
 Waar blinkt de heemkring volgens jou in uit? 
De enclaves maken ons uniek. Wij zijn actief in twee 
landen. Maar het succes komt natuurlijk niet vanzelf. De 
eerste tien jaar waren er bijvoorbeeld amper leden en 
activiteiten. In het begin was een heemkring in zekere 
mate een ietwat elitair gebeuren. Bij de oprichting no-
digde men een aantal mensen uit om lid te worden. Wie 
waren dat dan? Dat waren meneer pastoor, de notaris, de 
leraren,… Kortom, een bepaalde laag van de bevolking. 
Daarna kozen wij resoluut ervoor om de gewone mensen 
te bereiken. Iedereen is welkom bij ons. De sfeer is altijd 
gemoedelijk en er zijn werkgroepen actief rond boeiende 
thema’s.
Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot een heel grote 
vereniging met 1700 leden. Deze situeren zich niet enkel 
in Baarle, maar komen ook van ver daarbuiten. Ik denk 
dat we leden hebben in meer dan 80 gemeentes. De 
helft van de gemeenten ligt in België, de andere helft in 
Nederland, doordat wij echt bovenop die grens zitten. 
Dat maakt onze vereniging ook zo interessant. 
Er zijn heel wat mensen die ooit in Baarle gewoond 
hebben, maar nu ergens anders wonen, soms zelfs in het 
buitenland. Mensen verhuizen, maar willen ook op de 
hoogte blijven van wat er allemaal leeft in Baarle.

Jullie zetten het vrijwilligerswerk op een originele ma-
nier in de kijker door het delen van een joblijst op de 
website. Hoe werkt dit voor jullie en raad je dit andere 
erfgoedverenigingen aan?  
Vraag me dat volgend jaar nog eens, want die staat er 
nog maar pas op. Het idee erachter is dat mensen niet 
altijd weten wat ze bij ons kunnen verwachten. We 
moeten dus duidelijk maken waar we mee bezig zijn en 
ook waar je ons mee kan helpen. Vandaar dat er op de 
joblijst enerzijds dingen staan die soms heel omvattend 
zijn, maar anderzijds ook kleine eenvoudige taken die 

Vredesdag, rondleiding bij de dodendraad.

Vredesdag, hier werden twee kleuters op hun terugweg van 
de school door Duitse soldaten tegengehouden. 



8       van wirskaante 2021/2

mensen over de drempel kunnen helpen. Ik denk dat het 
een hulpmiddel is, maar ik weet ook uit ervaring dat de 
beste tactiek nog steeds is om mensen persoonlijk aan te 
spreken. Hetzelfde geldt voor ons lidmaatschap. Er zaten 
in onze vereniging altijd een paar mensen die iedereen 
aanspraken, zelfs als ze iemand op de fiets passeerden. 
Zo kan je heel wat mensen over de streep trekken en 
maak je heel wat leden. Rechtstreeks contact is in ieder 
geval beter, maar de joblijst zorgt er wel voor dat iedereen 
weet heeft van wat er nodig is binnen de vereniging en 
waarmee ze zouden kunnen helpen.

Op jullie website kan je ook een beleidsplan bekijken, 
toch wel zeldzaam voor een heemkring. Vanwaar die 
noodzaak?
Wij werken allemaal met vrijwilligers. Je kan hen dan ook 
geen eisen opleggen qua taken of hen verplichten om nog 
meer te doen. Je moet eigenlijk blij zijn met elk dingetje 
dat ze doen. Soms gaat het echter toch wat traag en dan 
boek je niet zo heel veel resultaten. Via dat beleidsplan 
willen we een weg uitstippelen en willen we de dingen 
wat tastbaarder maken. Zo worden we af en toe verplicht 
te kijken waar we staan en in welke richting we willen 
evolueren. Het beleidsplan zet ons op de goede weg.

Het valt op dat jullie dagelijks bestuur uit evenveel 
mannen als vrouwen bestaat. Is dit een toevalstreffer 
of iets waar jullie naar streven?
Ik moet eerlijk zeggen dat wij vooral kijken naar de 
sterktes van de mensen in het bestuur. Als we dan 
tegelijkertijd ervoor kunnen zorgen dat er meer gelijkheid 
is, is dat mooi meengenomen. Maar het is geen doelstel-
ling op zich. Wanneer je binnen een erfgoedvereniging, 
bestaande uit vrijwilligers, mensen kan aanspreken die 
het willen én kunnen, mag je al heel blij zijn. Ik herinner 
me wel dat er ooit vanuit Heemkunde Vlaanderen de 
bedenking is gekomen dat er enkel Nederlanders in ons 
dagelijks bestuur zaten, terwijl we een Belgische en Ne-
derlandse kring zijn. Daar hebben we toen hetzelfde op 
geantwoord: ‘Je hebt gelijk, maar we vinden het belang-
rijk dat we de juiste man op de juiste plaats hebben.’ Nu 
ik bij het dagelijks bestuur gekomen ben, hebben we er 
ineens een Belg bij én dit op de plaats van de voorzitter. 
Dat kan hen dan toch weer geruststellen. Dat principe 
trekt zich ook door in de werking van onze organisatie in 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. Wij vragen ons bij het 
organiseren van een activiteit nooit af waar we het gaan 
organiseren. Voor ons is dat allemaal Baarle. Toevallig 
kan de vertrekplaats in het ene land zijn en de aankomst 
in het andere land, maar dat is niet het belangrijkste.

Op welke manier proberen jullie ook jongeren te enga-
geren om erfgoedvrijwilliger te worden? 
Dat is onze grootste uitdaging. We werken telkens met 
een vijfjarenplan en daar is vernieuwing en verjonging 
één van de hoofdpunten. Hoe doe je dat? Ik denk dat 
dat een kwestie is van het oppoetsen van het imago. Als 
heemkundekring krijg je heel snel het imago van oud 
en stoffig te zijn. Ergens kan ik daar wel inkomen, maar 
anderzijds ben ik zelf wél begonnen als dertiger en ben 
ik nog altijd actief. Ik geloof dus dat we jongeren er wel 
kunnen bij betrekken. Binnen onze leden zit bijvoorbeeld 
een jongeman die van kleins af aan bij de vereniging 
geweest is. Zijn vader zit ook in het bestuur. Zo één 
jongere, en dan liefst nog meerdere, kan een aanzet zijn 
om ook andere jonge mensen te bereiken. Ik denk als je 
al attent bent op het feit dat je jonge mensen erbij moet 
betrekken en je je imago wat oppoetst, je als vereniging 
al ver kan geraken.

Welke impact hadden de coronamaatregelen op jullie 
werking? En hoe ging je om met mogelijke verschillen 
in de maatregelen tussen Nederland en België? 
In het begin van de crisis was er een opvallend verschil 
tussen België en Nederland. Nederlanders hadden de 
aanpak om adviezen te geven, terwijl België direct maat-
regelen oplegde. Nederlanders zouden dat gewoonweg 
niet aanvaarden. Maar uiteindelijk zoeken we allemaal 
onze weg en komen we allen op de duur bij hetzelfde uit.
Het was voor ons ook wel moeilijk. Wanneer je tijdens 
een wandeling door Baarle een tiental keren de grens 
passeert, moet je je telkens bewust zijn van op welke 
bodem je staat en welke maatregelen er van kracht 
zijn. Dat werkte eigenlijk niet. We besloten daarom de 
maatregelen van beide landen bij elkaar te leggen en dan 
de strengste maatregelen te volgen. We zagen ook dat 
meerdere organisaties in Baarle, waaronder het 

Uitstap naar Val Dieu.
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cultuurcentrum, hetzelfde principe hanteerden. 
Die opdeling in twee landen is dus niet altijd een voor-
deel. Zo mogen we in Baarle soms minder dan in de rest 
van België of Nederland, afhankelijk van de maatregelen.
De impact van corona was vooral voelbaar bij ons 
ledental. Onze doelgroep is toch een iets ouder publiek. 
Dat zijn nu net de risicopatiënten natuurlijk. Zo zijn er 
toch heel wat leden gestorven. We zagen anderzijds ook 
een aantal leden afhaken als lid. Dat is iets waar we 
zelden mee geconfronteerd zijn geweest in het verleden. 
Als mensen lid worden, mag je er eigenlijk van uitgaan 
dat ze lid blijven voor de rest van hun leven. Wanneer 
we hen vroegen achter de reden van vertrek blijkt dat 
mensen toch wel heel goed op hun budget zijn beginnen 
letten. Die daling van het ledenaantal verminderde onze 
inkomsten, wat ons wel wat schrik bezorgde. Daarom 
deden we er alles aan om dat ledental terug op peil te 
krijgen. En dat is heel mooi gelukt. We lanceerden via 
Facebook allerlei acties om reclame te maken voor de 
vereniging.

Dat leverde ons op een maand tijd toch een 50-tal 
nieuwe leden op. Zo vulden we het aantal verloren leden 
quasi volledig terug aan. Intussen zijn we begonnen met 
een tweede actie via Facebook. Na één dag waren er 
al acht aanmeldingen. Via Facebook geven wij mensen 
de kans contact op te nemen met de vereniging en die 
mensen laten wij dan opbellen. Onze vroegere voorzit-
ter houdt zich daar graag mee bezig. Hij belt iedereen 
op, maakt die mensen enthousiast over de kring en hij 
overtuigt hen zo om lid te worden.
We denken er ook over na om volgend jaar een 
gratis lidmaatschap te laten weggeven door onze leden. 
We vertrekken vanuit het idee dat eens mensen lid zijn, 
de kans groot is dat ze lid blijven. Dat kan weer voor 
een toename van leden zorgen.

Heeft corona ook iets positief teweeggebracht? 
Zag een nieuw initiatief bijvoorbeeld het licht?
Zeker wel! Wij hadden bijvoorbeeld direct door dat heel 
deze coronacrisis van groot belang gaat zijn in onze ge-
schiedenis. Men gaat daar later nog altijd op terug kijken. 
Daarom besloten we om de geschiedenis te schrijven op 
het moment dat we hem beleven. In ons tijdschrift kijken 
wij telkens naar wat COVID-19 ons heeft gebracht in 
Baarle. Wanneer iemand binnen 50 jaar iets over corona 
wil publiceren, moet hij dus gewoonweg ons tijdschrift 
erbij nemen. Die kans om mee te schrijven aan de he-
dendaagse geschiedenis hebben we gegrepen.
Deze crisis zet ook ons unieke karakter, namelijk dat de 
kring deels Belgisch en deels Nederlands is, in de verf. 
Heel lang hebben we gedacht dat grenzen iets uit het 
verleden zijn. De grens tussen Nederland en België, 
daar stopte niemand meer voor. Maar als je kijkt naar 
wat we het afgelopen jaar hebben meegemaakt, staan 
die grenzen wel degelijk terug op de kaart. De eerste drie 
maanden van mijn voorzitterschap, of iets daarvoor, kon 
ik bijvoorbeeld niet vanuit Merksplas naar Baarle, omdat 
de grens was afgesloten.
Daarnaast kreeg je ook meer tijd door het wegvallen 
van tal van activiteiten. Tijd die ik kon spenderen aan 
opzoekwerk. Zo doe ik veel onderzoek naar die 
enclaves in Baarle, bijvoorbeeld om dit in een tekst  Vredesdag.

Herman Janssen en Ad Jacobs, de nieuwe en oude 
voorzitter.
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‘de enclaves in 30 vragen’ te gieten. Verder kwam ik er 
tijdens het bestuderen van kaarten achter door hoeveel 
huizen, tuinhuizen en garages in Baarle de grens 
tussen Nederland en België loopt. Daar kan Toerisme 
Baarle dan weer gebruik van maken door die informatie 
aan de man te brengen. Met die samenwerking zijn we 
wel heel sterk bezig, ook tijdens corona.

Die samenwerking met Toerisme Baarle, wat houdt 
die juist in?
In 2011 introduceerden wij een groot project rond de 
herdenking van de Eerste Wereldoorlog. We gingen 
steeds verder kijken naar de mogelijkheden binnen dit 
initiatief. Zo werkten we wandelingen en fietstochten uit 
en planden we een aantal zaken te reconstrueren om 
te tonen aan de mensen. Dat deden we niet uitsluitend 
voor de eigen bevolking, maar ook voor mensen van 
buiten Baarle. En dan kwamen we natuurlijk al snel in 
het vaarwater van Toerisme Baarle, een organisatie die 
ook wandelingen uitstippelt om mensen naar het dorp 
te lokken. Daarom sloegen we toen de handen in el-
kaar. We stippelden een wandeling uit in Zondereigen, 
het kerkdorp van Baarle-Hertog. Die samenwerking met 
Toerisme Baarle maakt het voor ons gemakkelijker om-
dat zij hun contacten en ervaringen meebrengen voor 
wat betreft het organiseren van toeristische activiteiten.
Toerisme Baarle heeft dan weer baat bij ons onderzoek, 
bijvoorbeeld naar de enclaves. De informatie die wij op 
papier zetten, kan door hun gidsen gebruikt worden. Zo 
stelden we een kleine collectie samen vol interessante 
lectuur voor de gidsen. Je hebt heel snel een vorm 
van samenwerking door al doende naar elkaar toe te 
groeien.

Je zegt dat er minder activiteiten zijn doorgegaan. 
Op welke manier paste je het aanbod aan activitei-
ten aan als gevolg van de corona-maatregelen?
Er zijn inderdaad heel wat zaken stilgevallen. Als ver-
eniging hebben wij een 12-tal werkgroepen, waarvan 
er een aantal volledig stilliggen. Ons tijdschrift is wel 
elke keer uitgekomen. Verder zijn we ook volop bezig 
met twee boeken, eentje gepland in 2021 en eentje in 
het jaar daarop.

We staan ook bekend om onze wandelingen. Eén van 
onze bestuursleden, die ook de wandelknooppunten in 
Baarle mee uittekent, heeft ondertussen al meer dan 
25 wandelingen uitgestippeld langs knooppunten. Hij 
koppelde aan bepaalde punten dan een heemkundige 
uitleg om de wandelaars te vertellen wat ze zien en 

waar ze op moeten letten. Je kan die wandelingen via 
onze website downloaden. Dat is een groot succes 
geweest. De duizenden downloads zijn daar hét bewijs 
van. Normaal doen we dit graag met een gids, maar 
dat is nu uiteraard praktisch niet haalbaar.
Je moet altijd zoeken wat er wel kan en wat niet. Som-
mige dingen lukken beter dan andere. Zo verzorgden 
we slechts één keer een digitale lezing. Het viel toch op 
dat weinig mensen bereid zijn om dit te doen. Sprekers 
doen dit ook voor een deel omwille van de interactie 
met het publiek. Als dat wegvalt, merken we toch dat 
tal van mensen liever een jaartje wachten.

Om met een positieve noot te eindigen, heb je nog 
een tip die je graag wil delen met andere erfgoed-
vrijwilligers in het licht van corona? 
Ik denk dat we ons na corona, eens dat het echt voorbij 
is, aan een heel andere tijd mogen verwachten. Ik leg 
de link met de roaring twenties van vorige eeuw, waar 
mensen na de Eerste Wereldoorlog terug het plezier 
in het leven vonden en een geweldige tijd beleefden. 
Ik denk dat dat nu ook kan gebeuren. Ik denk dat 
mensen weinig gereserveerd gaan zijn om mee te doen 
aan allerlei activiteiten. Zij gaan de sociale contacten 
opzoeken. Vroeger dacht men al snel na of iets wel 
de moeite loonde en niet te duur was. Ik denk dat die 
zaken nu op de tweede plaats gaan komen. We hebben 
lang genoeg niets gedaan. Voor de verenigingen is een 
rooskleurige toekomst weggelegd!

Bedankt Herman voor dit interessante  
en fijne gesprek!

Bij dit artikel zijn dezelfde foto’s afgedrukt als 
op de website van Histories.

Archeologische dag, uitleg over de metaaldetector.
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Ria Laurijssen stopt als bestuurslid
JEANNY WOUTERS

26 Dienstjaren heeft ze er op zitten als ze dit jaar haar bestuurstaak 

inlevert. In 1995 werd Ria Laurijssen gevraagd voor het bestuur van 

heemkundekring Amalia van Solms. Zij had een jaar eerder in de 

werkgroep 550 jaar Ulicoten van Amalia meegedraaid en was daarvoor 

al lang lid van de werkgroep Ulicoten en de heemkundekring. Tijdens 

de Algemene Ledenvergadering vroeg iemand haar om zich kandidaat 

te stellen, en werd zij gekozen in het bestuur. “26 Jaar is toch een heel 

end”, zegt Ria zelf. Haar besluit om te stoppen had ze vorig jaar al 

aangekondigd, en daar blijft ze bij.

Iedereen die aan activiteiten van 
Amalia deelneemt kent Ria Laurijs-
sen. Een specifieke taak had Ria 

nooit, ze was vooral op de ach-
tergrond heel actief. “Datgene wat 
nodig was deed ik, koffie zetten, 

post inpakken, Van Wirskaante sor-
teren” somt ze wat taken op. Haar 
rondbrengrondje in Ulicoten doet 
ze nog steeds, hoewel ze al twintig 
jaar in Alphen woont. Maar zeker 
die kleine taken moeten gebeuren, 
mensen als Ria zijn onmisbaar in 
een vereniging. 

Lintje

Terugblikkend vertelt ze over een 
van de hoogtepunten, het 40-jarig 
jubileum van Amalia. Tijdens die 
feestdag werd ze verrast met een 
Koninklijke Onderscheiding. In 
2016 was dat 8 juni, de datum 
staat in haar geheugen gegrift. 
“Iedereen wist het behalve ik. Er 
werd wel gezegd ‘er komt nog een 
verrassing’, maar dat die voor mij 
was dat wist ik niet.”

Fijne tijd

Al met al vindt ze die 26 jaar in het 
bestuur “een fijne tijd. Veel mede-
werking heb ik altijd gehad van de 
andere bestuursleden. Ik merk nu 
dat ik niet meer zo goed kan focus-
sen, de animo is een beetje weg. 
In 2019 ben ik gaan nadenken 
over stoppen en daar heb ik het 
best moeilijk mee gehad.” Ook op 
het werk is ze aan het afbouwen. 
“Als je het gevoel hebt dat je je niet 
meer volledig in kunt zetten moet 
je stoppen.”

In 2016 krijgt Ria een Koninklijke onderscheiding uitgereikt door burgemeester 
Marjon de Hoon-Veelenturf. 
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Het bestuur in 2017.

Bij de presentatie van Straten met een Verhaal in 2010Ria zorgt voor de innerlijke mens met de Kerstviering in 2015.

Bij de inschrijving voor een filmavond in 2004. Lange wandeling waar Ria zichzelf onmisbaar maakt (2008).
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Overal bij

Gevraagd naar haar grootste kracht 
zegt ze na even nadenken: “overal 
bij aanwezig zijn! In het begin 
wilde ik graag mee gaan wandelen, 
maar dat kon ik niet. Antoon van 
Tuijl tipte toen om koffie te komen 
brengen onderweg. 
‘Gij wilt er graag bij zijn’ zei hij, ‘als 
je ons dan onderweg koffie brengt 
ben je er toch bij’.  Dat ben ik gaan 
doen. Ik zorgde dat ik wist hoeveel 
mensen er meededen en dat ik op 
de afgesproken tijd ergens stond 
met thee en koffie. Dan waren 
ze blij, en ik was er toch bij. Ik 
plaagde wel eens als ze vroegen 
bij vertrek: ‘breng je direct koffie?’ 
‘Nee ik kom jullie alleen uitzwaai-
en’ zei ik dan.”

Moeilijk

Ria benadrukt nogmaals dat ze 

een hele fijne tijd heeft gehad. Het 
lintje was heel bijzonder, maar de 
fijne samenwerking met iedereen, 
dat was voor haar toch het leukste 
van het bestuur. “Je merkt dat het 
heel erg gewaardeerd wordt wat je 
doet.” Haar praktische taken blijft 
ze gewoon allemaal doen, ze stopt 
alleen als bestuurslid. Het nieuwe 
bestuurslid wil ze meegeven dat 
hij of zij er rekening mee moet 
houden dat er toch wel wat tijd in 
gaat zitten!

Dankjewel Ria

Het bestuur van Amalia zegt: “Dank-
jewel Ria voor jouw jarenlange inzet 
voor de vereniging. Vanwege corona 
heeft het bestuur vorig jaar in een 
bestuursvergadering (toen dat weer 
even mocht) Ria in de bloemetjes 
gezet bij haar jubileum. Een ook een 
mooi afscheid tijdens de Algemene 
Ledenvergadering zit er dit jaar niet 
in. Maar zodra we weer bij elkaar 
kunnen komen, zetten we Ria zeker 
nog eens in de schijnwerper!”

Op de website van Amalia kun je een joblijst vin-
den. Op de joblijst ook de vacature voor een nieuw 
bestuurslid, met de volgende functieomschrijving. 
Je hebt interesse in onze heemkundekring en je be-
schikt over goede sociale vaardigheden? Je wilt op 
vrijwillige basis mee besturen? Dan biedt Amalia jou 
een boeiende job met kansen tot ontwikkeling en 
een collegiaal werkklimaat waarin samenwerking, 
inzet, initiatief en het opnemen van verantwoor-
delijkheid ten volle worden gewaardeerd. Je wordt 
goed ontvangen en een van de collega-bestuurs-
leden zal je graag begeleiden. Samen bekijken we 
welke taken het beste bij je talenten aansluiten.

Kandidaten kunnen door het bestuur worden 
voorgedragen, maar het is de jaarlijkse algemene 

ledenvergadering die de bestuursleden aanstelt. Elk 
bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na de benoeming 
af, waarna de terugtredende zich voor een nieuwe 
termijn herkiesbaar mag stellen.

Het bestuur van onze vereniging vergadert elke 
tweede dinsdagavond van de maand (van 20 tot 
22u) en bestaat op dit moment uit: Herman Jans-
sen (voorzitter), Michel Antens (vicevoorzitter), Nelly 
Pieke (penningmeester), Jeanny Wouters (secre-
taris), Gilberte Smolders, Harry Benschop, Jan 
Vermeer, Fons Raeijmaekers en Ria Laurijssen. 

Heb je interesse of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met één van de bestuursleden 
of info@amaliavansolms.org 

Nieuw bestuurslid gezocht

Veel feliciaties voor Ria met haar lintje. 
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Mathieu Doesborg, een Baarlese kunstenaar

Noem me maar gewoon Tjeu, 
dat doet hier iedereen

HERMAN JANSSENS

In 1963 stond bovenstaande regel 

in een krantenartikel over een 

pottenbakker die in BaarleNassau 

werkte. Pottenbakker is nu, in 

de 21e eeuw, niet een naam die 

past bij Tjeu. Een keramist en 

beeldend kunstenaar, dat was hij. 

Mathieu (Tjeu) Doesborg is geboren 
in 1923 in het Limburgse dorpje 
Tegelen bij Venlo. Na zijn basison-
derwijs studeert hij onder andere 
aan de kunstacademies in Maas-
tricht en Tilburg. Later woont hij in 
Baarle-Nassau. Hier geven we een 
kort overzicht van zijn leven en van 
enkele werken die hij gemaakt heeft. 

1949 Zijn eerste werk en verdienste 
als kunstenaar is de kruisweg bij de 
Bernarduskapel in Ulicoten. Tjeu 
heeft nog geen eigen atelier maar 
in Tegelen kan hij in de ovens van 
de firma Tiglia zijn aardewerk laten 
bakken. De reliëfs zijn uitgevoerd 
in keramiek. De staties worden in 
2002 gerestaureerd en omkast door 
broeder Jan Boeren. Ze worden 
tegelijkertijd van de bomen gehaald 
en aan palen bevestigd. Dit werk 
is daar nog steeds te bewonderen. 
Bij de kapel staat een console met 
daarop een afbeelding van biddende 
handen gemaakt door de kunstenaar 
broeder Jan Boeren. Dit beeld is een 

geschenk van onze heemkundekring 
ter gelegenheid van haar 25-jarig 
bestaan in 2001.

1954 Tjeu vestigt zich in Baarle in 
het voormalige grensstation. In het 
oude station vindt hij een geschikte 
plaats om een atelier in te richten. 
Daar werkt hij onder andere voor de 
Paters van de H. Geest. Hij maakt 

een kruisweg en een levensgroot 
kruis voor het klooster. Ook nu heeft 
hij nog geen geschikte oven om grote 
panelen te bakken. In de Turnhoutse 
dakpannenfabriek ‘Tuca’ mag hij de 
ovens gebruiken. Later is dit werk 
door de paters overgebracht naar 
hun moederhuis in het kasteel van 
Gemert. Waar het nu is? Verdwenen 
en niet meer terug te vinden…

Tjeu aan het werk.
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1955 Fien Smeekens gaf al 
jaren les aan de meisjesschool in 
Ulicoten. Tjeu heeft haar via een 
tante leren kennen. Nog datzelfde 
jaar trouwen ze en gaan ze in 
Baarle-Nassau wonen aan de 
Chaamseweg. Later versiert hij de 
voorgevel van hun huis met het 
woord ‘De Sjeef’ in sierlijke letters. 
Een sjeef is de Limburgse naam 
voor draaischijf, erg toepasselijk 
voor een keramist. Nog later, in 
1970, maakt hij een geveltableau: 
een vrouwelijk figuur met links en 
rechts een grote waterkan. Deze 
monteert hij tegen de gevel van 
zijn woning. Fiets er maar eens 
langs, Chaamseweg nr. 52a. 
Het kunstwerk is daar nog steeds 
te zien. 

1956 Op 3 maart van dit jaar wor-
den Tjeu en Fien de trotse ouders 

van een zoon. Ze noemen hem 
Flipke. Iets later dat jaar, op 5 mei, 
is de onthulling van het oorlogs-
monument voor alle militairen uit 
Baarle-Nassau die omgekomen 
zijn in dienst van het vaderland. 
Ook dit is een kunstwerk van Tjeu 
Doesborg. Het staat nu op de hoek 
van de Chaamseweg en  
St. Janstraat.

1957 De gezondheid van Flipke 
is niet goed en ruim een jaar later 
overlijdt hij op 17 juni. 
Grote droefenis en Tjeu maakt een 
grafzerkje voor zijn zoontje. Dit 
zerkje bestaat uit klei biscuits, die 
tezamen het beeld van een engel 
en een opkomende zon voorstellen. 
Helaas is dit zerkje niet meer te 
vinden maar gelukkig is er een foto 
van Tjeu met een ontwerp van het 
grafzerkje. 

1958 De broeders van De la Salle 
zijn 50 jaar aanwezig in Baarle. 
Het buurtschap ‘Kerkebuurt’ wil 
hen een cadeau aanbieden in de 
vorm van een beeld. Ze vragen aan 

Tjeu en Fien trouwen in 1955. Grafzerkje voor Flipke.
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Tjeu Doesborg een beeld te maken 
van Jean-Baptist De La Salle, de 
patroonheilige van de opvoeders 
en stichter van de Broeders van de 
Christelijke scholen. Een groot terra-
cotta kunstwerk wordt in het kloos-
ter, het huidige Cultuur Centrum, ge-
plaatst. Later gaat er een kwast met 
witte verf over het roodbruine beeld; 
men vond het beeld waarschijnlijk te 
donker van kleur. Jammer!

Ditzelfde jaar maakt Tjeu een groot 
St. Joris-beeld dat geplaatst wordt 
tegen de gevel van het nieuwe 
hoofdkwartier van de verkenners. 
Het gebouw lag in een bos achter 
de woning van de familie Remeijsen 
op Boschoven 5. Maar dat beeld is 
helaas later met de sloop van dat 
gebouw ook verdwenen.

1959 Er heerst grote vreugde in 
huize ‘De Sjeef’. Op 27 augustus 

wordt een tweede zoon geboren en 
ook deze krijgt de naam Flip(ke). 
Tjeu wilde graag zijn kunstpassie 
delen. Toen de Paters van de St. 
Paulusabdij te Oosterhout hem  
vragen om hen verder te bekwa-
men in dit vak, hoeft hij daar niet 
lang over na te denken. 

1960 Helaas blijven verdere op-
drachten uit. Tjeu besluit om even 
een commerciële weg in te slaan. 
Eigenlijk is dat tegen zijn zin, het 
druist in tegen zijn kunstenaarschap. 
Hij begint aan een massaproductie 
van sieraardewerk zoals vazen, krui-
ken en borden. Dit werk is gewild en 
wordt goed verkocht. Hij heeft ook 
zijn eerste expositie in de brandweer-
kazerne van Baarle-Nassau. Meer 
exposities volgen snel, onder andere 
in Antwerpen. Eindelijk kan hij gro-
tere ovens kopen en een eigen atelier 
achter zijn huis bouwen.

1963 De Nederlandse paters 
Montfortanen in Fatima (Portugal) 
komen met een opdracht. Ze vra-
gen Tjeu om in hun seminarie een 
kruisweg te maken (14 afbeeldin-
gen) en een versiering voor aan de 
gevel van hun klooster. Hij bedenkt 
een reliëf van een vier meter hoge 
Vredesengel met drie kinderen en 
neemt de engel die hij voor het 
grafzerkje maakte als voorbeeld. 
Dat is geen geringe opdracht 
en het keramisch werk moet ter 
plaatse gemodelleerd, gebakken en 
geglazuurd worden.

1962 Vanaf 1962 is Tjeu al bezig 
met een opdracht van de Zusters 
Dominicanessen in Baarle Nassau. 
Een aardewerk reliëf voor de nieuw 
gebouwde Maria Regina meisjes-
school, voorstellend Sint Agnes. Zij 
is de beschermheilige van jonge 
meisjes. Het reliëf is tegen de gevel 

Sieraardewerk.
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van de nieuwe school geplaatst. 
Na de sloop van deze school in 
2009 is het kunstwerk behouden 
gebleven dankzij inspanning en 
volharding van enkele leden van 
onze Heemkundekring. Uiteindelijk 
is het kunstwerk in 2020 tegen 
de wand van de sporthal van de 
‘Uilenpoort’ geplaatst. In het begin 
van de jaren zestig neemt Tjeu 
de 17-jarige Annemiek Rijgers-
berg aan om hem te assisteren. 
Annemiek was net klaar met haar 
studies aan de kunstacademie in 
Breda.

1965 In dit jaar maakt Tjeu een 
groot tegeltableau voor de Limfa-
limonadefabriek. Dat komt te 
hangen in de productiehal van 
de fabriek. Eind 2006 wordt de 
fabriek gesloopt en helaas … Het 
werk van Tjeu Doesborg gaat de 
container in! De volgende tien 
jaar maakt Tjeu nog verschillende 
kunstwerken en exposities, zijn 

Wandschilderingen in de St. Salvatorkapel.

assistente Annemiek heeft hem 
daarbij vele malen geholpen. Tjeu 
rookte veel, was erg mager en zijn 
gezondheid was soms niet al te 
best. Als Tjeu moe was ging hij 
vaak even liggen om te rusten, dan 
werkte Annemiek rustig door.

1978 Tjeu wordt gevraagd om 
wandschilderingen te maken voor 
de St. Salvatorkapel op Nijhoven. 
Daarvoor maakt hij tekeningen die 
later op de kapelmuur uitgewerkt 
zouden worden. Zijn gezond-
heid wordt steeds slechter. Met 
houtskool heeft Tjeu nog een groot 
gedeelte van de linkerzijwand 
getekend (het Christusfiguur). Hij 
overlijdt op 23 maart 1978.
Annemiek is toen gevraagd om 
de tekening te gaan beschilderen, 
dat heeft ze met groot succes 
gedaan. Ook maakt ze midden en 
rechts schilderingen in de stijl van 
Mathieu. September 1980 was het 
geheel klaar. 

Tekst bidprentje voor  
Mathieu Doesborg

Op witte donderdag gaf hij zijn 

kunstenaarsziel terug aan zijn 

schepper. Hij was zelf ook een 

begenadigd schepper, wat zijn oog 

zag, kon hij maken. Hij leefde in 

het spanningsveld tussen willen en 

uitvoeren, tussen gedachtewereld en 

realiteit. Zijn geest en lichaam gunde 

hij rust noch duur. 

Wij konden nooit zeggen van hem: 

“Nu gaat het gebeuren of dan en dan 

zal het klaar zijn.” Hij kende het pure 

materiële niet, de wereld was daar 

hem te groot voor. Hij kon genieten 

van reizen, van de natuur, van 

muziek, van stilte, die nodig is om het 

echte mensenhart te voeden.

Om te zijn zoals hij graag wilde zijn, 

gaf hij graag in zijn hart toe, kreeg hij 

alle ruimte van zijn trouwe echtgenote 

en van zijn zoon Flip. Door zijn 

fijnheid van geest, moest hij de 

tegenslagen, die een ander ook moet 

incasseren bijna dubbel verwerken. 

Dit sloopte zijn leven.

Zijn leven droeg de kenmerken in 

zich, die zo typerend waren voor 

de dagen van zijn heengaan. De 

Witte Donderdag, de dag van de 

dienstbaarheid tot in het uiterste van 

de Heer. De Goede Vrijdag, de dag 

van het lijden tot aan de grenzen 

van het bestaan. Het Hoogfeest van 

Pasen, het Alverblindende Licht van 

de Verrijzenis, waaruit al  

“Het Nieuwe” kan voortkomen.

Thieu zijn leven is gemarkeerd 

geweest door die momenten. Moge 

het hem nu gegeven zijn voor immer 

deelgenoot te zijn aan het gastmaal 

van de Heer. 
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Maar dit is nog niet het einde van 
het verhaal. Zuster Anita, die ja-
renlang op de meisjesschool Maria 
Regina les gaf, zei toen er sprake 
was dat het oude schoolgebouw 
gesloopt zou worden: “Ik hoop 
dat de gemeente de binnenkort te 
slopen school niet verkwanselt. 
Er zijn daar van Mathieu Doesborg 
nog zulke mooie kunstwerken.” 
Gelukkig zijn de kunstwerken van 
Tjeu gered (zie Van Wirskaante 
2009-4) maar…

2020 Eind 2020 zag ik een foto 
van een meisjesklas in de Maria 
Reginaschool. 

De foto was in het oude school-
gebouw gemaakt en op de 
achterwand zie ik twee wandver-
sieringen. Zouden dit kunstwerken 
van Mathieu Doesborg kunnen 
zijn, vraag ik me af? Ik heb de foto 
aan Antoon van Tuijl voorgelegd 
en inderdaad, hij herkende de 
kunstwerken. Hij verraste mij toen 
hij zei: ”Deze werken zijn in het 
bezit van Amalia.” Twee mooie 
kunstwerken van Mathieu en die 
liggen gewoon op elkaar in een 
kleine ruimte van het Heemhuis! 
Een van de doelstellingen van de 
Heemkunde is cultureel erfgoed 
bewaren, nou daar is aan voldaan.

Maar deze werken verdienen 
meer! Ze moeten gezien worden. 
Is er in Baarle Nassau/Hertog 
ergens een mogelijkheid om deze 
twee tableaus permanent aan het 
publiek te tonen? Scholen van 
Baarle, publieke ruimtes zoals het 
cultuurcentrum. HELP…

Met dank aan de Beeldbank van 
Amalia (Antoon van Tuijl en Leo 
Voeten), Annemiek Rijgersberg, Albert 
Jansen (artikel uit Ons Weekblad), 
Dagblad De Stem (artikel van 9 maart 
1963).

Waar kunnen deze tableaus permanent worden getoond?
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Op de Boerderij van Kukelekoe

‘Het kaasfabriekje van boer Henk’
HARRY BENSCHOP

Boer Henk, dat is Henk van 

Tilborg. Hij heeft zijn bedrijf 

op de Heikant. Zijn vrouw Els 

van Tilburg is al zo’n negen jaar 

gastouder voor kinderen, onder de 

naam Kukelekoe. Amalia liep half 

april even langs op de boerderij 

omdat ze een nieuwe sponsor 

van de heemkundekring zijn 

geworden.

“We zochten een naam voor de 
kaasmakerij”, zegt Els van Tilburg. 
Die wordt begin juni geopend. “In 
de voorbereiding voor de verbou-
wing hebben we met een land-

schapsarchitect over oude kaarten 
gebogen gezeten. Maar dat leverde 
geen aansprekende naam uit het 
verleden op.” Niet vreemd als je 
bedenkt dat ze aan het einde van 
de verharde weg wonen, verderop 
is het een zandweg de vroegere 
Bedafse Heide op. Rond 1900 is 
het een en al bos. Geen bebouwing 
of niets. Dus ook geen veldnamen. 
“Daarom hebben we gekozen voor 
‘Boerderij van Kukelekoe’. Onder 
die naam vang ik als gastouder 
kinderen op in het woonhuis en in 
de oude koeienstal.” We hebben er 
geen wedje over afgesloten, maar 
het zou natuurlijk wel leuk zijn 
als over een paar jaar de naam 
‘Boerderij van Kukelekoe’ op de 
topografische kaart prijkt. En wie 
dan over pakweg vijftig jaar zich 

afvraagt hoe die boerderij aan zijn 
naam is gekomen, vindt dan in 
deze Van Wirskaante het antwoord.
En ook wie nu langs de boerderij 
langskomt, weet het antwoord. 
“Vroeger zagen we nooit iemand 
langskomen”, zegt Els heel stellig. 
“Door corona is dat helemaal ver-
anderd. Nu kijken we niet meer op 
van voorbijgangers.” In het uurtje 
dat ik op een zaterdagmiddag 
met Henk en Els op de boerderij 
rondliep, kon meermalen de hand 
omhoog. 

Eerste koeienstal

Jan van Tilborg, Henks vader, is 
 geboren op de Heikant. Na zijn 
trouwen met Til Pemen heeft hij drie 
jaar op de Molenbaan gewoond. 
Daar kunnen ze in een leegstaande 
schuur van zijn schoonouders be-
ginnen. “Met acht koeien, één zeug 
en wat mestkuikens, een boerenbe-
drijfje van niets”, zegt Jan nu. Hij 
is nu negentig. We hielden in het 
eerste jaar duizend Belgische franks 
over, vertelt Til aan de keukentafel 
op de Heikant. “We hebben eerst 
nog bij mijn ouders ingewoond. Het 
huis bij de schuur, ook in eigendom 
van mijn ouders, konden we pas 
later huren.”
Van de bossen op de Bedafse 
Heide weet Jan niets meer. Wel dat 
er eikenheggen tussen de bomen 
op de zandweg stonden. 

‘Boer Henk van het kaasfabriekje’.
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In 1962 kan Jan het bedrijf op de 
Heikant van zijn vader overnemen. 
“Die was er toen aan toe. Met 
twaalf hectare grond in eigen-
dom ben ik begonnen. In de stal 
die rechts aan het woonhuis vast 
zat, de stalraampjes verraden het 
nog, stonden twaalf tot hooguit 
vijftien koeien.” In een stal achter 
het huis, houdt Jan varkens zoals 
zoveel boeren in die tijd. Half de 
jaren zeventig is er een ligboxenstal 
gekomen. “Die staat er nog steeds, 
die gebruik ik nu”, zegt zijn zoon 
Henk. Hij heeft in 1996 het bedrijf 
overgenomen.

Gevelsteen Heikant 7.

De boerderij in 1964, in de stal rechts komt de kaasmakerij met winkel. 
foto fam. Van Tilborg

Ontdek, proef & geniet 
van het boerenleven

/boerderij_van_kukelekoeBoerderij van Kukelekoe

Heikant 7     |    Baarle- Nassau     |     06 26 42 66 38

Kaas en vlees van eigen boerderij en 
nog meer ambachtelijke & lokale producten. 

www.kukelekoe.nl

In de jaren dertig van de vorige 
eeuw is het hele gebied naar de 
grens met Poppel ontgonnen. 
Langs de zandweg lag tot de jaren 
zestig nog een fietspadje. De 

boerderij op de Heikant is altijd in 
handen van de familie Van Tilborg 
geweest. “Mijn vader is hier in 
1926 begonnen. Vier jaar later ben 
ik er geboren.”

Jan en Til voor de oude koeienstal.
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Vanaf 1832

In de negentiende eeuw komt 
er bebouwing in de Heikant. Op 
het minuutplan dat rond 1830 
is gemaakt, zijn vijf boerderijen 
ingetekend. 

Vanaf 1832 heeft de familie Van 
den Houtgoor een boerderij op wat 
nu Heikant 5 is. Eerst Pieter Adri-
aan Jan, vervolgens Petrus en eind 

negentiende eeuw Jan Baptist. 
Dochter Cornelia Magdalena van 
deze Jan Baptist van den Houtgoor 
trouwt in 1894 met Johannes van 
Tilborg uit Baarle-Hertog. Die twee 
gaan op Heikant 5 boeren, het 
boerderijtje wordt herbouwd.

Ze krijgen twee zoons: Adrianus 
Cornelis en Alphonsus Franciscus 
Cornelis. De eerste zoon huwt in 
1926 met Anna Maria Verschue-

Heikant 5 ingetekend op kaart 1904. Splitsing van Heikant 5 en 7 (1931).

De Heikant in 1929. 

ren, de tweede zoon in 1929 met 
Maria Louisa Hendriks. 
In 1926 wordt een nieuwe 
boerderij gebouwd op wat nu 
Heikant 7 is. Daar gaan Adrianus 
Cornelis van Tilborg en Anna Maria 
Verschueren wonen. In 1931 
wordt de grond gesplitst in de twee 
percelen: E997 Heikant 5 en E999 
Heikant 7. In 1930 is Johan-
nes (Jan) van Tilborg geboren op 
Heikant 7. 
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Verhalen

Naast koeien houdt Henk van 
Tilborg ook witvleeskalveren. De 
onzekerheid over de milieu-investe-
ringen voor de mestkalveren hebben 
Henk en Els aan het denken gezet. 
Hoe willen wij verder?
“Het bevalt Henk goed om verhalen 
te vertellen”, zegt zijn vrouw Els van 
Tilburg. Dat is géén verschrijving. 
“Het is mijn meisjesnaam”. Henk 
grapt: “Ergens in 1700 is ook in 
mijn familie iets misgegaan bij de 
burgerlijke stand, broers en zussen 
van één generatie zijn afwisselend 
als Van Tilborg of Van Tilburg inge-
schreven.” Van Tilborg is de juiste 
schrijfwijze, aldus Henk; hij heeft er 
geen twijfel over.
Die verhalen komen los als er 
tussen de middag met de opvang-
kinderen aan de tafel in de keuken 
wordt gegeten. “En al helemaal als 
ik met de kinderen naar de koeien 
loop”, glundert Els. Veel mogelijk-
heden zijn de revue gepasseerd, 
van kampeerboerderij tot agrarisch 
kinderdagverblijf en andere verdien-
modellen in de landbouw. Henk wil 
meer met mensen bezig zijn, meer 

maatschappelijk bewust. “Tegelijker-
tijd wil ik wel boer blijven én geen 
kermis rond het bedrijf”, was Henks 
conclusie. “In elk geval verder met 
de koeien.” Hun keuze valt op een 
kaasmakerij. 

Weidegang

De opvangkinderen noemen het al 
het ‘kaasfabriekje van boer Henk’. 
Ze zijn al een jaar met de voorberei-
dingen bezig. “In heel Brabant zijn 
er hooguit vijftien kaasmakerijen”, 
weet Henk.
Bij het zelf kaas maken komt veel 
kijken. Henk loopt al ruim een 
jaar stage op een kaasboerderij in 
Cothen, ook heeft hij een cursus 
gevolgd. “Dan zal ik nog wel eens 
ergens tegen aanlopen. Daar maak 
ik me geen illusies over.”
De kaasmakerij past heel erg bij 
de bedrijfsfilosofie van Henk. “Wij 
hechten veel waarde aan de weide-
gang van de koeien. Sowieso, maar 
het komt ook de kaas ten goede. 
Die wordt wat minder hard.” 
Vijf jaar geleden is Henk over-
geschakeld op een melkrobot. 
“Daarvoor molk ik traditioneel twee 

keer per dag.” Tweemaal daags laat 
Henk nu de koeien een aantal uren 
buiten, de eerste keer om zeven uur 
in de ochtend. Op de middag moe-
ten ze weer allemaal binnen zijn. 
“Soms blijven ze liever achter in de 
wei liggen dan dat ze de wandeling 
naar de stal maken.” Heel arbeids-
intensief, maar Henk heeft het er 
voor over. Weidegang is voor hem 
heel belangrijk.  “Het veranderde 
ook mijn dagritme. Je krijgt ineens 
meer tijd voor andere zaken. Dat 
heeft ook een rol gespeeld bij de 
keuze voor de kaasmakerij.” 
Vader Jan die nog in de wei ‘onder 
de koe’ heeft gemolken, kon zijn 
ogen niet geloven. “Hij heeft drie 
dagen bij de robot gezeten, kijken 
hoe het ging, voordat ie er vertrou-
wen in had. Toen was het goed.”  
Als je er een tijdje naar kijkt, is het 
ook heel mooi om te zien. Elke koe 
komt uit zichzelf drie keer per dag 
langs om te worden gemolken. “Is 
een koe nog niet aan de beurt, komt 
ze alleen maar voor de brokken, dan 
moet zij doorlopen. De melkrobot 
is op zo’n zestig koeien berekend. 
Twee jaar geleden heb ik de veesta-
pel daarop aangepast.” Een zesde 

1950: Jan haalt zijn melkdiploma. 
foto fam. Van Tilborg

2020: In de melkrobot
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van de melk gaat gebruikt worden 
in de eigen kaasmakerij.

Houten kuip

Net de dag voordat ik langskwam, 
zijn de spullen om zelf kaas te 
maken in de kaasmakerij geplaatst. 
“Maandag wordt alles aangesloten 
en woensdag gaat Henk voor de 
eerste keer zijn eigen kaas maken. 
Gaat de eerste melk in de kaaskuip. 
Allemaal heel spannend”, wist Els 
bijna het zweet van haar voorhoofd.
“Ik wilde persé een houten kuip heb-
ben”, vertelt Henk nog. Die worden 
niet meer gemaakt. “Uiteindelijk heb 
ik er een op de kop kunnen tikken 
in Noorwegen, bij een Nederlandse 
boer. Daar komen ook andere spul-
len vandaan, zoals een pasteur om 
de melk mee te kunnen pasteurise-
ren.” Het transport naar Nederland 
bleek in deze coronatijden ook niet 
zo maar geregeld. Beiden zijn dan 
ook heel blij dat het nog net op tijd 

geregeld is, zodat ze in juni de eer-
ste eigen kazen kunnen aanbieden 
in de winkel op de Heikant. 
Klanten kunnen Henk op zaterdag 
aan het werk zien. Dat wordt zijn 
vaste dag op de kaasmakerij. Tussen 
de winkel en de kaasmakerij zit een 
groot raam. Op de wand wordt het 
kaasproces uitgebeeld. “Want wie 

kent het nog? Weet wat er allemaal 
bij komt kijken? Wij willen juist dat 
mensen kunnen zien hoe de kaas 
wordt gemaakt, dat ze dit oude 
ambacht kunnen beleven.” Henk 
kan er de verhalen bij vertellen.

Foto’s en kaarten: heemkundekring Ama-
lia van Solms tenzij anders aangegeven.

Vanaf het vroege voorjaar tot in de herfst worden de koeien bijgevoerd met vers 
gemaaid gras. foto fam. Van Tilborg

Henk en Els bij de houten kaaskuip enkele dagen voordat die in gebruik wordt genomen.
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De Cultuurcorrespondent van Baarle (2)

Vrije Basisschool De Vlinder: 
de metamorfose

RACHELLE VAN DEN BROEK

Een kind is als een vlinder in de wind

De ene vliegt hoog, de ander laag

Maar ieder doet het op zijn eigen manier

Het leven is geen competitiestrijd

Ieder kind is anders

Ieder kind is speciaal

Ieder kind is mooi

Wat gaat er schuil achter de 
vleugels van de vlinder? Op de 
homepage van de Vrije Basisschool 
De Vlinder prijkt bovenstaand ge-
dicht. De zinnen benadrukken het 
warme en zorgzame karakter van 
de school, ieder kind is er welkom 

en voor ieder kind is er aandacht. 
Toch schuilt er meer symboliek 
achter de vleugels van de vlinder 
lijkt me. Het beestje is in onze 
natuur het ultieme symbool van 
transformatie: van rups naar cocon 
tot vlinder. 

In dit geval doen de jaren op de 
basisschool me vooral denken aan 
het tweede stadium, dat van een 
comfortabele cocon. Het is een pe-
riode waarin je jezelf in een veilige 
en vertrouwde omgeving ontwikkelt 
om uiteindelijk, goed voorbereid, je 
vleugels uit te slaan en de wijdere 
wereld in te fladderen. 
Hoe mijn cocon eruitzag voordat 
ik ging fladderen herinner ik me 
nog verbazingwekkend goed. Ik 
weet nog precies in welke klas en 
op welke plek ik zat toen ik tijdens 
een dictee het woord ‘minister’ 
moest spellen en dat ik die eerste 
jaren ontzettend aan het klooien 
was met guldens en Belgische 
franken (hoe deden die mensen 
dat toen toch?). Maar De Vlinder 
was oneindig véél meer dan leren 
schrijven en rekenen alleen.  

Wat het allemaal nog meer was? 
Het was in een treintje naar de 
toiletten gaan terwijl we een liedje 
zongen. Het was het naamteken 
dat je kreeg toen je nog geen cijfers 
kende. En ik snap nog steeds 
niet mijn gedachtegang toen ik in 
de laatste kleuterklas een nieuw 
naamteken moest kiezen omdat 
die van mij (de kaars) er niet meer 
bestond. Het teken van het bed 
won het namelijk van de bloem 
en ik heb absoluut geen idee meer 
waarom, maar dat geheel terzijde. 
Het was vriendjes worden en je 

Directie-ingang De Vlinder anno 2021. 
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poëziealbums, vriendenboek-
jes, Flippo’s,  Pokémonkaarten, 
inkthulzen, Diddl-papiertjes en ga 
zo maar door met ze uitwisselen. 
Het was de ouderwetse manier 
van informatie verstrekken via 
een papieren nieuwsbrief die Het 
Prikbord heette en ieder oudste 
kind van het gezin wekelijks mee 
naar huis kreeg. Of de boekjes 
genaamd De Schoolbel die voor 
de vakanties werden uitgedeeld. 
Maar het was ook de opening van 
een moderne Kiss and Ride-zone. 
Over kusjes gesproken, het was 
zelfs een hele week lang verkering 
hebben met iemand en dan na het 
weekend gedumpt worden via een 
briefje. Terwijl een meester en een 
juf verliefd werden en wél gingen 
trouwen. 

Het was ook eindeloos konings-
ballen en apenkooien in lichtgele 
sportshirtjes of met z’n allen in een 
opgebolde parachute zitten. Het 
was de jaarlijkse Vlaamse Veldloop 
waar ik me altijd op verheugde 
of de zwemles op vrijdagmiddag. 
Het was zonder jas naar buiten 
gaan als de thermometer minimaal 
vijftien graden aangaf en zwaaien 

naar tante Miet Kooremans die 
vanaf haar zonnige balkon ons kon 
zien op de speelplaats. Het was 
acht tegels tellen voor een ‘bom-
meket’ als het knikkerseizoen weer 
van start ging en nog meer voor 
een grote beuk die je toch nooit 
zou krijgen omdat er vaak van te-
voren al een dealtje was gesloten. 
Het was ook voetballen met een 
balletje ter grootte van een sinaas-
appel en als je een beetje goed kon 
trappen gingen deze snoerhard. 

Waren er eigenlijk nooit ramen 
kaduuk gegaan? Het was de grote 
groene poort waar je niet mocht 
spelen, maar wat we stiekem toch 
wel deden. Het was een directeur 
die ieder kind bij zijn naam kende 
en geen schoolbel nodig had om 
het complete schoolplein stil te krij-
gen. Het was voor het eerst intens 
verdrietig zijn om een klasgenootje 
dat stierf aan leukemie. Het was 
afscheid nemen van de nonnen, de 
franciscanessen. Het was de voor-
malige Belgische burgemeester die 
over zijn moeder Miet Verhoeven 
kwam vertellen en de overdracht 
van het monument. 

Maar het was ook feest zoals de 
bruisende schoolfeesten of de opa-
en-oma-dagen en de voorstellingen 
die daarbij hoorden. Het was car-
naval vieren in een soort roula-
tiesysteem waarbij mijn favoriete 
timeslot het wafels-eten in de refter 
was. Het was diezelfde refter waar 
je met je klas Ik Mik Loreland keek 
op een beeldbuis waar je ‘U’ tegen 
zei of les kreeg via een diaprojector 
over Pater Damiaan. 

De klas van mijn zusje staat paraat in een treintje voor het WC-bezoek. 
coll. fam. v.d. Broek

Eerste plek op de Vlaamse Veldloop en meester Mark (directeur) vindt dat ik 
wel wat meer mag juichen. coll. fam. v.d. Broek
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Maar ook de refter waar je tijdens 
het overblijven eerst met z’n allen 
een dankgebedje opdreunde (Voor 
spijs en drank, voor dagelijks brood. 
Wij bidden U, O Heer) en waar je 
je drankkaart kon laten afstempelen 
om met een heel dun rietje uit een 
flesje Inza fristi of chocomelk te 
drinken. Eigenlijk gebeurde er dus 
stiekem best wel veel in die refter! 

Het waren de roze/groene deu-
ren van de kleutergang naar de 
grote speelplaats die flink konden 
dichtslaan als het waaide en dan 
een enorm kabaal maakten dat 
over de uitgestorven speelplaats 
echode. Het waren de uitstapjes 
naar de bibliotheek en de school-
reisjes die we met de bus maakten 
terwijl we ons bij terugkomst onder 

de banken verstopten natuurlijk. 
Het waren de tekeningen die we 
maakten tegen pesten, spaarpotjes 
die we vouwden voor Broederlijk 
Delen, kussentjes die we borduur-
den in de derde klas en vlaggen 
die we met de klas beschilder-
den voor allerlei evenementen. 
Het waren trouwens ook de vele 
vredesvlaggen aan de balkons: 
Pace da tutti i balconi! Het waren 
de laatste weken als 6e-klassers 
waarin we op een fatsoenlijke ma-
nier afscheid konden nemen van 
de school door het schilderen van 
een muurtekening, het maken van 
een film en het organiseren van 
een leuke avond voor de ouders. 
Toen vonden we onszelf toch wel 
stoer. Stoer maar voorbeeldig, hoop 
ik. We hadden lessen gekregen in 
bescheidenheid, discipline en res-
pect voor autoriteit en ons ontpopt 
tot ware tieners die op het punt 
stonden om de grenzen hiervan 
eens te gaan verkennen. Zoals 
je leest, er is nogal wat gebeurd 

Carnaval in de klas. Met klasgenootje Linda Martens op de achterste rij in de prinsessenjurk. coll. fam. v.d. Broek

Schoolfeest. coll. fam. v.d. Broek
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in die cocon. Alsof je al een heel 
leven hebt meegemaakt voordat 
je de basisschool verlaat! Het doet 
me alleen nog maar meer beseffen 
wat kinderen afgelopen crisisjaar 
in Nederland allemaal hebben 
moeten missen. Iedere week las ik 
wel weer een artikel waarin werd 
onderstreept dat het niet oké is om 
een kind niet naar school te laten 
gaan. Daarom hoop ik voor ze dat 
het in deze rare tijd mogelijk blijft 
om in hun veilige coconnetjes op 
te groeien, zodat ook zij op een dag 
verder kunnen fladderen.

In 2005 fladderde ik weg van De 
Vlinder. Nu, ruim vijftien jaar later, 
keerde ik weer eens terug. Het was 
een langgekoesterde wens om nog 
eens bezoek te brengen aan mijn 
oude school die – door de verhui-
zing naar een nieuw gebouw – al 
een aantal jaren leeg staat en ooit 
zal worden afgebroken. Er flitsten 
allerlei verwachtingen door mijn 

hoofd waarbij ik eigenlijk al vergat 
rekening te houden met het feit 
dat de school nog tien jaar aan 
ontwikkeling had gekend zonder 
dat ik dat had meegemaakt. Maar 
dat de plek er waarschijnlijk niet zo 
uit zou zien zoals ik deze achter-

liet vlak nadat onze Schnappi-
muurtekening was opgedroogd 
realiseerde ik me wel. Ik betrad 
de door onkruid overwoekerde 
speelplaats via de grote poort. Mijn 
ogen gleden van de grote eik, nog 
steeds dé blikvanger van het plein, 
over de rest van het terrein. De na-
tuur was hard bezig om haar plekje 
te claimen. Ook zij had blijkbaar 
dankbaar gebruik gemaakt van de 
school als cocon om te groeien. 

Maar niet alleen de natuur teis-
terde de oude school, vandalen 
waren vlak na de verhuizing in 
2017 al binnengedrongen en had-
den in pure vernielzucht de ziel uit 
het gebouw geslagen. Ruiten wa-
ren ingetikt, brand gesticht, graffiti 
op de muren, en de spulletjes die 
er nog lagen waren bruut overhoop 
gehaald. Het gevoel dat wordt 
opgewekt door deze respectloze 
daden kan haast niet in woorden 
worden gevat. Toen ik er rondliep 
voelde ik me steeds meer een 
ramptoerist dan een reünist, de 
‘safe haven’ was net een oorlogs-
zone geworden. Het contrast had 
niet groter kunnen zijn. 

Muurschildering Schnappi ter gelegenheid van het afscheid van de school als 
zesde klasser, schooljaar 2004-2005. coll. fam. v.d. Broek

Schoolplein oude basisschool De Vlinder in 2021. coll. fam. v.d. Broek
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Er was een ongekende ravage 
aangericht terwijl de kinderteke-
ningen nog aan de muren hingen. 
Welk mens doet zoiets? Mijn ogen 
waren niet de enige die het niet 
konden geloven. Ik had verwacht 
dat de geluiden uit mijn herin-
neringen (klapperende deuren, 
rollende knikkers, gillende kinderen 
en de schoolbel) nog wel over het 
schoolplein zouden dwalen, maar 
in plaats daarvan hoorde ik andere 
geluiden die ik nooit eerder had 
gehoord op deze plek. Knisperende 
glasscherven onder mijn voeten en 
de wind die door het gebouw woei 
omdat zowat alle ruiten ingeslagen 
waren. En de geur van Inza fristi? 
Die was ook al lang vervlogen.

Men had voorzien om na de 
verhuizing op een warme manier 
afscheid te nemen van de oude 
basisschool die zo’n 150 jaar in 
dienst had gestaan van de plaat-
selijke gemeenschap. Op dit fijne 
evenement, zoals alleen De Vlinder 
dat kan organiseren, zouden de 
laatste spulletjes opgeruimd en 
verdeeld worden onder belang-
stellenden voor een symbolisch 

bedrag. Zo had ik bijvoorbeeld wel 
interesse gehad in de parachute 
die ik tijdens mijn bezoek nog in 
de berging van de gymzaal vond. 
Iedereen was welkom geweest om 
gedag te komen zeggen. Maar na 
het absurde vandalisme was het 
toegetakelde gebouw zo onher-
kenbaar geworden dat het te laat 
was voor een warm afscheid. Ten 
dode opgeschreven. De staat van 
het schoolgebouw brengt me terug 
bij de symboliek van de vlinder. Zo 
vond ik in de Dictionary of Subjects 
and Symbols in Art (20082) van 
James Hall de volgende beteke-
nis bij het woord ‘butterfly’: “The 
life-cycle of the caterpillar, chrysalis 
and butterfly symbolizes life, death 
and resurrection”. Het is juist deze 
symboliek die me weer hoop geeft. 
In welke vorm het ook moge zijn, 
een wedergeboorte is nabij.  

Het is begrijpelijk dat er bewust 
werd gezwegen en weinig werd 
geschreven over de vernielingen 
om nog meer vandalenstreken te 
voorkomen. Maar persoonlijk had 
ik wel geïnformeerd willen worden 
over de lijdensweg die deze plek 

nu al een aantal jaren eenzaam en 
alleen doormaakt. Ik had met alle 
liefde mijn mouwen opgestroopt 
om de wonden te verzorgen: een 
bezem door het lokaal gehaald om 
de glasscherven bijeen te vegen 
en de overige spullen die er nog 
stonden netjes op te ruimen. Dat is 
denk ik het minste wat ik kan doen 
voor een plek die mij zo dierbaar 
is. Mijn handen begonnen al een 
klein beetje te jeuken toen ik daar 
rondliep. Ik denk dat ik mijn oude 
school gewoon graag wilde laten 
weten dat deze er niet alleen voor 
stond. Ik begrijp dat er geen geld 
wordt gestoken in een gebouw dat 
ooit gesloopt gaat worden, maar 
zouden er niet meer mensen zijn 
met fijne herinneringen aan deze 
plek en die er graag nog iets voor 
terug willen doen? Naar aanleiding 
van mijn bezoek en de Instagram-
post die ik daarna plaatste merkte 
ik dat er daarvoor in ieder geval 
een kneiterdik draagvlak is in onze 
samenleving. Dus is het werkelijk 
te laat om een warm afscheid te 
nemen?

Foto’s: Rachelle van den Broek, 
tenzij anders aangegeven.
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Een Dominicaan tussen 
het bronsgroen eikenhout (3)

ANTOON VAN TUIJL

Vernieuwingen in maatschappij, kerk en klooster komen onweerstaan

baar op gang, zo lazen we in de tweede aflevering. Velen zijn daar heel 

gelukkig mee. Velen ook niet. Pater Huub Gulickx krijgt met beide 

partijen te maken. Heftig soms. Maar de taken waarvoor hij staat, voert 

hij met hart en ziel uit. Hij raakt steeds meer verweven met vele kanten 

van Venlo. We laten hem zelf weer vertellen.

Vanaf 1965 word ik nauw betrok-
ken bij de jongerenkerk te Venlo. 
Een kapelaan heeft daartoe het ini-
tiatief genomen. Al heel snel doe ik 

voluit mee. Voor Mariaweide is het 
geen probleem. Er zijn voldoende 
paters om alle diensten te verzor-
gen. Het betekent wel dat ik nog 

meer vervreemd van het liturgisch 
gebeuren in de kloosterkerk. Ik ga 
daar alleen voor in de dienst als 
het preekrooster dat vraagt.

Er komt een nieuwe prior in ons 
klooster. Al gauw vraag ik hem of 
we eens kunnen praten over het 
koorgebed, de lange reeksen van 
psalmen en andere gebeden die 
wij dagelijks bidden. Nee, dat kon 
niet. Dat koorgebed is nu eenmaal 
voorgeschreven en dus wordt dat 
niet veranderd! Daar valt niet aan 
te tornen. Voortaan blijf ik weg. 
Als je niet samen kunt praten over 
dat gebed, dan valt voor mij de 
bodem weg waarop je samen staat 
te bidden. Bedenk wel dat de jaren 
zestig op hun laatste benen lopen. 
Er wordt stevig gerommeld aan alle 
autoritaire gezag en macht!

Kever

Ik geloof in die nieuwe geluiden en 
tijden. De oudere paters hoor ik er 
met afschuw over praten. In hun 
ogen is het langharig werkschuw 
tuig een groot gevaar. En mijn 
werken onder de homofielen – sinds 
enige tijd – is al helemaal nieuw-
lichterij!
Op 13 januari 1969 haal ik mijn 
rijbewijs. Het klooster koopt een 
auto, een Volkswagen Kever. Ik mag 
die auto gebruiken. Komt dat even 
goed van pas. Ik geef in het Lim-

Kloosterkerk van Mariaweide. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanenkapel
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burgse regelmatig lezingen, meestal 
om de emancipatie van homo’s te 
bevorderen.
Ik heb een salaris als leraar en word 
betaald door de Geestelijke Gezond-
heidszorg voor mijn werk als pastor 
voor de homo’s. Zoals gebruikelijk 
in kloosters gaat ook mijn inkomen 
volledig naar ‘de grote pot’ van het 
klooster. Van de pater econoom krijg 
ik maandelijks wat zakgeld. Nu wil 
de prior dat ik kilometergeld ga be-
talen aan het klooster. Dat begrijp ik 
niet en ik probeer hem dat duidelijk 
te maken. Volgens mij huiverde hij 
als heer van stand. Ik vraag aan de 
Nederlandse overste of ik misschien 
rechtstreeks onder zijn gezag zou 
kunnen werken, buiten mijn eigen 
klooster om. Dat gebeurt niet, maar 
de kwestie van de kilometervergoe-
ding is wel opgelost. Door wie of 
wat weet ik niet. Ik mag de auto ge-
bruiken op kosten van het klooster.
De prior en enkele oudere paters 
vinden mij ‘een goeie jongen, maar 
geen goeie priester’. Die opmerking 
kan ik niet echt erg vinden. Ik kan 
niet anders dan de weg gaan die 
ik ga! Daarbij voel ik me gezond 
en monter en ik weet me gesteund 
door de jongeren en mijn collega’s 
op school. Ik zou mijn ziel verliezen 
als ik niet kan doen wat ik doe. 
En wat baat het de mens de hele 
wereld te winnen en zijn ziel te 
verliezen. Bezieling verloren, alles 
verloren.

Vier Heemskinderen

Na de termijn van drie jaar van 
de vorige, komt er een nieuwe 
prior. In denken en doen zijn wij 
heel verschillend, maar onder zijn 
prioraat kan ik leven en werken 
zonder conflicten. Om het verschil 
in denken en doen aan te geven, 
het volgende. Hij was te gast bij de 
priesterwijding en het priesterfeest 
van ene Van Galen uit Venlo. De 
feesteling is de eerste vrucht aan 
de priesterboom van Rolduc en een 
fanatieke volgeling van bisschop 
Gijsen. Dat mijn prior met deze 
zwaar conservatieve mensen wil 
optrekken, staat mij tegen. Toch is 
hij een goeie prior voor mij. 

Na zijn vertrek, besturen wij het 
klooster met een viertal: de ‘vier 
Heemskinderen van Mariaweide’. 
Ik ben een van de vier. Voor het 
eerst heb ik iets te vertellen in het 
bestuur van ons klooster. Er zijn 
soms conflicten. Die worden wel 
bijgelegd, maar niet echt uitgepraat. 
Praten is blijkbaar wel heel moeilijk 
op Mariaweide. De kijk op kerk en 
samenleving bij de verschillende 
bewoners verschilt blijkbaar te veel. 

Woorden hebben niet dezelfde 
inhoud. Inclusief denken, je inleven 
in de gedachtegang van een ander 
is blijkbaar heel moeilijk. Ik ben 
even conservatief opgevoed als mijn 
confraters. Maar zij hebben niet het 
‘andere denken en voelen’ geproefd, 
wat ik tijdens mijn opleiding mee-
kreeg.  
Op zondag 16 juni 1985 begint 
het kapittel van de Nederlandse 
Dominicanen in Huissen. Ik ben 
afgevaardigde voor Mariaweide, 
samen met de prior die vanuit zijn 
functie deelnemer is. Wij zijn toe 
aan een nieuwe prior. Ik lobby voor 
een progressieve pater, pastoor in 
Amsterdam en wel genegen om 
naar Venlo te komen. Zo maak ik 
kennis met mijn zesde prior!

Vrijplaats   
  
Zijn prioraat wordt een tegenvaller. 
Het belooft heel wat, maar nu het 
er op aan komt is hij behoudend 
met een progressief vernisje. 
Op een bepaald moment moeten 
we een nieuw huisconcilie kiezen. 
Daar ben ik lid van en ik zie de bui 
al hangen. De medepaters stem-
men mij weg en in mijn plaats 
komt een pater die behoort tot de 
uiterst behoudende vleugel in onze 
communiteit. Overigens is het een 
beste kerel, een ascetische puritein 
in wiens ogen ik allen maar onzui-
ver kan zijn. Dat wegstemmen is 
teleurstellend. Het is een aanwijzing 
waar mijn plaats is. In de marge. 
Vanaf die verkiezing preek ik niet 
meer in de kloosterkerk. Ik wil niet 
als progressief vlaggetje dienen op 
een Dominicaans schip dat voor 
reactionaire wateren kiest.

Intussen doen zich in Venlo op 
het gebied van parochiële zorg 
ingrijpende gebeurtenissen voor. 
In Blerick, een stadsgedeelte van 

Bisschop Jo Gijsen. https://nl. wikipe
dia. org/wiki/Joannes_Gijsen

Het klooster schaft een Kever aan. 
Volkswagen.nl
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Venlo over de Maas, worden de 
parochies bezet door priesters van 
bisschop Gijsen. Elke opengevallen 
plaats wordt ingenomen door een 
Gijsiaan. Vandaar dat ik een plan 
naar voren breng om onze kerk van 
Mariaweide tot een soort ‘vrijplaats’ 
te maken. Daar kan dan anders ge-
vierd en gepreekt worden dan in de 
omliggende kerken. Het moet een 
alternatieve kerk worden. Zij moet 
ruimte bieden aan de vele mensen 
in Venlo die min of meer geruisloos 
hun parochie verlaten hebben om-
dat die in handen gevallen is van 
Gijsen. Voor deze mensen moeten 
wij een kerk maken waar we samen 
aansluiting vinden bij de profeten 
van deze tijd. Ook in Venlo moet de 
Geest kunnen waaien waar hij wil!

Hiermee eindig ik mijn verhaal over 
mijn jaren in Venlo. Terugblikkend 
heb ik er voor mijn gelovige kijk 
op kerk en mensen in Mariaweide 
nooit een thuis gevonden. Ik ben er 
eigenlijk nooit ‘aan gekomen’. Wel 
is Mariaweide een goed en onmis-
baar huis geweest. Daarin en van 
daaruit kon ik werken en leven. En 
die zin heb ik me er goed thuis ge-
voeld. In gewoon menselijk opzicht 
kon ik ook goed opschieten met 
mijn medepaters. Zelfs kon ik bijna 
altijd goed opschieten met mijn 
priors, al moet je deze opmerking 
met enige betrekkelijkheid bezien. 
Is niet alles in het leven betrekke-
lijk? Nou dan!

Stof tot biechten

Laat ik het gaan hebben over biecht 
horen en over mijn pastoraal werk 
in de parochie. In mijn leven ben 
ik, zoals veel katholieken, regel-
matig gaan biechten. Tijdens de 
noviciaatsperiode te Huissen gingen 
we elke week biechten. Als student 
in Zwolle en Nijmegen om de veer-

tien dagen. Daar waren al studenten  
die niet meer zo regelmatig gingen. Ik 
kon mij dat goed voorstellen, want ik 
was met die praktijk ook niet geluk-
kig. Moest je nu echt zo regelmatig 
stof tot biechten hebben?
In Venlo mocht ik voor het eerst de 
biechtstoel langs een andere deur 
binnengaan, die van de biechtvader. 
Dit is de meest ingrijpende ervaring 
van mijn leven geweest. Laat het 
hoogdravend klinken, toch blijf ik er 
bij. Niet het intreden in het klooster, 
niet het afleggen van de geloftes, 
niet de kleine en de grote wijdingen 
met als bekroning de priesterwijding, 
nee, het binnengaan in de biechtstoel 
en dan te luisteren naar de man 
of vrouw die hun zonden belijden. 
Mensen die je vertellen wat in hun 
ervaring zonde is.
Ik maak dit voor het eerst mee in 
de kerk van Mariaweide. Dat is een 

echte biechtkerk! De hele dag was 
er gelegenheid tot biechten. Is er 
geen pater in de kerk dan kunnen 
mensen op een belletje drukken 
om een biechtvader op te roepen.
Nu de praktijk van het biechten 
bij de meeste katholieken verdwe-
nen is, kan de vraag opkomen 
wat er dan zo bijzonder is aan dat 
biechten van toen en aan die in-
grijpende ervaring van het biecht 
horen van mij. Het bijzondere 
zit erin, denk ik, dat heel veel 
mensen gewoontegetrouw in mijn 
biechtstoel binnenstappen met de 
bedoeling hun zondenlijstje op te 
zeggen en de penitentie met abso-
lutie ontvangen. Zo kan biechten 
verlopen. Maar ik geef mensen 
graag wat ruimte om meer te 
vertellen. Zo komen er gesprek-
ken op gang die het belijden en 
absolutie krijgen ver overstijgen. 

Bladzijde uit oude Katechismus. verzameling Antoon van Tuijl
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Steeds meer biechtelingen vragen of 
ze het gesprek later in de spreek-
kamer kunnen voortzetten. Ik heb, 
naast de uren in de biechtstoel, 
heel veel tijd doorgebracht op de 
spreekkamer. In de biechtstoel ben 
ik te bereiken op de vrijdagavond 
van zeven tot acht en op zaterdag-
middag van vier tot zes uur. In de 
eerste jaren is er op zaterdagmiddag 
gewoon geen tijd om even een kop 
koffie te drinken. Voor de feest-
dagen is het helemaal topdrukte. 
Daags voor Pasen en Kerstmis 
staan er lange rijen voor elk van de 
zes biechtstoelen. Voor de paters 
is het ‘lopende band werk’. Het 
wordt zo zwaar gevonden dat wij 
op zaterdagavond bij onze boter-
ham gebakken biefstuk krijgen. Dat 
versterkend stuk vlees verdwijnt pas 
als het biechten flink terugloopt.

Zondebesef

Mijn biecht horen geeft aanleiding 
tot veel pastorale contacten. Om de 
gemoedstemming van de katho-
lieken te illustreren denk ik aan 
het boek ‘In de kou’ van Godfried 
Bomans en Michel van der Plas. 
Onder het hoofdstuk ‘biechten’ 
vertelt Bomans over zijn puberteit. 
Het blijkt een periode van angst, 
schuld en panische ontzetting. Wat 
gebeurt er toch allemaal met je als 
opgroeiende jongen? Hij zegt verder: 
dat toespitsen van het zondebesef 
op erotiek en seksualiteit is toch 
eigenaardig. Als je met nieuwjaar je 
trouwe krantenbezorger niets geeft, 
is dat tien keer erger! Terugkijkend, 
vertelt Bomans verder, werd er door 
ouders en priesters maar heel vaag 
over seks gesproken. Het waren 
zonden tegen ‘de heilige deugd’. 
Werd er gesproken over zonde dan 
ging het bijna altijd over ’onkuis-
heid’. Talloze en talloze mensen 
hebben onder deze moraal geleden. 

De priesters wisten ook niet beter, 
meent Van der Plas.

Ik ben in de gelukkige omstandig-
heid geweest dat ik vanaf het begin 
van mijn biecht horen wél beter 
wist. Wij hadden op het Albertinum 
al geleerd dat het zesde en het 
negende gebod naar de achter-
ste regionen van het zondenveld 
geschoven konden worden.
Ik heb altijd de blijde boodschap 
van de bevrijding verkondigd voor 
ieder die het horen wilde. Vooral 
inzake huwelijksmoraal kan ik 
in mijn achterste biechtstoel een 
nieuw geluid laten horen. De deken 

van onze open kerk heeft eens 
gezegd dat de kerk (het instituut) 
een schuldbelijdenis zou moeten 
uitspreken voor het leed, de angst 
en de liefdeloosheid waarmee zij 
vooral gehuwde mensen heeft pijn 
gedaan.

K.P.P.-ers

Zo’n schuldbelijdenis heb ik tegen-
over veel biechtelingen uitgespro-
ken. Om een schrijnend voorbeeld 
te geven. Er komt een vrouw in 
mijn biechtstoel die vertelt dat zij al 
heel lang niet meer gebiecht heeft. 
Bij haar laatste biecht had zij het 
‘schuifke gekregen’. 
Haar was toen de absolutie ge-
weigerd. Zij en haar man hadden 
namelijk besloten dat vier kinderen 
voldoende was. Zij deden voort-
aan aan geboortebeperking met 
condooms. Toen zij dat bekende, 
had haar biechtvader haar de 
absolutie onthouden. Het gevolg 
was, dat zij naar haar overtuiging 
in zonde leefde en niet meer te 
communie kon gaan. Ook niet toen 
haar kinderen hun Eerste Heilige 
Communie deden en bij andere 

Het ‘schuifke’ in een biechtstoel. 
https://nl.wikipedia.org/wiki/biechten

Bladzijde uit het stichtelijke boekje ‘Ons Trouwboekje; wat zij, die gaan 
trouwen, moeten weten’, van pater Carolus Tesser O.F.M. archief Amalia
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kerkelijke feesten. Ze huilde. Nu 
kon ze weer te biechten gaan 
omdat ze inmiddels onvruchtbaar 
was. Geroerd door zoveel leed en 
onnodige schaamte, heb ik haar 
oprechte excuses aangeboden en 
haar gezegd dat zij in Gods ogen 
hoger aangeschreven stond dan de 
wets- en moraalgeleerden die haar 
dit aangedaan hadden.

In de biechtstoel kom ik ook tot de 
ontdekking dat er een behoorlijk 
percentage aan mensen homosek-
sueel is. Zij hebben het moeilijk in 
hun verborgen leven.
Zoals er nu jongeren zijn die zich 
K.P.P.-ers noemen - alleen nog met 
Kerst, Pasen en Pinksteren naar 
de kerk - zo waren er eerder vele 
jongeren die rond de feestdagen 
ook nog te biechten gingen. Uit hun 
verhalen bleek wel dat de seksu-
ele vrijheid toenam. Voor meisjes 
betekende dit vaak angst voor 
een ongewenste zwangerschap. 
Door die angst kon de menstruatie 
zelfs uitblijven. Er was een pil op 
de markt die na gebruik binnen 
vijf dagen de menstruatie deed 
komen. Was dat niet het geval dan 
moest het meisje rekening houden 
met een zwangerschap. Van een 
huisarts heb ik toen een voorraadje 
van die pillen gekregen. Hij zei: ”Ze 

komen eerder bij jou dan bij mij!”  
Meerdere keren heb ik die pillen 
in doosjes van twee gegeven. Er 
is nooit een ongewenste zwanger-
schap geweest. Altijd kwam de 
menstruatie vanzelf weer op gang. 
De rust die van het goede gesprek 
uitging was al voldoende. Geluk-
kig maar, want in de jaren zeventig 
bleek dat die pillen niet zo gezond 
waren.

Bij de tijd blijven

Ik heb veel jongeren in nood kun-
nen helpen denk ik. Onder mijn 
biechtelingen zijn ook kloosterlin-
gen, zowel vrouwelijke als mannelij-
ke. Mijn Duits heb ik noodgedwon-
gen bij moeten spijkeren omdat er 
veel mensen van over de grens naar 
mijn biechtstoel kwamen.
Door het biecht horen en de daar-
door ontstane contacten met zo veel 
mensen neemt mijn pastorale acti-
viteit sterk toe. Ik raak nog wel eens 
aan de praat met mensen die jaren 
geleden bij mij te biechten kwa-
men, maar de doorsnee gesprekken 
gaan niet verder dan twee of drie 
keer. Ik heb geleerd de grenzen 
van onze mogelijkheden als pastor 
in het oog te houden. Wij moeten 
hulpvragers waarvan de problemen 
niet tot onze competentie behoren, 

doorverwijzen naar deskundigen. 
Het komt in mijn werk voor, dat 
ik lang moet praten om iemand 
bij een psychiater te krijgen. Een 
paar keer laat zo’n professionele 
hulpverlener mij weten dat ik goed 
voorbereidend werk deed. Op den 
duur neemt dit soort pastoraal werk 
zoveel van mijn tijd in beslag dat 
ik niet altijd de gewenste aandacht 
kan geven aan de hulpvragers. Ik 
heb een zwakke kant in mijn pasto-
raal bezig zijn. Ik leerde nooit ‘nee’ 
te zeggen. Als ik opnieuw moest 
beginnen dan zou ik meer selectief 
te werk gaan.

In de loop van de zeventiger jaren 
neemt de biechtpraktijk in snel 
tempo af. De tijd van de oorbiecht is 
voorbij. Wel blijven de gesprekken 
in de spreekkamer voor mijn werk 
heel belangrijk. Het is een andere 
werkwijze dan in de professionele 
hulpverlening gebruikelijk is. Geen 
intakegesprek met doorverwijzing! 
Ik praat in vriendschap en in een 
vertrouwelijke sfeer. Als ik met 
die vele pastorale gesprekken iets 
goed heb gedaan, dan heb ik ook 
veel goeds ontvangen. Ze hebben 
mij veel geleerd: wat eenzaamheid 
is en pijn bij een depressie. Ze 
hebben mij geleerd hoe belangrijk 
de kinderjaren zijn en hoe intens 
het zielsverdriet een leven lang kan 
zijn van wonden die in de jeugd 
geslagen worden. Ze hebben mij 
ook veel geleerd over seksualiteit 
en erotiek. Hoe die een bron kun-
nen zijn van lust en geluk, maar 
evengoed een slagveld van angsten 
en frustraties.
De jongeren hebben mij geleerd 
bij de tijd te blijven. Ik moet eerlijk 
bekennen dat ik me in al die ont-
wikkelingen wel eens de vraag stel: 
waar ben je mee bezig? Kun je wel 
verantwoorden wat je allemaal doet 
en zegt? De goede contacten die ik 

Rijks HBS in Venlo. archief Rijks HBS 
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door mijn pastorale werk op doe, 
geven mij altijd weer de moed om 
door te gaan.

Boven de pet   

Eerder heb ik verteld dat een deel 
van mijn dagtaken in Venlo bestaat 
uit lesgeven. Ik ben benoemd als 
leraar aan ‘de Rijks HBS’ (open-
bare Hogere Burger School, A.v.T.). 
Wanneer ik daar begin, heeft de 
school juist een aantal bewogen 
jaren achter de rug. De inspectie 
van het openbaar onderwijs heeft 
ingegrepen en een nieuwe direc-
teur benoemd om orde op zaken te 
stellen. Onder die nieuwe directeur 
begin ik aan mijn taak om aan alle 
leerlingen Cultuurgeschiedenis van 
het Christendom te onderwijzen. De 
Rijks telt veertien klassen. Geschie-
denis is een van mijn hobby’s, 
dus ik begin met frisse moed. Ik 
veronderstel dat mijn verhalen 
rond de leerstof die in het hand-
boek beknopt is aangegeven een 
aandachtig gehoor zullen vinden. 
Dat valt lelijk tegen! Van didac-
tiek – manieren om kennis over te 
dragen – weet ik niets. Zelf heb ik 
in mijn studietijd braaf geluisterd 
naar de leraren en professoren die 
mij probeerden wijzer te maken. Ik 
weet niet beter of de leerlingen die 
ik nu voor me heb, doen hetzelfde. 
Ik weet van mezelf dat ik toch wel 
een boeiend verteller ben! Mijn 
vroegere lesgevers waren dat beslist 
niet allemaal.
Hoe de leerlingen van de Rijks in 
die beginfase tegen mij aankeken, 
hebben ze me later verteld. Op weg 
naar mijn eerste lesuur zeiden ze 
tegen elkaar: “We gaan weer eens 
kijken wie ze nu weer gestuurd 
hebben!” Mijn voorgangers hadden 
het namelijk niet langer dan een 
jaar uitgehouden! Ik vertel dit om 
duidelijk te maken dat de leerlingen 

echt niet op mij zaten te wachten. 
Vanuit mijn hobby voor geschiede-
nis ging ik daar toch wel een beetje 
van uit. De verhalen die ik interes-
sant vind, zullen zij toch ook wel 
willen proeven. Maar mijn verhalen 
gaan hen boven de pet. Zij kunnen 
mijn Albertinum-jargon niet volgen. 
Tegen de herfstvakantie loopt de 
orde tijdens mijn lessen behoorlijk 
uit de hand.
Een jonge collega die wel orde 
weet te houden, helpt mij bij de 
aanpak van mijn klassen. Hij geeft 
geschiedenis. Wij kunnen onze 
lessen op elkaar afstemmen. Dat 
verhoogt de zinvolheid van wat ik 
op een eenvoudiger manier in mijn 
lessen ga aanbieden. Met de oudere 
leerlingen krijg ik geleidelijk een 
goed contact. Ze openbaren mij 
waar ze in de werkelijkheid van alle 
dag mee bezig zijn. Over de verhou-
dingen thuis en die met sommige 
leraren vertellen ze mij. Hoe de ene 
leraar zus is en de andere zo, elk 
met hun eigen gebruiksaanwijzing. 
Van hen leer ik hoe de Rijks zich 
verhoudt tot de bijzondere scholen 
in de stad. Die zijn katholiek en 

staan bij de burgerij in veel hoger 
aanzien. De geestelijkheid van de 
stad kijkt met een laatdunkend oog 
naar de Rijks. Voor de bloei van het 
godsdienstige leven kan dit geen 
goede school zijn. Vanuit de Rijks 
wordt met meer dan gewone ijver 
gewerkt om de katholieke machten 
niet voor het hiërarchische hoofd te 
stoten. De Rijks mag mij als pater 
Dominicaan gebruiken als katho-
lieke vlag met pauselijke wimpel 
om bij de jaarlijkse terugkerende 
campagne leerlingen te werven. 
Verschillende ouders hebben me 
verteld dat zij hun kinderen naar de 
Rijks durven sturen omdat er een 
pater aan verbonden is. Van mijn 
kant hemel ik de Rijks-HBS met 
handen en voeten op als een heel 
goede school.

De Mammoetwet komt in 1968 
door de beide kamers en de Rijks 
zoekt samenwerking met de 
openbare Mulo. De school groeit 
en wijzigt haar naam. Het wordt 
nu Rijks Scholengemeenschap 
met afdelingen voor Mavo, Havo 
en VWO.

Minister Cals met blije kinderen rond ‘zijn’ Mammoet https://nl.wikipedia.org/
wiki/Mammoetwet
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Straten met een verhaal (2)

De Nieuwstraat
JEROEN RAEIJMAEKERS

De Nieuwstraat ligt in het centrum van Baarle. Zij begint bij de Singel 

en gaat over in de Chaamseweg. Ook in deze straat passeer je een 

enclavegrens. De naam Nieuwstraat midden in het dorp is opmerkelijk. 

Dit wijst er op dat de straat niet bestond in de oudste dorpskern.

De bevolking van Baarle was 
grotendeels praktiserend katholiek. 
Eén kerk voor alle gelovigen van 
het dorp zou nu kunnen volstaan. 
Eeuwenlang was er ook maar één 
parochie in Baarle. Sinds 1860 
zijn er, wegens geschillen tussen 
de bisschoppen van Antwerpen en 
Breda bij de benoeming van een 
pastoor voor Baarle, twee kerken: 
de oude Remigiuskerk van Baarle-
Hertog die behoort tot het bisdom 

Antwerpen en de nieuwe ’Hol-
landse kerk’ van Baarle-Nassau 
die onder het bisdom Breda valt. 
In dat jaar bouwen de Nassauers 
een houten noodkerk in de hof 
van de weduwe Charles Albert de 
la Bruheze. Belangrijke geschillen 
waren er in die tijd tussen beide 
parochies over financiële rechten. 
In 1879 staat er in de Nieuwstraat 
een eenvoudig stenen neoromaans 
kerkgebouw dat een aantal keer 

wordt verbouwd en uitgebreid. Met 
de bouw van de toren in 1957-
1958 is de kerk af. 

Eind 1916 worden voorbereidin-
gen getroffen voor de bouw van 
het Gerardus Majellaklooster annex 
katholieke meisjesschool. Vanuit 
dit klooster doen de zusters jaren-
lang hun werk in het onderwijs, de 
wijkverpleging, de ouderenzorg en 
voor de kerk. Het klooster heeft 42 
jaar dienstgedaan en is daarna af-
gebroken. Jammer voor het straat-
beeld! Op een van de oude foto’s is 
het klooster nog te zien. Op de plek 
waar het klooster stond, is sinds 
enkele jaren nieuwbouw gereali-
seerd voor een Uitvaartverzorging 
en een geldautomaat.

Bedrijvigheid

Het sigarenfabriekje van Van der 
Made is tot 1952 gevestigd aan 
de Nieuwstraat. De parochie OLV 
van Bijstand koopt het oude pand 
van het fabriekje in 1953 met het 
doel om er een jeugdhonk van 
te maken. Tot 1973 functioneert 
daar het Jeugdhuis, waar in het 
weekend activiteiten voor jongens 
plaatsvinden. 

Eén van de bekendste voormalige 
cafépanden in Baarle is ook terug 
te vinden op een van de oude 
foto’s. Door de jaren heen veran-

De nieuwe ‘Hollandse kerk’ (1958?)
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Foto boven: Het Gerardus 
Majellaklooster en op de foto links
de ABN-AMRO bank (in 2011) 
op dezelfde plek, inmiddels ook 
verdwenen.

Het vroegere sigarenfabriekje van ‘Van der Made’, later 
jeugdhuis.

Kinderpension ’t Witte Huis omstreeks 1960, nu Jola.

derde de naam meerdere keren 
van Café Belge, Vlaamsch Huis, 
Benelux tot het Hoekske.

De Nieuwstraat is een van de 
grotere winkelstraten van Baarle. 
In de afgelopen decennia maakten 
oude woningen en kleinere winkels 
plaats voor moderne appartements-
blokken met ruime winkels.
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Nieuwstraat in 1923 met café Belge van Harrie Gillis, op het laatst café het Hoekske, nu de Zeeman.

De Nieuwstraat anno 1930 en 
2020, op dezelfde plek,  
met rechts de vroegere pastorie.
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André Moors en zijn zoon Dennis bij 
de presentatie van de eerste druk van 
het boek ‘Straten met een verhaal’

Een (straat)kei van een boek!

Dit najaar brengt Amalia een nieuwe versie uit van het prachtige,  

grote en kleurrijke boek ‘Straten met een verhaal’. Binnenkort gaan de  

persen bij de Koninklijke Drukkerij Em. De Jong weer draaien voor het 

boek met harde kaft en bijna 300 pagina’s kwaliteitspapier.  

Die tweede uitgave beschrijft alle per 1 juni 2021 gekende straten van 

Hertog, Nassau, Castelré, Ulicoten en Zondereigen – 226 in totaal – in 

woord én beeld.

In 2010 verscheen de eerste 
uitgave. In een mum van tijd was 
deze uitverkocht, tot spijt van velen 
die te laat waren om het boek 
aan te schaffen. De schrijvers van 
het boek van 2010, André Moors 
en zijn zoon Dennis, zijn alweer 
enkele maanden in de weer om die 
tweede uitgave mogelijk te maken.
De teksten zijn waar nodig  
geactualiseerd. Een aantal oude  
en zeer oude foto's is vervangen 
door andere. En dat geldt ook voor 
een aantal nieuwe foto's. 

Alleen al het bekijken van meer 
dan 800 foto's is een lust voor het 
oog! Achterin het boek vindt u een 
grote kleurenplattegrond waarop 
alle straten zijn ingetekend. Ja, 
zelfs de 95 zandwegen in het 
buitengebied die een officiële 
straatnaam hebben, staan erop 
vermeld..

De prijs voor het boek is:
- bij voorschrijving 22,50 euro;
- na de voorinschrijvings termijn 

25,00 euro (dezelfde  
prijzen als in 2010);
- als klap op de vuurpijl, 
mensen die in 2010  
het boek al aanschaften, 
betalen nu – op vertoon 
van het toen gekochte 
exemplaar – voor 
de tweede druk 
slechts 10,00 euro.

Hoe kan dat? 
Wel, deze zeer aantrekkelijke 
prijzen zijn mogelijk door de 
geweldige medewerking van 
Koninklijke Drukkerij Em. De Jong 
en het grote sponsorbedrag van 
directeur Joep de Jong.

Het boek komt in oktober 
uit, (opnieuw) een geweldig 
Sinterklaas- of Kerstcadeau!

Voorinschrijving
Voorinschrijvingen kunnen 
tot 1 augustus worden gedaan 
door uw naam en adres (en of 
u in aanmerking komt voor de 
verlaagde prijs van 10 euro) 
door te geven aan André Moors, 
bij voorkeur via mail 
amoors@planet.nl, anders 
telefonisch 06 521 80 388.

Meer informatie over 
het ophalen en bestellen in de 
volgende Van Wirskaante.
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Dertien waterputten gevonden bij archeologisch onderzoek

De Limfa, een gewilde woonplek 
in de Middeleeuwen 

HARRY BENSCHOP

Het voormalige Limfaterrein was in de Vroege en Volle Middeleeuwen 

een gewilde plek om te wonen, blijkt uit het archeologisch onderzoek 

dat voorjaar 2015 heeft plaatsgevonden op het terrein van de voorma

lige limonadefabriek van de Limfa (BarleDuc) aan de Chaamseweg. Er 

zijn ook ‘bovengemiddeld veel’ waterputten uit die tijd aangetroffen. 

De oudste kaart waarop het terrein 
waar later de Limfa limonade-
fabriek heeft gestaan is afgebeeld, 
dateert uit de tweede helft van de 

achttiende eeuw. Op deze Ferraris-
kaart was het gebied in gebruik als 
akkerland. Ook op latere kaarten is 
geen bebouwing te zien: niet op de 

Atlas der Buurtwegen en niet op de 
Vandermaelenkaart (1850-1855) 
en ook niet op het Bonneblad uit 
het begin van de twintigste eeuw. 
Het gebied wordt aangeduid als 
Hoofd Braek en Hooibraec, dat 
later Hoogbraak wordt. De huidige 
Chaamseweg is op al die kaarten 
goed te volgen. Deze weg maakte 
ter hoogte van de boerderij van 
de familie Hendriks twee haakse 
bochten, die er rond 1900 zijn 
uitgehaald. De bebouwing concen-

Inkijk in de Chaamseweg 1929. Links de leerlooierij van Leemans. Uit de poort van de bierbottelarij en limonadefabriek 
komt de bierwagen van Verheijen. Het café is dan al afgebroken. coll. Ad Jacobs
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treerde zich in die jaren langs de 
huidige Pastoor De Katerstraat, de 
verbindingsweg tussen de Singel 
en Loveren, de twee oudste kernen 
van Baarle.
Ook op het zg. Bonneblad uit het 
begin van de twintigste eeuw is 
nog geen bebouwing te zien. Be-
halve één woning. Laat dat nu net 
het huis zijn waar Frans Verheijen 
in 1896 met zijn limonadefabriekje 
is begonnen.

Gewilde woonplek

In de Middeleeuwen is het Limfa-
terrein – zo noemen we het gebied 
nu maar voor het gemak – een 
gewilde plek om te wonen. Over 
het hele terrein verspreid hebben 
de archeologen sporen gevonden 
van maar liefst 29 gebouwen:  
19 grote en 10 kleine. Middel-
eeuwers wilden graag op de over-
gang van hoog naar laag wonen. 
Aan de overkant van de (huidige) 
Chaamseweg begint een laagte 
naar de Bremer. Het Limfaterrein 
zelf ligt op een lage dekzandrug. 
Vanaf de Merovingische periode 
(zesde tot eerste helft achtste 
eeuw) is het gebied gedurende 

drie, vier eeuwen onafgebroken 
bewoond geweest. En niet alleen 
het Limfaterrein zelf, de bewoning 
strekt zich waarschijnlijk verder uit 
buiten de grenzen van het gebied 
dat de archeologen hebben onder-
zocht. Nederzettingen die geduren-
de drie of meer eeuwen onafgebro-
ken bewoond zijn geweest, zijn in 
onze streken eerder zeldzaam.
De landbouw is voor die bewoners 
een belangrijk middel van bestaan. 
Dat concluderen de onderzoe-
kers uit de naar verhouding grote 
hoeveelheid stukjes maalsteen 

die gevonden is. Die maalstenen 
komen uit groeven in de oostelijke 
Elzas en zijn over water en land 
naar onze contreien vervoerd. De 
Baarlenaren uit de Middeleeuwen 
moeten dus contacten binnen een 
handelsnetwerk hebben gehad.
Alles lijkt te wijzen op een neder-
zetting die zelfvoorzienend was. 
Er is een smidse, op één plaats is 
‘hamerslag’ gevonden, een metaal-
slak die ontstaat bij het smeden 
van ijzer op het aambeeld. Op een 
andere plek is een haardplaats 
gevonden, een laat middeleeuws 

Het onderzochte Limfaterrein is blauw omkaderd. 
Vandermaelenkaart 1850 

Rond 1900 stond er één woning op het latere Limfaterrein, 
aan de andere kant van de Chaamseweg de leerlooierij. 
www.topotijdreis.nl

De eerste wagens van Frans Verheijen.
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veldoventje. Onze middeleeuwers 
eten verschillende soorten graan 
waaronder rogge, blijkt uit de door 
de onderzoekers aangetroffen bota-
nische resten. Dat graan komt van 
akkers uit de omgeving, wat ook 
weer wijst op een zekere graad van 
zelfvoorziening.
Na drie, vier eeuwen bewoning 
worden de erven op het Limfater-
rein vermoedelijk – de  onderzoe-
kers houden een kleine slag om de 
arm – verlaten. Er zijn toch geen 
typisch bootvormige huisplatte-
gronden aangetroffen uit de Volle 
Middeleeuwen. Het gebied wordt 

Een put van de Limfa dwars door een middeleeuwse waterput.

Het archeologisch onderzoek op het Limfaterrein samengevat: de grijze vlakken geven de plekken aan waar in de Middel-
eeuwen huizen hebben gestaan, blauw de waterputten, groen de spiekers (opslagplaats voor graan) en bruin de greppels 
(waartussen een houtwal heeft gestaan).
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ingericht voor de landbouw. Die 
functie heeft het tot zo’n honderd 
jaar terug gehad. 

Verstoringen

Het was voor de archeologen 
uitermate lastig een goed beeld te 
krijgen van de vroegere bewoning 
op het Limfaterrein, schrijven 
zij in het vorig jaar verschenen 
onderzoeksrapport. Zeker als het 
gaat om een exacte datering. De 
voornaamste reden: de ondergrond 
is bij de bouw en afbraak van de 
Limfa-fabriek behoorlijk verstoord. 
Vandaar de verschillende slagen 
om de arm in het rapport. 

Vermoedelijk is het terrein ook 
in de late prehistorie bewoond 
geweest. Op de plaats waar
tijdens het vooronderzoek sporen 
uit deze periode zijn aangetroffen, 
is niet verder gezocht.
Juist op die plek was de onder-
grond zo sterk verstoord dat verder 
archeologisch onderzoek weinig 
zin had. Als ‘bijvangst’ hebben de 
onderzoekers op het terrein nog 
wel wat handgevormd aardewerk 
gevonden dat op bewoning in de 
IJzertijd wijst; het gaat om enkele 
onversierde scherven. Andere on-

derzoeken zoals op de Randweg1, 
de Kapelstraat, de Visweg en Klein-
Bedaf, getuigen van een wijdver-
spreide en continue bewoning op 
het dekzandplateau van Baarle in 
de late prehistorie.

Waterputten

Bij het onderzoek zijn dertien wa-
terputten gevonden. Die dateren uit 
dezelfde tijd van de gebouwen. De 

mensen wisten vroeger wel waar 
ze moesten gaan wonen en waar 
waterputten aan te leggen. “Je 
moest niet te diep hoeven te gra-
ven”, gaf archeoloog Bart Van der 
Veken al aan in Van Wirskaante 
(2017-1) toen de eerste resultaten 
van het onderzoek op tafel lagen. 
Ten opzichte van de omgeving ligt 
het voormalige Limfaterrein net 
wat lager, in een natuurlijke laagte. 
Daardoor verzamelde het water 

Aan de andere kant van de Chaamseweg is het lager dan 
op het Limfaterrein. Actueel Hoogtebestand Nederland 

Eenzaam en alleen in 1865. In 1896 heeft Frans Verheijen 
perceel 823 (huis en erf) gekocht van C. Bruyninckx.

Kadastertekening 1898, in potlood is aangegeven dat er niet langs de grens is 
gemeten. In het rechter langgerekt perceel staat ‘Belg’, in 1927 is het onderste 
langgerekte perceel achter de woning in handen van Verheijen. 

1 Aan het het archeologisch onderzoek dat op de randweg Baarle heeft plaatsge-
vonden zullen we in Van Wirskaante nog uitgebreid aandacht besteden.
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zich juist op deze plek en stond het 
relatief hoog. Je kon er dus gemak-
kelijk bij. Ook de Limfa heeft er 
dankbaar gebruik van gemaakt. 
Het hoge aantal putten heeft ver-
moedelijk met die gunstige ligging 
van het terrein te maken. De le-
vensduur van de putten was in die 
tijd beperkt. Door de dagelijkse ac-
tiviteit van mens en dier rond een 
put vervuilt die langzaam. Eenmaal 
te vervuild door organisch materi-
aal, dierlijke resten of potscherven 
wordt de put afgedankt en wordt 

Bruyninckx. Hier is Verheijen zijn 
limonadefabriekje begonnen, eerst 
als ‘Frans Verheijen en Zonen’. 
Pas eind jaren vijftig krijgt het de 
naam Limfa. In 1987 is het bedrijf 
overgenomen door Raak. In 1998 
is het definitief verplaatst naar 
Utrecht. En nu wordt het ontwik-
keld tot woningbouwlocatie.
Op een kaart uit 1926 is al een 
eerste schuur van Verheijen te 
zien. Leuk detail op diezelfde kaart: 
er ligt langs de Chaamseweg een 
kegelbaan tussen het huis van 
Verheijen en de Leliestraat, op het 
erf van Verheijen. Heeft iemand 
nog weet van die kegelbaan? Laat 
het eens weten.

Begin vorige eeuw komt al het 
benodigde water uit een ringput bij 
de fabriek. Met een emmer wordt 
het naar boven gehaald. Vele jaren 
later worden er putten geslagen van 
zo’n twaalf, dertien meter diep. Nog 
later heeft het bedrijf drie diepe wa-
terbronnen laten boren, twee ervan 
gaan tot zo’n 200 meter diep, een 
ander tot 180 meter. Een van die 
diepe putten gaat dwars door een 
Middeleeuwse waterput.
De kwaliteit van het water is altijd 
fantastisch geweest. Het bedrijf 
krijgt vergunning voor bronwater, 

Kadastertekening uit 1917 voor de bijbouw schuur, waarop ook een kegelbaan 
staat ingetekend.

In 1971 begon limonadefabriek Limfa met het afvullen van mineraalwater 
onder de naam Limfa Tafelwater. Het jaar erop stopte men er alweer mee. In de 
jaren tachtig volgt een nieuwe poging, nu onder de naam Bar-le-Duc. 

al snel een stortplaats. Omdat een 
bodem bij deze waterputten veelal 
ontbreekt, komt met het toevloei-
ende water ook steeds welzand 
omhoog. Op den duur slibt de put 
dicht en wordt afgedankt.

De Limfa

In 1865 staat er al bebouwing 
langs de Chaamseweg op het 
Limfaterrein: één woning. Het huis 
en bijbehorend erf is in 1896 door 
Frans Verheijen gekocht van C. 
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dat onder de naam Bar-le-Duc op 
de markt wordt gezet. In drukke tij-
den wordt met vijf dubbele vracht-
wagens door Nederland gereden.

Het landschap

Het Limfaterrein is tijdens de 
bewoningsperiode in de Vroege en 
Volle Middeleeuwen een zeer open 
landschap. In de omgeving van de 
nederzetting liggen akkers, maar 
ook uitgestrekte heidevelden met 
struikhei en vermoedelijk dophei. 
Vlak bij de nederzetting staan ook 
bomen en struiken zoals hazelaar, 
eik, beuk en een enkele haagbeuk 
en linde.

Op de akkers wordt graan ver-
bouwd, waaronder rogge. Ook 
wordt er gerst en emmertarwe 
verbouwd. Verder groeit er lijnzaad 
op de akkers, voor de vezels en 
oliehoudende zaden.

Zo’n tienduizend jaar eerder zagen 
de Brabantse dekzandruggen er 
heel anders uit: helemaal bedekt 
met dichte dennen- en loofbos-
sen. Daar kwam in de Bronstijd 
een eind aan. Door het kappen en 
branden van bos ten behoeve van 

Rechts langs de loods de lange parallelle greppel, links de enclavegrens.

Door de archeologen gevonden 
‘parallelle greppels’. Die verraden een 
oorspronkelijke houtwal.

de landbouw neemt vanaf die tijd 
de hoeveelheid bos af.

Greppels

Heel opvallend op de sporenkaart 
zijn de twee parallelle greppels 
die over vrijwel het hele Limfa-
terrein lopen, goed voor zo’n 226 
strekkende meter. Het gaat om een 
houtwal met een greppel aan elke 
kant, van de houtwal is niets meer 
terug te vinden. De greppels ver-
raden de oorspronkelijke houtwal. 
Deze houtwal vormt de perceels-
grens aan de zuidkant van het 
langgerekte perceel op de kadastra-
le kaart uit 1926. De houtwal ligt 
hier dus niet op de enclavegrens 
zoals bij andere archeologische 
onderzoeken (Randweg en Nas-
sauveste) het geval was. Aan de 
noordkant van het Limfaterrein ligt 
een stukje houtwal dan weer wel 
op de grens. 

Met dank aan Frans Vermeer 
voor het kadastraal onderzoek.

Bronnen:
Middeleeuwse bewoning aan de 
Chaamseweg te Baarle-Hertog/ 
Baarle-Nassau, een grensoverschrij-
dend project, B. Van der Veken en  
B. Weekers-Hendrikx (red),  
Vlaams Erfgoed Centrum, 2020
Uit Baarle verdwenen beroepen, 
ambachten en bedrijven: 
limonadefabriek de Limfa,  
in Van Wirskaante 2009-1
‘De Limfa zat er niet voor niets’,  
in Van Wirskaante 2017-1 

Droogboeket van oude graansoorten.
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Bij archeologische opgravingen Molenstraat

Leerlingen De Vlinder (en Amalia) 
mochten kijkje nemen 

JEANNY WOUTERS

Bouwproject ’t Dorp aan de 

Molenstraat liep twee weken ver

traging op vanwege archeologisch 

onderzoek. Jeska en Sarah gingen 

namens het bedrijf Verrijckt aan 

de slag met schop en camera, 

computer en gpscoördinatenvast

legger, voor het vaststellen van 

restanten van Baarles Erfgoed. 

Vanwege de annulering van de 
archeologische dagen die Amalia 
voor de kinderen van de basis-
scholen organiseert, vroegen de 
leerkrachten van De Vlinder naar 
suggesties voor een vervangpro-
gramma. Amalia regelde via Erf-
goed Noorderkempen een locatie-
bezoek aan een archeologische site 
middenin het dorp. Vier groepen 
van basisschool De Vlinder moch-
ten een kijkje komen nemen op 
dinsdag 27 april. Amalia liep met 
een van de groepen mee en kon 
ook nog een babbeltje maken met 
de archeologes.

Proefsleuven

Allereerst kregen we uitleg over de 
wetgeving in België: bij een bouw-
aanvraag wordt standaard een 
onderzoekbureau benaderd. Dat 
start met bureauonderzoek om te 

bepalen wat het potentieel is van 
een bepaald terrein. In Baarle ging 
het over het centrum, waarvan 
bekend is dat er eeuwen geleden 
al bebouwing was. Potentieel dus 
voor het vinden van restanten uit 
vervlogen tijden.

Zo’n onderzoek start met het 
graven van proefsleuven waarin de 
archeologen een eerste blik werpen 
op wat er in de bodem zit. Op de 
site aan de Molenstraat ging men 
na dit vooronderzoek, dat vooral 
gemeengoed is op landelijk terrein 

Veertien plattegronden
Begin dit jaar vroeg Jasmien Van Bavel, archeologe van de firma 
Verrijckt in Beerse, aan onze heemkundekring informatie met 
betrekking tot het bouwterrein voor het bureauonderzoek. Via Jef Van 
Doninck van Erfgoed Noorderkempen was zij met Amalia in contact 
gekomen. Amalia kon haar veertien plattegronden en zeven foto’s 
bezorgen. Waaronder onderstaande kaart uit 1832.

Primitief kadaster met Remigiuskerk en Molenstraat (1832). www.bhic.nl
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waar men geen idee heeft waar te 
zoeken, bewust een aantal stuk-
ken grond van vier bij vier meter 
afgraven om de bodem nauwkeurig 
te kunnen analyseren op resten uit 
het verleden. Men vond een kelder 
en veel sporen en wist toen, er moet 
een opgraving komen.

In kaart brengen

Inmiddels is men twee weken ver-
der en zit het onderzoek er bijna op. 
Vondsten zijn veilig gesteld en moe-
ten later gedetermineerd worden. 
Dat gebeurt niet op de site waar 
deze gevonden worden maar elders 
waar meer apparatuur beschikbaar 
is en natuurwetenschappelijk on-
derzoek kan worden verricht (onder 
andere radio-actieve koolstof (C14) 
wordt gebruikt voor datering/periode 
bepaling). Grondsporen en monsters 
van paalsporen en mortels zijn ge-
nomen, gps-coördinaten vastgelegd 
op kaarten, foto’s en tekeningen 
gemaakt. Daarmee zijn alle sporen 
veilig gesteld, hierna kan de aanne-
mer zand en puin gaan verplaatsen 
en verder gaan met de bouw.

Destructief

“Archeologie is destructief” zegt 
Jeska. “Wij graven en zoeken 

sporen en aanwijzingen om kennis 
aan te vullen voor het nageslacht.”  
Men verwacht echter dat in de 
toekomst technieken verder ver-
beterd worden, dan kan men met 
bijvoorbeeld straling of echografie 
sporen traceren. Daarom laten wij 
archeologen ook veel in de bodem 
ongemoeid. Wat hier is opgegra-
ven, is hier ook verdwenen…
Naar de ouderdom van de vond-
sten moet nog onderzoek gebeu-
ren. De gewelven die gevonden 
zijn kunnen uit de zestiende, maar 
evengoed uit de zeventiende of 
achttiende eeuw zijn. De putten 
zijn ouder. Misschien twaalfde tot 
veertiende eeuw (met een marge 
van nog een paar eeuwen ouder of 
jonger). De scherven zijn afkomstig 
van potten waarvan het type, de 
bakwijze en de samenstelling van 

de klei meerdere eeuwen ongewij-
zigd bleven. Ze dragen niet bij aan 
een haarfijne datering.

Excursies

De vijfde en zesde klassers van 
basisschool De Vlinder kwamen 
in vier groepen ieder apart met 
hun juf naar het bouwterrein voor 
een rondleiding. Zeer geïnteres-
seerd keken en luisterden zij naar 
Amber Van Ravestyn van Erfgoed 
Noorderkempen die de leerlingen 
rondleidde over het bouwterrein. 
Ze mochten in elk van de drie 
archeologische onderzoekplaatsen 
kijken en ook kregen ze wat van 
de vondsten te zien. Amber  is 
conservator en restaurateur en kan 
bijvoorbeeld van gevonden scher-
ven weer een pot samen stellen. 

Leerlingen van De Vlinder op het bouwterrein.

Amber Van Ravestyn van Erfgoed Noorderkempen. De archeologes Jeska en Sarah van archeologisch bureau 
Verrijckt in gesprek met Herman Janssen.
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Zij startte de rondleiding met een 
vraag aan de leerlingen. Weten jul-
lie wat archeologie is?
Er kwamen diverse antwoorden: 
“Zoeken in de grond naar resten.” 
Wat voor resten? Wat gaan wij zoe-
ken? Het antwoord moest luiden: 
alles van de mens, wat ze hebben 
achtergelaten. “In deze site hebben 
wij resten gevonden die ongeveer 
400 jaar oud zijn.” De kinderen 
kregen ook uitleg over hoe ze dat 
kunnen zien en vinden. Onder an-
dere in verkleuringen in de grond. 
De vondsten hier bestonden uit 
een kelder van een van de huizen, 
oudere kelderresten, aardewerk, 
metaal, botresten van dieren maar 
het meest bijzonder en grootst was 
een waterput.

Berg puin

Na een blik op het eerste uitgegra-
ven vierkant langs de straatzijde 
mochten ze verder het terrein op. 
Achter de grote berg puin was 
opnieuw een tweede uitgegraven 
put zichtbaar en daar achter waren 
de twee archeologes met schep-
pen nog bezig met sporen, donkere 
vlekken in de grond waren nog 
te zien. Putjes. “In die kuilen is 
informatie terug te vinden” vertelde 
Amber. 
Na de drie locaties in de bouwput 
mocht de groep meelopen naar de 
keet, het blauwe ‘hutje’ achter op 

het terrein waar de archeologes 
hun vondsten bewaren want ook 
die mochten ze zien. Amber toonde 
een metalen veegpot die gebruikt 
werd om het vuil in te doen. Een 
bot, waarschijnlijk schouderblad 
van een koe, de bodem van een 
aardewerken pot, “nie zo oud” 
aldus de conservator. Er werden 
heel veel vragen gesteld; over hoe 
oud de vondsten zijn, of je er met 
je handen aan mag komen, wat er 
met de gevonden dingen gebeurt. 
“Van deze geschiedenis is veel be-
kend” legde Amber uit. “Op kaar-
ten uit de achttiende eeuw stonden 
deze woningen er al. Als iets niet 
op kaarten staat is het veel interes-
santer.” Ze toonde een baksteen in 
een plastic zak die meegenomen 
wordt; aan de hand van de grootte 
en vorm kan worden bepaald hoe 
oud deze is. Twee helften van 
een aardewerken fles met oor en 
stempel, bodems van kopjes met 
stempels, van dezelfde fabriek uit 
verschillende landen.

Kruiwagen met gaatjes

De kinderen merkten nog een 
kruiwagen met gaatjes in de 
bodem op. Die wordt gebruikt om 
gevonden spullen te wassen, voor 
grof materiaal; voor kleinere zaken 
wordt een fijne zeef gebruikt. Heel 
goede vragen werden gesteld en 
ze werden allemaal beantwoord. 

Bijvoorbeeld de aparte databanken 
voor archeologen waar zij oude 
kaarten in terugvinden; de oudste 
kaart van deze plek aan de Molen-
straat in Baarle dateert van 1777. 
Die wordt dan bijvoorbeeld over de 
kaart van Google Maps van deze 
tijd gelegd…
Heel snel was de tijd om en stond 
de volgende groep gereed. Juf 
Cataline bedankte Amber, er werd 
nog kort gepraat over de interes-
sante job van archeoloog en welke 
studies je daarvoor moet doen. 
Amber kreeg een applausje van de 
leerlingen voor de mooie rondlei-
ding; de kinderen zijn er heel stil 
van geworden. “Het is heel bijzon-
der dat wij hier vandaag mochten 
komen kijken, niet iedereen mag 
hier zomaar op komen. Dat is een 
privilege” aldus juf Cataline.
Als er meer bekend is over het 
onderzoek, lees je daar in Van 
Wirskaante ongetwijfeld meer over.

Nieuwe projecten?

Even kwam nog ter sprake dat 
er meer bouwprojecten op stapel 
staan voor de toekomst. Zoals 
het terrein van de oude school, 
kaarsenmuseum en het voormalig 
gemeentehuis van Hertog. “Wij 
doen altijd eerst een bureaustudie; 
slechts tien procent van alle bouw-
projecten wordt een opgraving” 
aldus de archeologen.

Bij de put aan de Molenstraat. De put verderop het terrein.
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Baarlese enclaves in dertig vragen, deel 1

Hoe uniek is Baarle? (17)
HERMAN JANSSEN

Na een ruim vier jaar durende digitale wereldreis waarin maar liefst 

vierendertig echte enclaves werden bezocht, arriveren wij in ons 

thuisdorp Baarle: een grensplaats, gelegen in de driehoek Breda (NL) 

 Tilburg (NL)  Turnhout (B). Voor we onze reis in Baarle verderzetten, 

nemen we aan de hand van dertig vragen (evenveel vragen als 

enclaves!) een eerste kijk in het dorp dat zich de ‘wereldhoofdstad 

van de enclaves’ noemt. In deze aflevering bied ik u alvast de eerste 

vijftien vragen en antwoorden aan. U krijgt de uitgebreide versie 

voorgeschoteld. Op Amalia’s website vindt u een ingekorte tekst.

01. Wat is een enclave?

De 192 landen die bij de Ver-
enigde Naties zijn aangesloten, 
bezitten een groot aantal van het 
moederland afgescheiden frag-
menten. Denk alleen al maar aan 
de duizenden eilanden. Al die 

deelgebieden hebben in meer of 
mindere mate moeilijkheden met 
het bestuur, hun verdediging en 
de toegang tot het moederland. 
Eilanden hebben toegang via inter-
nationale wateren. Maar sommige 
afgescheiden gebieden zijn niet 
via het water bereikbaar. Ze zijn 

volledig door het grondgebied van 
een ander land omringd. Dat zijn 
enclaves. Ze zijn als eilanden op 
het vasteland. 

Het woord enclave is afgeleid 
van ‘inclavare’ (insluiten), een 
middeleeuws werkwoord uit 
het volkslatijn. Het ontstond als 
een samenraapsel van ‘in’ en 
‘clavis’ (sleutel). ‘Clavis’ komt van 
‘claudere’ (sluiten), waarvan ook 
het Nederlandse woord klooster 
afkomstig is. Letterlijk betekent 
enclave ‘een ingesloten gebied’.

De strikte definitie uit het interna-
tionaal publiekrecht – ook wel het 
volkenrecht genoemd – luidt als 
volgt: “Een enclave is een stukje 
grondgebied van een onafhankelijke 
macht dat volledig door één andere 
onafhankelijke macht omringd is.”

Schematische voorstelling van een enclave. https://
vistapointe.net 

Alleen A3 is een enclave: A1 grenst aan zee, A2 is omringd 
door twee landen en D is het moederland zelf. 
https://en.wikipedia.org
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‘Een stukje’ verwijst naar een op-
splitsing, een deel van het gebied 
dat zich elders bevindt. Landen als 
San Marino, Vaticaanstad en Le-
sotho zijn bijgevolg geen enclaves, 
omdat zij niet van het moederland 
zijn afgescheiden. Ze zijn zélf het 
moederland. ‘Grondgebied’ sluit 
zogenaamde geloofs-, landbouw-, 
taal- en culturele enclaves uit. 
‘Onafhankelijke macht’ verwijst 
naar de hoogst mogelijke macht. 
Het gaat dus over soevereine 
landen en niet over deelstaten, 
gewesten, provincies of dorpen. 
‘Volledig omringd’ sluit gebieden uit 
met een vrije toegang tot de zee. 
Denk daarbij aan Guantánamo 
Bay, Ceuta, Melilla, Gibraltar en 
Kaliningrad. Bovendien wordt het 
afgesplitste grondgebied slechts 
door ‘één’ onafhankelijke macht 
omringd, wat de bereikbaarheid 
bemoeilijkt. De doorreis door het 
omringende land kan namelijk om 
politieke of andere redenen beperkt 
of zelfs verboden zijn.

Sommige auteurs noemen gebie-
den die beantwoorden aan deze 
strikte definitie ‘echte enclaves’. 

Vanuit het gezichtspunt van het 
omringende land zijn het enclaves: 
ze liggen ‘in’ het gastland. Vanuit 
het standpunt van het thuisland 
zijn het exclaves: ze liggen ‘buiten’ 
het eigen land. Deze dubbele ter-
minologie werkt verwarrend in het 
binationale dorp Baarle. Wat voor 
Baarle-Nassau (NL) een enclave 
is, is voor Baarle-Hertog (B) een 
exclave. En omgekeerd. Om deze 
reden maken we in Baarle geen 
onderscheid tussen enclaves en 
exclaves. 

02.  Wat is de meest gemaakte 
fout met betrekking tot 
Baarle?

Veel bezoekers hebben bij voorbaat 
een verkeerd beeld van Baarle. 
Het dorpscentrum bevindt zich 
niet bovenop de doorlopende 
rijksgrens, maar vier en een halve 

kilometer daar vandaan. Daarmee 
onderscheidt Baarle zich van 
grensdorpen zoals Putte (NL)/Putte 
(B), Koewacht (NL)/Koewacht (B), 
Overslag (NL)/Overslag (B), Clinge 
(NL)/De Klinge (B), Prosperdorp 
(NL)/Prosperpolder (B), Eede (NL)/
Strobrugge (B) en Nieuw-Namen 
(NL)/Kieldrecht (B). Eén kant van 
de hoofdstraat in die vermelde 
dorpen is Nederlands, de andere 
Belgisch. Dit fenomeen komt overi-
gens ook voor aan de Nederlandse 
en Belgische grenzen met Duits-
land en Frankrijk. 

Baarle is totaal anders. Daar 
bevindt zich een cluster van maar 
liefst dertig enclavegrenzen die 
tevens rijksgrenzen zijn. Een tip 
voor de journalisten: zeg nooit ‘de 
enclave Baarle’, maar spreek altijd 
in het meervoud over ‘de enclaves 
van Baarle’.

Dit bord duidt het begin van de 
bebouwde kom aan. 
www.baarlenassau.nl.

Zestien Belgische en zeven Nederlandse enclaves in het centrum van Baarle. 
www.pointswithacrew.com
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03.  Hoeveel enclaves zijn er?

Baarle telt in totaal dertig enclaves: 
tweeëntwintig Belgische enclaves 
in Nederland en acht Nederlandse 
in België. 

Baarle bestaat uit twee versnip-
perde gemeenten. De Belgische 
gemeente Baarle-Hertog is 
opgesplitst in zesentwintig delen, 
waarvan tweeëntwintig enclaves 
en vier gebieden die deels tegen de 
Belgische gemeenten Hoogstraten, 
Merksplas, Turnhout of Ravels 
liggen. De Nederlandse gemeente 
Baarle-Nassau bestaat uit negen 
delen waarvan een groot gebied 
dat deels tegen de Nederlandse 
gemeente Alphen-Chaam aanleunt 
en acht enclaves. Eén van die 
Nederlandse enclaves ligt aan de 
Belgische kant van de doorlopende 
rijksgrens, de zeven andere bevin-
den zich in een Belgische enclave. 
Zo’n cluster van enclaves is uniek 
in de wereld. Nergens zijn gemeen-

ten van twee landen zo sterk met 
elkaar verweven. In de beleving 
van menig Baarlenaar is er sprake 
van één sociaal-maatschappelijke 
entiteit, één dorp.

Naar de strikte definitie uit het 
internationaal publiekrecht of 
volkenrecht zijn er in heel de wereld 
vierenzestig enclaves. Ze horen bij 
achttien verschillende landen op 
twee continenten: Europa en Azië. 
Dertig van deze enclaves bevinden 
zich zoals gemeld in Baarle. Dat is 
bijna de helft. Baarle noemt zich 
dan ook terecht de wereldhoofdstad 
van de enclaves!

Van de voorheen maar liefst 198 
enclaves van de vijandig tegenover 
elkaar staande landen Bangladesh 
en Indië resteert sinds 2015 alleen 
nog de enclave Dahagram-Angar-
pota. 

Door het uiteenvallen van de Sovjet-
Unie in 1991 ontstonden vijftien 

enclaves. Die horen bij Azerbeidzjan 
(5), Oezbekistan (4), Tadzjikistan 
(3), Kirgizië (1), Rusland (1) en 
Armenië (1). Veertien ervan hebben 
grenzen die onderling betwist wor-
den. Alleen de Russische enclave 
in Wit-Rusland is niet omstreden. 
Maar die is door nucleaire straling 
ten gevolge van de kernramp in 
Tsjernobyl onbewoonbaar verklaard. 
Zes enclaves van de vijanden Azer-
beidzjan en Armenië zijn enclaves 
van rechtswege. Na annexatie door 
het leger van het omringende land 
bestaan ze feitelijk niet meer. Maar 
ze worden van rechtswege nog wel 
door de internationale gemeen-
schap erkend. 

De splitsing van het vroegere Joe-
goslavië in de beginjaren negentig 
van de vorige eeuw leidde tot het 
ontstaan van drie enclaves: twee 
Kroatische en één van Bosnië-Her-
zegovina. Ook hier zijn problemen 
met de wederzijdse erkenning van 
de enclavegrenzen. 

Vier gebiedsdelen van Baarle-Hertog grenzen aan een Belgische gemeente en zijn dus géén enclaves. kaart Brendan Whyte
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Dergelijke problemen zijn er niet 
tussen Oman en de Verenigde 
Arabische Emiraten. Deze landen 
hebben elk een enclave in het 
andere land.

Tot slot zijn er naast de dertig en-
claves in Baarle nog vier enclaves 
in Cyprus en negen elders in de 
Europese Unie: Campione d’Italia 
(Italië), Llivia (Spanje), Jungholz 
(Oostenrijk), Büsingen (Duitsland) 
en de vijf Vennbahn-enclaves 
Munsterbildchen, Rötgener Wald, 
Rückschlag, Mützenich en Ruitzhof 
(Duitsland).

Het exacte aantal enclaves in de 
wereld kan te allen tijde afnemen 
of toenemen, afhankelijk van 
internationale conflicten, onder-
handelingen of evoluties. Zullen de 
West-Europese enclaves bijvoor-
beeld ooit opgaan in een eenge-
maakt Europa?

04.  Hoeveel onbewoonde 
enclaves zijn er?

Veertien van de dertig Baarlese 
enclaves zijn niet bewoond. Nie-
mand is er in het bevolkingsregister 
ingeschreven. Mogelijk staat er 
een vakantiehuisje of een bedrijfs-
gebouw. Eén enclave bevindt zich 
zelfs volledig in een bedrijf. Meestal 
echter betreft het landbouwgron-
den of beschermde natuurgebied-
jes in de vallei van het Merkske. 

Op zeker één plaats ter wereld is 
nog zo’n onbewoonde enclave: 
Sankovo-Medvezhye. Dat is een 
Russische enclave in Wit-Rusland, 
bestaande uit de dorpjes Sankovo 
en Medvezhye. Die zijn na de 
kernramp van Tsjernobyl (1986) 
ontruimd en vanwege de verhoog-
de straling tot verboden gebied 
verklaard. Het zijn twee spookdor-
pen in één van de meest vervuilde 
gebieden van Europa. 

In Kairagach (ook Western Qalacha 
of Lolazor geheten) – een enclave 
van Tadzjikistan in Kirgizië – staat 
slechts één gebouw: een tanksta-
tion. Het is niet duidelijk of er ook 
mensen wonen.

05.  Wat is een contra-enclave?

Een contra-enclave is ‘een enclave 
in een enclave’. Engelstalige au-
teurs gebruiken de term ‘counte-
renclave’ of ‘second-order enclave’. 
In Baarle werd vroeger ook wel van 
een ‘subenclave’ gesproken, maar 
die term is elders niet gekend.

In heel de wereld bevinden zich 
acht contra-enclaves, waarvan 
zeven in Baarle-Nassau. Vijf ervan 
liggen in de hoofdenclave (H1). De 
twee andere zijn door de Oordeel-
enclave (H8) omsloten. 

Middenin de Omaanse enclave 
Madha ligt Nahwa, een contra- 
enclave van de Verenigde Arabi-
sche Emiraten. Het is de enige 
contra-enclave ter wereld die zich 
buiten Baarle-Nassau bevindt.

06. Wat is een quadripunt?

Een quadripunt of vierpunt is een 
plaats waar vier internationale 
grenslijnen elkaar in één punt 
raken. Er zijn geen vier landen bij 
betrokken, want vierlandenpun-

Asher Samuels in de onbewoonde 
enclave H21. foto Herman Janssen

C is een enclave van B en D is een 
contra-enclave van A. 
https://vistapointe.net

De schrijver van dit artikel poseert bij 
het Baarlese quadripunt. 
foto Asher Samuels
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ten bestaan niet meer. In heel de 
wereld zijn er maar twee plaatsen 
bekend waar vier internationale 
grenslijnen in een quadripunt bij-
eenkomen: Baarle en Jungholz. 

In Baarle raken de Belgische 
enclaves H1 en H2 elkaar in een 
quadripunt op de Reth, tussen de 
Visweg en de Nijhovenring. Hier 
komen als enige plaats ter wereld 
twee enclaves in één punt bijeen! 
Volgens specialisten zijn het dan 
wel degelijk twee aparte enclaves. 
Een punt is namelijk een wiskun-
dig begrip. Het is onmeetbaar en 
oneindig klein. Het heeft geen 
fysieke afmetingen, dus ook geen 
lengte, oppervlakte of volume. Voor 
wie het zich liever visueel voorstelt: 
via een enkel punt kan je geen 
rijksgrens passeren zonder het 
grondgebied van het omringende 
land te betreden.

Het Oostenrijkse dorp Jungholz is 
op zijn beurt uniek omdat het via 
een quadripunt met het moeder-
land verbonden is. 

Jungholz is volgens specialisten 
om dezelfde reden als hiervoor een 
echte enclave. Het Oostenrijks-
Duitse quadripunt bevindt zich 
bovenop de 1.636 meter hoge 
berg Sorgschrofen. De top is via 
een voetpad bereikbaar. Dichtbij 
het quadripunt staat een hoog 
kruis. Het exacte punt ligt daar vlak 
achter en wordt met zwart geschil-
derde, kruisende lijnen op een rots 
aangeduid. In dit ene punt raken 
ook twee Duitse gemeenten elkaar. 

07. Hoe ontstond de Baarlese 
enclavesituatie?

In 1198 werd de basis voor de 
Baarlese enclavesituatie gelegd. 
De aanleiding was een dreigend 
conflict tussen graaf Dirk VII van 
Holland en hertog Hendrik I van 
Brabant over het vrije leen Breda. 
Beide machtige heersers breidden 
aan de rand hun grondgebied uit 
en maakten aanspraak op Breda. 
Godfried II van Schoten, heer van 
Breda, koos in 1198 met een ruil-
transactie de zijde van de hertog 

van Brabant. Hij schonk Breda in 
volle eigendom aan Hendrik en 
kreeg het landgoed als een leen 
terug. Ter compensatie voor het ge-
leden verlies van eigendom ontving 
hij tal van woeste gronden in leen, 
onder andere in Baarle. 

De overeenkomst tussen Godfried 
en Hendrik vermeldt specifiek dat 
de hertog de jurisdictie over zijn 
vazallen behield, wellicht omwille 
van de daaraan verbonden inkom-
sten. Deze rechtsbevoegdheid over 
mensen werd na verloop van tijd 
gewijzigd in een jurisdictie over 
grondgebied, vermoedelijk het land 
dat door die leenmannen bewoond 
of gecultiveerd was. Er wordt 
gespeculeerd dat die hervorming 
in twee stappen plaatsvond. Eerst 
werden de feodale diensten in geld 
in plaats van in natura geleverd, 
als een huur. Later ontwikkelde die 
huur zich tot een landpacht.

De hertog van Brabant behield dus 
uitdrukkelijk zeggenschap over zijn 
Baarlese vazallen. 

Oud zicht op de enclave Campione d’Italia. 
https://vitabrevis.americanancestors.org 

Hendrik I van Brabant. 
https://line.17qq.com
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Hierdoor ontstond de latere schei-
ding van Baarle op gemeentelijk 
niveau, kiem van de enclavesi-
tuatie. Voortaan was er sprake 
van Baarle-onder-den-Hertog en 
Baarle-onder-Breda. Laatstgenoem-
de gemeente ging Baarle-Nassau 
heten nadat graaf Engelbrecht 
van Nassau door zijn huwelijk in 
1403 met de elfjarige Johanna van 
Polanen de nieuwe heer van het 
leengoed Breda was geworden.

08.  Hoeveel middeleeuwse 
enclaves zijn er wereldwijd?

Wereldwijd dateren tweeëndertig 
enclaves uit de middeleeuwen 
(ca. 500 tot 1500 na Christus). 
Dat is exact de helft van alle nog 
bestaande enclaves. Dertig van die 
middeleeuwse enclaves bevinden 
zich in Baarle. 
De Baarlese enclavesituatie is de 
op één na oudste ter wereld. Alleen 
de basis van de enclavevorming in 
Campione d’Italia – een Italiaanse 
enclave in Zwitserland – werd 
eerder gelegd. Die dateert al van 
het jaar 777 na Chr. en is daarmee 

ruim vier eeuwen ouder dan de 
enclavegeschiedenis van Baarle. 
Campione werd bovendien al in 
1512 een echte enclave zoals dat 
in het internationaal publiekrecht is 
omschreven. Voor Baarle gebeurde 
dit pas in 1648. De kiem van de 
Oostenrijkse enclave Jungholz is 
zo’n anderhalve eeuw jonger dan 
die van de Baarlese enclaves. 
Jungholz werd namelijk in 1342 
door Oostenrijk gekocht. 

Meer enclaves uit de middeleeu-
wen zijn er niet. De enclave Llivia 
(Spanje) dateert uit 1659, Daha-
gram-Angarpota (Bangladesh) uit 
1711-1713 en Büsingen (Duits-
land) uit 1723. De negenentwintig 
resterende enclaves vonden hun 
oorsprong in de twintigste eeuw.

09. Zijn de huidige Baarlese 
enclaves nog de 
oorspronkelijke?

Eind twaalfde en begin dertiende 
eeuw waren de enclavegren-
zen voor iedereen duidelijk. Alle 
bewoonde en bewerkte percelen 

vormden samen de enclaves onder 
de hertog, terwijl de niet-ont-
gonnen gronden tot het land van 
Breda behoorden. Baarle-Hertog is 
per definitie het oudst bewoonde 
deel van het dorp. De gemeente 
Baarle-Nassau ontstond pas later. 

Omdat alsmaar meer woeste gron-
den werden ontgonnen en onder 
het gezag van de heer van Breda 
kwamen, werden de oorspronke-
lijke grenslinies van het enclavege-
bied alsmaar minder zichtbaar. Een 
precieze afbakening ervan was niet 
haalbaar. De enclavegrenzen wa-
ren te talrijk en te grillig gevormd 
om op elk knikpunt een grenssteen 
te plaatsen. Door een eeuwenlang 
proces van verkoop, vererving, 
splitsing en samenvoeging van per-
celen, was het na verloop van tijd 
helemaal niet meer duidelijk waar 
die enclavegrenzen lagen. Dan 
moest men zich op herinneringen 
van oudere inwoners baseren. Mo-
gelijk veranderden tijdens de Tach-
tigjarige Oorlog sommige percelen 
(of delen ervan) van nationaliteit 
door de toenmalige ontvolking. 

Verdwenen enclave tussen de Akkerstraat en de Molenbaan: links op de kaart van De Brou-Van der Borch (1788) en 
rechts op openstreetmap. www.geopunt.be
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Slechts met een degelijke adminis-
tratie zou het mogelijk zijn om na 
te gaan welke enclaves authentiek 
zijn en in welke mate ze dat nog 
zijn. En die onmisbare gegevens 
ontbreken tot de zeventiende eeuw. 
Toen bestond er twijfel over de 
jurisdictie van heel wat percelen. 
In het gemeentearchief van Baarle-
Nassau bevindt zich een lijst uit 
het midden van de zeventiende 
eeuw met percelen waarover 
de gemeenten Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau van mening ver-
schilden. Het betreft tweeënveertig 
percelen waarvan de nationaliteit 
onzeker was. Daarnaast waren er 
nog eens zesenveertig die tijdelijk 
aan Baarle-Hertog waren toebe-
deeld. Omstreeks 1656 werden 
weer andere percelen genoemd 
die aan Baarle-Hertog waren 
toegewezen. Die lagen niet alleen 
in de dorpskom maar ook in het 
buitengebied.

Landmeter Johan Kempen, die 
in de jaren 1699-1700 Baarle-
Nassau heeft opgemeten, vermeldt 
tal van percelen die hij niet kon 
opmeten omdat zij deels onder 
Baarle-Hertog en deels onder 
Baarle-Nassau lagen. In het boek 
van de personele lasten wordt dui-
delijk waarom. Daarin noteerden 

de belastingzetters van Baarle-Her-
tog en Baarle-Nassau de grootte 
van de percelen. Elk perceel werd 
afgestapt met vermelding van de 

oppervlakte die aan de respectie-
velijke gemeente(n) toebehoorde. 
Een akker van 550 roeden kreeg 
bijvoorbeeld de toevoeging ‘200 
roeden Hertogs en 350 roeden 
Nassaus’. De exacte grenslijnen 
werden niet vermeld. Waar die 
lagen, was voor de inning van de 
grondlasten niet belangrijk. Zolang 
de correcte oppervlakte en de daar-
aan verbonden inkomsten maar 
aan de juiste gemeente werden 
toebedeeld.

Door het ontbreken van gedetail-
leerd kaartmateriaal was het aantal 
enclaves niet gekend, noch de 
omtrek en de oppervlakte van 

Enclave H12 (wijngaard van het Hof van Baarle): links op de Ferrariskaart en 
rechts op openstreetmap, een compleet andere vorm!  www.geopunt.be

Baarle-centrum op de kaart van graaf Joseph de Ferraris. www.geopunt.be
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sommige enclaves. De eerste kaart 
van de enclaves werd in 1668 in 
opdracht van de Nederlandse Raad 
van State getekend. Landmeter Van 
der Vleuten kreeg de opdracht. Be-
stuurders van de gemeente Baarle-
Hertog gaven hem bij gebrek aan 
vertrouwen geen informatie. Deze 
kaart is momenteel onvindbaar in 
het rijksarchief. Een kopie door de 
Leidse landmeter Holswilders ging 
bij de brand van het gemeentehuis 
van Baarle-Nassau tijdens het be-
vrijdingsoffensief in 1944 verloren. 

De oudst beschikbare kaart om de 
enclaves van vroeger met die van 
nu te vergelijken, is de kaart van 
graaf De Ferraris. Die dateert uit 
de periode 1771-1778. Omdat 
deze kaart voor militair gebruik en 
bovendien niet in overleg met de 
Nederlandse overheid is getekend, 
kan ook hier aan de juistheid van 
de enclavegrenzen worden getwij-
feld. Nog zo’n achttiende eeuwse 
kaart is die van De Brou en Van 

der Borch. Deze kaart dateert uit 
1788 en werd in verband met de 
voorgestelde grensregeling van 
1789 vervaardigd. 

De kaarten uit de achttiende eeuw 
ondersteunden het behoud van de 
bestaande enclavetoestand, maar 
garandeerden geen complete status 
quo. Bestudering ervan maakt 
duidelijk dat de grenslijnen van 
sommige enclaves veranderden. 
Ook het aantal enclaves is in de 
loop van de afgelopen tweehon-
derdvijftig jaar meermaals gewij-
zigd. Er kwamen enclaves bij en 
eentje verdween. 

Met de invoering van het kadaster 
tweehonderd jaar geleden ging 
de enclavesituatie nagenoeg op 
slot. Er is sindsdien niet veel meer 
veranderd omdat de overheden 
zoveel mogelijk de bestaande toe-
stand probeerden te handhaven. In 
1959 werd met de toewijzing van 
de Grensenclave aan België een 
foute kopiëring uit 1843 hersteld. 
Op 31 oktober 1995 kwam er een 
oplossing voor het laatste betwiste 
grondgebied, een stukje niemands-
land nabij Ulicoten. Ook dat werd 
aan België toegewezen. Diezelfde 
dag erkenden beide landen hun 
enclavegrenzen officieel als 
rijksgrenzen. Hieraan voorafgaand 
waren beide kadasters op elkaar 
afgestemd.

10.  Waren er altijd ‘echte’ 
enclaves in Baarle?

Volgens de strikte definitie van het 
volkenrecht waren er in Baarle 
‘echte’ – dus internationale – 
enclaves van 1648 tot 1795, van 
1807 tot 1810, van 1830 tot 
1940 en van 1944 tot heden.

De kiem van de enclavevorming 

in Baarle dateert van 1198. Toen 
ontstond er door feodale overeen-
komsten een tweeledigheid. Maar 
er waren nog geen echte enclaves 
zoals bedoeld in de definitie van 
het internationale publiekrecht 
(zie vraag 1). De twee gemeenten 
die later ontstonden, maakten 
allebei deel uit van het hertogdom 
Brabant: Baarle-Hertog kwam 
rechtstreeks onder de hertog, Baar-
le-Nassau via een leenman van 
de hertog (namelijk de heer van 
Breda). Het deel van Baarle dat 
sinds 1198 als een leengoed bij 
Breda hoorde, was van oorsprong 
onbebouwd en onbewoond. Maar 
daar kwam snel verandering in. Al 
in 1437 telde Baarle-Nassau meer 
dan drie keer zo veel inwoners als 
Baarle-Hertog, een verhouding die 
eeuwenlang zou standhouden.
Vanaf 1430 kwam het hertogdom 
Brabant – en dus ook de gemeen-
ten Baarle-Hertog en Baarle-
Nassau – onder het gezag van de 
hertogen van Bourgondië. Na het 
uitsterven van de bourgondische 
dynastie kwamen de Nederlanden 
onder het bewind van de Spaanse 
Habsburgers. Nog altijd behoorden 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 
tot één en hetzelfde rijk en was er 
van internationale enclaves geen 
sprake. 

In 1581 werd de onafhankelijkheid 
van de Republiek der Zeven Ver-
enigde Nederlanden uitgeroepen. 
Deze werd in 1609 bij het begin 
van het Twaalfjarig Bestand door 
meerdere staten officieus erkend en 
na de Vrede van Münster in 1648 
ook officieel door de omliggende 
landen en Spanje. De rijksgrens 
liep toen tussen het land van Breda 
en het land van Turnhout. Baarle-
Nassau ging naar de republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden, 
Baarle Hertog bleef bij het konink-

De Vrede van Münster bezorgde 
Baarle ‘echte’ enclaves. 
https://embajadorasblog.com
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rijk Spanje. Vanaf dan had Baarle 
internationale of ‘echte’ enclaves! 

Met de Franse inval in 1795 kwam 
hieraan een einde. Baarle-Nassau 
én Baarle-Hertog werden bij Frank-
rijk ingelijfd. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden zowel België als Nederland 
bezet. Baarle-Hertog en Baarle-
Nassau behoorden beide tot het 
Duitse Rijk. Met de bevrijding 
in 1944 werd de oude toestand 
hersteld en sindsdien zijn er weer 
echte enclaves in Baarle.  

11. Werd ooit getracht de 
enclavesituatie op te heffen?

De opheffing van de Baarlese 
enclaves werd maar liefst vijftien 
keer betracht. Telkens tevergeefs! 
Lange tijd werden de enclaves van 
overheidswege als een probleem 
benaderd, als een abnormaliteit 
die moest ophouden te bestaan. 
De enclaves overleefden meer 
dan acht eeuwen lang geschil-
len, gerechtszaken, annexaties en 
vreedzame pogingen tot het ruilen 
van grondgebied. 

De eerste poging tot annexatie van 
de enclaves vond in 1648 plaats, 
kort na de Vrede van Münster. 
Pastoor Van Herdegom voorkwam 
in Baarle een beeldenstorm en 
de opheffing van de enclavesitu-
atie. Op een slinkse manier werd 
de daarop volgende jaren vanuit 
Nederland via juridische spitsvon-

digheden getracht om zeggenschap 
over de enclaves van Baarle-Hertog 
te krijgen. De strijd tussen de 
hervormde schout en de rooms-
katholieke pastoor werd voor het 
gerecht uitgevochten met inbreng 
van hooggeplaatste gezagsdragers, 
zoals Amalia van Solms. Zij was 
Vrouwe van Breda én van Turn-
hout. Ze kwam meermaals tussen-
beide om het voortbestaan van de 
enclaves te bewerkstelligen.

Later volgden militaire invallen 
vanuit Frankrijk (1795) en Duits-
land (1940). Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau behoorden dan tot 
hetzelfde land, maar lagen in een 
andere provincie. Hierdoor werden 
ze nooit samengevoegd. 

Ooit werden hogere overheden 
alsmaar meer geconfronteerd met 
problemen in Baarle. Vanaf 1785 
kon een drastisch ingrijpen niet 
uitblijven. Jozef II, de Oostenrijkse 
keizer, probeerde als eerste de 
enclaves in een grondruil te betrek-
ken. Hij was ook de eerste die zijn 
tanden hierop stuk beet. Zijn plan 
werd niet gerealiseerd. 

Zelden ervaarden de twee betrok-
ken landen gelijktijdig de noodzaak 

Napoleon Bonaparte. 
https://en.wikiquote.org

Amalia van Solms, geschilderd door 
Antoon Van Dyck. https://nl.wikipedia.org

In 1807 werden beide gemeenten 
opnieuw door een internationale 
grens gescheiden. Baarle-Hertog 
bleef bij Frankrijk. Baarle-Nassau 
ging naar het koninkrijk Holland, 
een vazalstaat van de Franse 
keizer Napoleon. Die stelde zijn 
jongere broer Lodewijk Napoleon 
Bonaparte als koning van Holland 
aan. 

In 1810 werd het koninkrijk Hol-
land weer door Frankrijk gean-
nexeerd en vanaf dan bevond 
Baarle-Hertog zich twintig jaar 
lang in hetzelfde land als Baarle-
Nassau. Eerst in Frankrijk en na de 
val van Napoleon in het koninkrijk 
der Verenigde Nederlanden. 

Vanaf de Belgische Revolutie in 
1830 kregen de Baarlese enclaves 
hun internationale status terug, 
eerst als feitelijke enclaves. Pas in 
1839 werd België ook door Neder-
land erkend. 

Oostenrijkse keizer Joseph II. 
https://nl.wikipedia.org 



58       van wirskaante 2021/2

om tot een oplossing voor de 
grensproblemen te komen. Vaak 
werd het falen tevens door traag 
werkende ambtenaren veroorzaakt. 
Zo duurde het ooit tien jaar om 
onderhandelaars aan te duiden. 
Uiteraard stond Baarle nooit zó 
lang bovenaan de politieke agenda. 
Altijd brak wel ergens een oorlog 
uit of kwam één of andere belang-
rijkere gebeurtenis roet in het eten 
gooien. Bovendien stonden de 
twee landen erg wantrouwig tegen-
over elkaar en wou geen van beide 
zijn stukje Baarle zonder buiten-
sporige compensaties afstaan. 

12.  Hoe ervaren Baarlenaren hun 
enclavesituatie?

Al decennialang geniet Baarle van 
het economisch belangrijke encla-
vetoerisme. Verschillen in wet- en 
regelgeving maken dat niet alleen 
inwoners maar ook bezoekers er 
van twee walletjes kunnen eten. De 
enclaves worden minder dan vroe-
ger als een probleem gezien, eerder 
als een uitdaging en een mogelijk-
heid. Baarlenaren zijn vertrouwd 
met de situatie. Enclaves zijn alle-
daags voor hen. Zij kijken er amper 
nog van op wanneer buitenlanders 
selfies nemen of speels over de en-
clavegrenzen heen huppelen. Soms 
is er enige fierheid vanwege het 
besef dat Baarle uniek in de wereld 
is. Soms is er ergernis, bijvoorbeeld 
bij grote drukte in het dorp op een 

zomerse zondag, in geval van stroef 
verlopende lokale samenwerking of 
wanneer bij epidemieën de natio-
nale maatregelen niet op elkaar zijn 
afgestemd.

13. Wat betekent Europa voor 
Baarle (en omgekeerd)?

De komst van de euro heeft het 
leven in Baarle sterk vereenvoudigd. 
Vroeger liep iedereen met twee 
soorten valuta in zijn portemonnee 
rond of moesten de winkelprijzen 
telkens worden omgerekend. Ook 
andere realisaties van de Europese 
Unie zoals het vrij verkeer van per-
sonen, goederen, diensten en kapi-
taal hebben het dagelijks leven in 
Baarle ingrijpend veranderd. Lange 
tijd werden die verwezenlijkingen 
eerder als vanzelfsprekend ervaren 
en bijgevolg maar weinig naar 
waarde geschat. De maatregelen 
die Nederland en België afzonder-
lijk namen om de verspreiding van 
COVID-19 tegen te gaan, maakten 
de grenzen weer overduidelijk zicht-
baar en voelbaar! 

Europese integratie zou knelpunten 
in Baarle kunnen oplossen. Die 
ontstaan immers door verschillen 
in nationale wetgeving. Anderzijds 
kan Baarle een voorbeeld voor 
verdere Europese integratie zijn. De 
grensoverschrijdende samenwer-
king tussen beide gemeenten wordt 
vanuit Europa door een stevige 
juridische basis gestimuleerd. Dat 
kan tot mooie, zichtbare resultaten 
voor de burger leiden. Zo hopen 

Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 
binnenkort de huis-aan-huisinza-
meling van het huishoudelijk afval 
gezamenlijk te regelen zodat de 
vuilniswagen telkens maar eenmaal 
in het dorpscentrum moet passeren!

Ergens lijkt een volledige Europese 
integratie een droomscenario, maar 
daarmee zou ook de eigenheid van 
de enclaves verloren gaan. Wanneer 
Europa één soeverein land zou wor-
den, zijn er namelijk geen ‘echte’ 
enclaves meer in Baarle. Ook het 
bestuurlijke bestaansrecht van de 
twee Baarlese gemeenten is onlos-
makelijk verbonden met de aan-
wezigheid van de lokale grensknel-
punten en vermindert aanzienlijk 
bij een eventuele eenwording van 
Europa. Slechts zolang de grenspro-
blematiek bestaat, is er maatwerk 
nodig door besturen die daar gevoel 
voor hebben omdat zij de lokale 
bekommernissen begrijpen.

14. Sinds wanneer erkennen 
België en Nederland elkaars 
(enclave)grenzen?

Bijna tweehonderd jaar geleden 
scheurde België zich van het Ver-
enigd Koninkrijk der Nederlanden 
af. In België spreekt men van de 

Selfie bovenop de grens. 
www.theladytravels.com

Frank en gulden. www.pinterest.com

Grenspaal 214. foto Herman Janssen



van wirskaante 2021/2       59

Belgische Onafhankelijkheidsstrijd, 
Nederland noemt het de Belgische 
Revolutie. België dateert deze 
gebeurtenis de facto in 1830, Ne-
derland de jure (van rechtswege) in 
1839. De verhouding tussen beide 
landen stond van bij het begin op 
gespannen voet.  

In 1843 werd de rijksgrens tussen 
Nederland en België in het traktaat 
van Maastricht vastgelegd. Overal... 
behalve de grens in Baarle! “Te 
moeilijk,” vond de grenscommissie. 
Ter hoogte van de gemeente Baarle-
Nassau was het immers onmogelijk 
om de grens in een doorlopende lijn 
vast te stellen. De laatste grenspaal 
waar de situatie duidelijk was, 
kreeg het nummer 214. Daar stopte 
de gemeente Alphen en begon 
Baarle-Nassau. Om in Baarle toch 
enige duidelijkheid te scheppen, 
werd bij de grensovereenkomst een 
gemeentelijk document gevoegd 
waarin voor elk perceel beschreven 
stond bij welke Baarlese gemeente 
het behoorde. “We komen wel 
terug als we met de rest klaar zijn,” 
dachten de grenscommissarissen 
en voorbij het Baarlese grondgebied 
werd grenspaal 215 geplaatst. Daar 
begon de gemeente Chaam en was 
de situatie helder. 

De grenscommissies ‘vergaten’ ech-
ter terug te komen en zo ontstond 
een gat van ongeveer vierenvijftig 
kilometer in de wederzijds erkende 
rijksgrens. Pas op 26 april 1974 
is de rijksgrens tussen de grens-
palen 214 en 215 vastgesteld en 
daarmee werd het zogenaamde ‘gat 
in de grens’ gedicht. 

Op 31 oktober 1995 werden ook 
de grenzen van de Nederlandse 
en Belgische enclaves definitief 
vastgesteld en als rijksgrenzen 
erkend. Voorheen waren dat 
gewoon gemeentegrenzen! Aan 
die overeenkomst gingen vijftien 
jaren van opmetingen door beide 
landskadasters vooraf. Over alle 
knikpunten van de grens moest 
overeenstemming worden bereikt. 
Dat waren er maar liefst 959! 
Tot slot werd een laatste onderling 
betwist gebiedje, ‘niemandsland’ 
genoemd, aan België toegewezen. 
Baarle telt sindsdien dertig 
enclaves: tweeëntwintig Belgische 
in Nederland en acht Nederlandse 
in België (waarvan zeven in 
een Belgische enclave). Al die 
enclaves kregen bij hun erkenning 
als rijksgrens een nummer, 
voorafgegaan door de letters H 
(Hertog) of N (Nassau).

15.  Hoe weet je of je in Baarle-
Hertog of in Baarle-Nassau 
bent?

Om te weten of je in Baarle-Hertog 
of in Baarle-Nassau bent, let je best 
op de huisnummers. In Baarle-
Hertog hebben de huizen een wit 
huisnummerbordje met daarop de 
Belgische driekleur (zwart, geel en 
rood). Huizen van Baarle-Nassau 
dragen een huisnummerbordje in 
de Nederlandse driekleur (rood, wit 
en blauw). 
Ook zijn in de bebouwde kom de 
enclavegrenzen met behulp van 
speciale stoeptegels en aluminium 
plaatjes in het wegdek zichtbaar 
gemaakt. Zo zie je in de openbare 
ruimte precies waar de grens loopt.

Bronnen:
- Brendan R. WHYTE, “En Territoire 

Belge et à Quarante Centimètres de 
la Frontière”; uitg. The University of 
Melbourne, Australia, 2004.

-  F.A. BREKELMANS, “De Belgische 
enclaves in Nederland, bijdragen tot 
de rechtsgeschiedenis van Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau”; uitg. 
Stichting Brabants Historisch Contact, 
Tilburg, 1965. 

-  Jos JANSEN en Antoon VAN TUIJL, 
“Typisch Baarle, de puzzel (uit)
gelegd”; uitg. Bruna, Baarle-Nassau, 
2005.

-  www.amaliavansolms.org
-  https://toerismebaarle.com
-  www.archieven.nl
-  https://geo.onroerenderfgoed.be
-  www.arcgis.com

Nederlands en Belgisch huisnummerbordje. 
foto Herman Janssen

Stoeptegels ter verduidelijking van de 
rijksgrens. foto Herman Janssen
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Madeliefje (Bellis perennis)

Kruidje-roer-me-wel (15)
SYLVIE KOKS

De zomer breekt weer aan, de 

dagen worden langer en overal 

in de natuur vind je bloeiende 

kruiden. Eén daarvan is het 

madeliefje, een klein bloempje 

wat vooral in het gras groeit.

Het madeliefje is misschien wel het 
meest onderschatte bloempje dat 
er bestaat, omdat het klein is en 
veel voorkomt. Het produceert het 
hele jaar door nieuwe bloempjes. 
Daar komt ook de Latijnse naam 
vandaan, ‘Bellis’ betekent ‘mooi’ 
en ‘lief’ en ’perennis’ betekent 
‘door het jaar heen’. De Neder-
landse naam is waarschijnlijke een 
verkorte vorm van Maagdelieve, 
het plantje was namelijk aan de 
maagd Maria gewijd en wordt ook 
wel Mariabloempje genoemd. Een 
andere benaming is Meizoentje 
omdat het in mei overal en overda-
dig aanwezig is. 
Het plantje laat zich niet zomaar 
wegkrijgen, tijdens het gras maaien 
niet en zelfs tot 17 graden vorst 
kan het verdragen. Het is een echt 
zonneplantje en draait met haar 
bloemhoofdje met de zon mee om 
deze zoveel mogelijk op te vangen. 
Als het bloempje zich sluit kan dat 
erop wijzen dat het gaat regenen. 
Blijft het dicht dan wordt het slecht 
weer. Vroeger werd het daarom ook 

wel ‘weermannetje’ genoemd. 
Het plantje is eetbaar en werd 
in de zestiende eeuw met name 
gebruikt bij koorts. Men at dan 
elke dag een paar bloemetjes. Het 
madeliefje werd en wordt nog als 
liefdesorakel gebruikt door er de 
bloemblaadjes af te plukken en 
te zeggen - hij houdt van mij - hij 
houdt niet van mij - hij houdt van 
mij, enz.
Zelf ken ik het als kind, maakte 
ik er kettingen van (wie niet?). Nu 
versier ik er met name mijn salade 
en koekjes mee. 
    

Toepassingen

Madeliefje bevat veel goede 
inhoudsstoffen en veel vitamine 
C, kalk en magnesium. De andere 

inhoudsstoffen zoals saponinen, 
flavonoïden en looistoffen reinigen 
maar zorgen ook voor een betere 
doorbloeding. De slijmstoffen die 
het plantje bevat hebben weer 
een helend effect. Het feit dat het 
plantje moeilijk weg te krijgen is 
(net als brandnetel) wijst op het 
weerstand verhogend effect wat 
het heeft op ons lichaam. Het blad 
en de stengel is vlezig en licht 
behaard wat de werking aangeeft 
op huid en slijmvliezen. Van 
vroeger uit werd het daarom vooral 
bij kinderziektes gepaard gaande 
met koorts, bij slijmvliesontsteking 
en bij huiduitslag geadviseerd. Het 
bloempje zelf bevat drie kleuren, 
het witte lintbloempjes met rode 
puntjes en een geel bloemhartje. 
Wit verwijst naar de ontstekings-
remmende en harmoniserende 
werking, rood naar bloed en ener-
gie, geel naar hart, lever en gal.
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Je kunt het ook direct op de huid 
gebruiken bij ontstoken wonden, 
tevens zou het bij vlekken de huid 
ook wat bleken.

Het heeft een bloed verdunnende 
werking, dus let op als je al bloed 
verdunnende middelen gebruikt. 
Niet als je af en toe een bloem-
pje eet maar overdrijf nooit met 
kruiden. Tevens werkt het vaatver-
wijdend maar ook versterkend. Het 
werkt eetlustopwekkend en stimu-
leert de lever en kan de darmflora 
herstellen na antibioticakuur.

Recept madeliefjes tinctuur

Je hebt nodig:
• Schoon jampotje met deksel
• Alcoholbasis (minimaal 34%), bijvoorbeeld brandewijn of jenever
• Schoon schaartje
• Veld vol madeliefjes.

Je vult het potje met de alcohol. Pluk één voor één de madeliefjes bij 
het stengeltje onderaan en knip de bloempjes eraf zodat ze meteen 
in de alcohol vallen, een stukje stengel mag er gerust ook in. Net zo-
lang totdat de alcohol verzadigd is met madeliefjes. Draai de deksel 
erop en zet het op een donkere plek. De eerste week elke dag kort 
schudden daarna twee weken laten staan. Na drie weken zeef je het 
door een schone doek en giet het in een flesje met druppeldop.

De dosis die je hanteert is 3x daags 15 druppels in wat water  
innemen. Voor kindjes gebruik je hun leeftijd voor het aantal drup-
pels. Dus een 8-jarige 3x daags 8 druppels.

Foto’s: Sylvie Koks

Menigeen kijkt dan toch ineens 
anders naar dat veelvoorkomend 
bloempje. Dus geniet van alles 
wat moeder natuur ons biedt zoals 
we al eeuwenlang doen. Ook al 
gebruik je het niet, het blijft ook 
leuk om naar te kijken.

Gebruik

Je kunt het hele plantje eten, 
blad stengel en bloempje. De 
bloemknopjes kun je inleggen als 
kappertjes in azijn. Je kunt ze als 
snoepjes eten maar ook in een 
salade verwerken eventueel met 
andere eetbare bloemen. Je kunt er 
cake/gebak of koek mee decoreren. 
Ik versier er ook wel eens een 
toastje mee, beetje roomkaas erop 
en dan wat madeliefjes. Succes op 
een feestje. Wat ook leuk is om in 
een warm kopje soep of thee wat 
bloemhoofdjes doen. Mochten ze 
dicht zijn gegaan door bijvoorbeeld 
het bewaren in de koelkast dan 
gaan ze door de warmte weer mooi 
open staan. Ik doe dit allemaal 
vanaf april tot in de winter en kan 

het van harte aanbevelen.
Als je kleine kinderen deze bloem-
pjes laat proeven zorg er dan voor 
dat ze weten dat niet alle bloemen 
van alle planten eetbaar zijn. De 
madeliefjes zijn nu toevallig gezond 
maar er zijn ook giftige planten 
waarvan de bloemetjes niet eet-
baar zijn!

Als je madeliefjes langdurig wilt 
gebruiken voor zijn geneeskracht 
zou je tinctuur kunnen maken. 
Drogen kan ook maar door het 
droogproces worden de bloemetjes 
wel heel klein.

Ik wens iedereen een fijne,  
gezonde en zonnige zomer toe!

Kruidige groetjes, 
Sylvie Koks
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Tsjielpende druktemakers

Cultuurvolgers (2)
 ANTOON VAN TUIJL

In dit verhaal ga ik u een en ander vertellen over twee soorten 

cultuurvolgers bij uitstek. Over mussen wil ik het hebben. Wij kennen, 

voor zover ze nog aanwezig zijn, twee soorten: de huismus (passer 

domesticus L.) en de ringmus (passer montanus L.). Domesticus 

betekent letterlijk ‘tot het huis behorend’. Montanus duidt op bergland.

De eerste is ons het meest bekend. 
Toch hadden we voeger nauwelijks 
in de gaten dat er zoveel huismus-
sen in onze omgeving aanwezig 
waren. Onbeduidend, gewoon, 
vanzelfsprekend waren ze. Op het 
eerste gezicht heel onopvallend. Op 
het gehoor vielen ze des te meer 
op! Hun getsjielp was niet van de 
lucht. Het mannetje is best mooi 
gevarieerd getekend. Het vrouwtje 
is de eenvoud zelve. Ringmussen 
kennen geen kleurverschil tussen 
mannetje en vrouwtje. Ze zijn net 
iets kleiner dan de huismussen en 
hun bruine petje valt meteen op. 

Hun naam danken ze aan twee 
witte vlekken die bijna een ring 
vormen rond hun nek.

‘Volger der beschaving’

In oertijden zijn mussen zeer 
waarschijnlijk in tropisch Afrika 
afgescheiden van de vele soorten 
wevervogels. Ze leerden leven in 
de savannen en grassteppen waar 
de graszaden hun hoofdvoedsel 
vormden. Hun jongen konden ze 
goed grootbrengen met insecten. 
Toen mensen bepaalde grassen 
leerden cultiveren tot granen, von-

den de oermussen die ook voedza-
mer dan de kleine graszaadjes.
Bij de verspreiding van de land-
bouwende Keltische mens over 
Europa, volgden de mussen. Zij 
zochten aanvankelijk hun voed-
sel vooral in de graanakkertjes en 
raakten steeds sterker gebonden 
aan de aanwezigheid van de 
mens. Ene W. Marshall noemt 
de huismus een: ‘volger der 
beschaving’. En hij meent: ‘Het 
bestaan van deze vogels is bijna in 
dezelfde mate van de graanbouw 
afhankelijk als dat van hamsters’. 
M’Gillevray beweert: ‘Een stad of 
dorp zonder musschen, maakt 
eenen even treurigen indruk als 
een huis zonder kinderen. Veel 
musschen in een dorp vormen 
een bewijs van de welvaart der 
bewoners, want daar waar weinig 
te eeten valt, valt ook weinig te 
bedelen!’ Mussen lijken wel een 
bedelvolkje. 

Koppel huismussen. Ringmus.
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Brehm schrijft in zijn oude 
vogelboek (uitgave 1913): ‘Een 
eigenaardigheid van de musch is, 
dat zij overal waar zij voorkomt, in 
innige gemeenschap leeft met den 
mensch. Zij bewoont de drukke 
stad, zoowel als het eenzame dorp, 
voor zover het door koornakkers 
omgeven is. Zij ontbreekt slechts 
in een enkel wouddorp, maar volgt 
den steeds verder doordringen-
den kolonist waar zij vroeger niet 
voorkwam. Zij vestigt zich zelfs, 
door schepen overgebracht, op 
eilanden waar zij eerder onbekend 
was’. Ook Jac. P. Thijsse heeft de 
mussen goed waargenomen en 
beschrijft hun leventje als ‘toonelen 
van liefde en haat, domheid en 
arglist, diefstal, ontrouw, onderling 
hulpbetoon en onbegrijpelijke on-
verschilligheid’. Dit zijn menselijke 
typeringen, maar het enerverende 
mussenleven heeft hier wel veel 
van weg.

In de haverveldjes

Mussen zijn standvogels. Zij blijven 
zomer en winter in hun leefgebied. 
Dat is de regel. Soms zijn er wel 
kleine verschuivingen en komen er 
wel eens wat noordelijker vogels 
hier op wintervakantie.
Ze leven bij voorkeur in groepen. 
In de broedtijd vormen ze paren, 
maar hun nesten maken ze graag 
dicht bij elkaar in los koloniever-
band. 

Huismussen wonen, bij wijze van 
spreken, graag bij de mensen 
onder hetzelfde dak. Zij verstoppen 
hun nesten graag onder dakpan-
nen en in richels of gaten van 
gebouwen. Ze plukken gaten in 
strooien of rieten daken om daar in 
te nestelen en bewonen nestkas-
ten. Hun nesten liggen er slordig 
bij. Een bende stro- en grassprieten 
met daarin ergens een kuiltje dat 

bekleed is met wat veren en pluis. 
Hetzelfde nest wordt desnoods 
meerdere keren benut. Ook verkie-
zen de huismussen stadsstraten 
en dorps- of boerderijerven die er 
wat rommelig bijliggen als hun 
woongebied.

Ringmussen houden zich liever 
op juist buiten het dorp, als het 
agrarisch buitengebied tenminste 
graanakkers en voldoende groen-
elementen bevat. Een niet te strak 
en net ingericht stukje landschap 
heeft hun duidelijke voorkeur. 
Ringmussen nestelen graag in 
de gaten van wilgen en andere 
natuurlijke holten.

Het leven in paarverband wordt 
niet zo nauw genomen. Bigamie 
en ‘overspel’ blijken veel voor te 
komen. Het DNA van een mussen-
kolonie wordt elk seizoen flink door 
elkaar gehusseld! 

Groep mussen strijkt neer in een haverveld.



64       van wirskaante 2021/2

Een koppeltje mussen kon vroeger 
wel tot drie keer per broedseizoen 
jongen krijgen en dan vier tot ze-
ven per keer. Al die jonge tsjielpers 
vormden na het uitvliegen grote 
groepen die ’s morgens het dorp 
verlieten om in de velden voedsel 
te gaan zoeken. Na de broedtijd 
voegden de ouders zich hier bij. Ik 
zie nog voor me hoe grote groepen 
mussen neerstreken in de haver-
veldjes in de landerijen van mijn 
geboortestreek. 

Die hongerige zwermen konden 
best wel schade aanrichten in de 
graanakkers. Op de boerenerven 
aten ze graag met de kippen mee, 
tot zelfs in het kippenhok. Daar-
door waren mussen niet bepaald 
geliefd. Zij werden door de boeren 
flink bestreden. De uitvoering van 
de verdelging werd vaak aan de 
jeugd overgelaten en nog aange-
moedigd ook. In een van zijn vele 
verhalen schreef Fons Willemsen 
eens dat hij als knaap voor elke 
dooie mus die hij inleverde bij de 
Boerenbond een cent beurde! Ook 
werd er zaad van het bilzekruid 
verzameld. Dat is min of meer 
giftig. Daarop werden de mussen 
getrakteerd. Het was niet metéén 
dodelijk, maar na enige tijd kon 

een mus die er goed van gegeten 
had zomaar van het dak vallen.
De talrijk voorkomende mus had 
ook natuurlijke vijanden. Vooral de 
sperwer is specialist in het jagen 
op kleine vogeltjes. Lang geleden 
flitste er eens een angstige mus 
met een achtervolgende sperwer 
rakelings langs mijn benen toen ik 
in het St. Annastraatje liep. Onder 
een op de Singel geparkeerde 
auto wist de roofvogel zijn prooi te 
pakken. In de jaren zestig-zeventig 
raakten de roofvogels zo goed als 
uitgeroeid door het gebruik van 
DDT. De mussenstand nam toen 
toe. Torenvalken en uilen vingen 
ook wel mussen. Uilen deden dat 
bij voorkeur in de schemering als 
de mussen met veel gekrakeel hun 
slaapplaatsen opzochten in hagen 
en met klimop begroeide muren en 
bomen.

Rode lijst soorten

Zowel de huismus als de ringmus 
staan op de rode lijst. Deze lijst 
bevat dieren en planten die niet 
altijd in direct gevaar verkeren, 
maar wel zodanig in aantal ver-
minderd zijn dat men zich zorgen 
maakt over hun voortbestaan. Ik 
heb niet de indruk dat het vangen 

en doden van mussen om schade 
te voorkomen en de natuurlijke 
predatie door roofvogels, de echte 
oorzaken zijn van hun ernstige 
achteruitgang. Vroeger was het re-
productievermogen van de mussen 
zo hoog dat de stand echt wel op 
peil bleef. Toch zijn we zo’n vijftig 
procent van onze mussen kwijt! 
Veranderingen in hun leefomgeving 
vormen veel meer en deel van de 
echte oorzaken.
Stadsmussen zagen hoe oude 
wijken gerenoveerd werden waarbij 
hun woonplekken verdwenen. 
In nieuwbouwwijken werden de 
mensenwoningen naar nieuwe 
inzichten en met andere materialen 
zo gebouwd dat er nauwelijks nog 
mussenwoningen mogelijk waren.
Met de stijgende welvaart werd het 
groen in de stad en het dorp veel 
netter verzorgd. Dat is helemaal 
niet in het voordeel van de mus-
sen. Maar ja, die hebben geen 
inspraak! Steeds meer privé-tuinen 
verloren hun groen. Het werden 
grind- of tegelveldjes met een 
buxusbolletje er in of een ‘omge-
vallen’ kruik. Daar zijn mussen 
gauw op uitgekeken. Ze worden 
er hongerig van. Veel mensen 
noemen hun kat een huisdier. Die 
benaming klopt niet als die lieve 
poezen dag en nacht rondzwerven. 
Mijn tuin is ingericht om vogeltjes 
en andere kleine dieren woonmo-
gelijkheden en voedsel te verschaf-
fen. Wat haalt dat uit als buurt-
katten regelmatig op strooptocht 
komen? Ook de boerderijerven kre-
gen een ander aanzien. Uitzwer-
men naar de velden rond het dorp 
werden zinloze exercities. Al lange 
tijd zijn er nauwelijks nog graanvel-
den te vinden in ons buitengebied. 
Je zou overigens denken dat daar 
tegenwoordig enige verandering 
in optreedt. Maar intussen zijn de 
zaai- en oogsttechnieken zodanig In de schemering zoeken mussen met veel gekrakeel hun slaapplaats op. 
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verbeterd, dat de mussen achter 
het net vissen.
Dan kwam er van tijd tot tijd ook 
nog eens een of andere ziekte 
huishouden onder de mussen-
bevolking. Nu zijn ze, levend in 
groepen, wat extra gevoelig voor 
virussen, bacteriën en schimmels. 
Het meervoudig gebruik van hun 
nesten, die ze ook nog eens als 
winterslaapplaats benutten en hun 
bezoek aan kippenrennen, stond 
bijna garant voor besmetting met 
kippenmijten en bloedluizen. Je 
kunt wel een stel ‘tsjielpende druk-
temakers’ zijn, maar boks maar 
eens op tegen al deze bedreigin-
gen! Mussen proberen zich – net 
als andere vogels – te bevrijden 
van de parasieten in hun veren-
kleed door water- en zandbaden te 
nemen.

Mussenhotels  

Er zijn mensen die de huismussen 
in hun omgeving goed gezind zijn. 
Dat krijg je: wat zeldzaam wordt, 
krijgt waarde! Zij willen graag hel-
pen en hangen een of meer mus-
senhotels op. Dat zijn nest kasten 
met meerdere nestvakken en 
openingen. Mussen wonen immers 
graag in groepen. Zo’n hulpactie 
is natuurlijk goed bedoeld, maar 
wanneer er geen mogelijkheid is 
om tegelijk ook de leefwereld van 
de mussengroep te verbeteren, 

dan is de kans klein dat het hotel 
bewoond zal worden.

Fauna-akkertjes kunnen zowel de 
huismussen als de ringmussen 
helpen. Het zijn stukjes grond die 
ingezaaid worden met een mengsel 
van akkerkruiden met daardoor-
heen granen en boekweit. In de 
omgeving van Boskobe maken 
enkele particulieren hier prachtig 
werk van. Amalia stelde plannen 
op om enige van de overhoekjes 
langs de randweg ook zo in te 
richten. In goede samenspraak 
met de gemeente en haar land-

schapsarchitect zijn die ideeën ook 
uitgevoerd. Mussen hebben ook 
behoefte aan insecten. Zij moeten 
er hun jongen mee groot brengen.

Voor weldenkende mensen is het 
niet te verdragen, dat wereldwijd 
talloze dier- en plantensoorten 
gedecimeerd worden of zelfs hele-
maal verdwijnen. Het gebeurt niet 
alleen ver weg. We beleven het al 
jaren in ons eigen heem! Biologi-
sche eenzaamheid knaagt!

De tekeningen zijn van 
Antoon van Tuijl.

Mus neemt een waterbad. Mus neemt een zandbad.

Mus vangt mug.
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Reisverbod op 19 april opgeheven, 
maar wordt het nu makkelijker de grens over te gaan?

Corona levert nieuw woord op: Paaspauze
HARRY BENSCHOP

Klokslag twaalf uur liepen de 

terrassen vol in Nassau. En 

niet alleen met Nederlanders. 

Woensdag 28 april was een 

perfecte dag om voor het eerst 

sinds maanden een terrasje te 

pikken, de temperatuur liep op tot 

twintig graden.

Saai, monotoon, zwaar op het 
gemoed. Met die woorden kan je 
het leven sinds het verschijnen 
van de vorige Van Wirskaante 
omschrijven. Het was zeker geen 
‘samen leven’. De samenleving zit 
nog steeds ‘op slot’. Geen lezingen, 
concerten of optredens, niet naar 
de sportschool, geen bezoek aan 
tentoonstellingen of musea (wél 
in België), heel weinig bezoek 
thuis ontvangen, over de grens al 
helemaal niet op (familie)bezoek 
mogen, met slechts een paar men-
sen buiten op stap.
Om het virus een genadeklap 
te geven, last België zelfs een 
Paaspauze in: scholen opnieuw 
dicht, alleen op afspraak naar niet-
essentiële winkels. De avondklok 
blijft gehandhaafd. 
En dan. Het reisverbod dat 
maanden lang niet-essentiële 
verplaatsingen over de Belgische 
grens onmogelijk maakt, vervalt 
per 19 april. In Nederland mogen 

de terrassen vanaf 28 april open. 
Die twee versoepelingen te samen 
laten opnieuw zien dat ze in Den 
Haag en Brussel niet echt zijn 
toegesneden op het leven in de 
grensstreek, zeker niet in Baarle.

‘Belgen niet welkom’

“Belgen zijn niet welkom op onze 
terrassen”, gaf de Nederlandse mi-
nister van volksgezondheid Hugo 
de Jonge te kennen, één week 
voordat de terrassen in Nederland 
weer zouden open gaan. “Ook al 
is het maar voor een halfuurtje, 
Belgen moeten bij aankomst in Ne-
derland in quarantaine.” 

Het Nieuwsblad berichtte erover. 
Grensbewoners hadden de krant 
erop gewezen dat de infolijn in 
Nederland aangaf dat Belgen hun 
boodschappen mogen doen over 
de grens en het wel degelijk is 
toegestaan eens de terrassen open 
zijn er iets te gaan drinken. Daar-
mee geconfronteerd benadrukt een 
woordvoerder van de Nederlandse 
minister dat alleen grenswerkers, 
mensen die over de grens studeren 
of wie op familiebezoek gaat, niet 
in quarantaine moeten: “Het gaat 
dan om essentiële zaken. Voor 
alle andere dingen moet je dus in 
quarantaine. Of je nu met de fiets, 
de auto of eender welk vervoermid-

Woensdagmiddag 28 april bij café In Holland, de Belgische nummerplaten 
maar niet op de foto gezet…
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del het land binnenkomt.” Over de 
grens winkelen of in Sluis iets drin-
ken is niet toegestaan, wordt er ten 
overvloede nog aan toegevoegd.
Hoe anders klinkt het op woens-
dagochtend 28 april op Radio 2 
Antwerpen. Een woordvoerder 

van de Veiligheidsregio West- en 
Midden-Brabant gaf aan dat er 
niet wordt gecontroleerd wie er op 
het terras zit, dus dat er niet naar 
nationaliteit wordt gevraagd, alleen 
de coronaregels worden gehand-
haafd. Mijn clientèle bestaat voor 

80 procent uit Belgen, gaf de 
uitbater van café Grenszicht in 
Putte in dezelfde uitzending aan. 
“De grenspaal staat twee meter van 
het terras. En dan wonen er ook 
nog veel Belgen in Hollands Put 
die bij mij langskomen, hoe zou ik 

Zo maar een terrasje pikken is er niet 
bij: deze regels gelden vanaf 28 april 
in Nederland. De Volkskrant

De regels die vanaf zaterdag 8 mei in de Belgische horeca gaan gelden, net 
weer anders als in Nederland. Ons Weekblad
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het kunnen controleren?” 
Woensdagmiddag 28 april op de 
parkeerplaats van café In Holland: 
alleen auto’s met een Belgisch 
kenteken, één Nederlandse auto. 
Die was van mij, ik wilde ook wel 
eens met eigen ogen zien hoe de 
regels ‘uitpakten’. 
Ondanks alle beloften die de ver-
antwoordelijke ministers van beide 
landen vorig jaar juni op een over-
leg in een Baarle hadden gedaan 
(Van Wirskaante 2020-2), lijkt het 
toch wel erg lastig maatwerk in de 
grensregio te leveren. Dan vullen de 
mensen ‘de regels’ maar zelf in. 
Burgemeester Frans De Bont van 
Baarle-Hertog had al eerder aan-
gegeven er niet mee uit de voeten 
te kunnen in Baarle. Burgemeester 
Marga Vermue van de Zeeuws-
Vlaamse gemeente Sluis heeft 
duidelijk gemaakt dat de Belgen 
wel degelijk welkom zijn: “De qua-
rantaineplicht voor reizigers naar 
Nederland is er nog niet, wel een 
dringend advies om in quarantaine 
te gaan.”

Ten stelligste afgeraden

Op de site van Baarle-Hertog toch 
maar eens opgezocht welke regels 
er gelden nadat in België op 19 april 
een versoepeling van het reisverbod 
is doorgevoerd. Tot die datum gold 
een reisverbod naar het buitenland, 
tenzij het om zogenaamde essenti-
ele verplaatsingen zou gaan. In de 
grensgemeenten mocht de grens 
voor ‘dagdagelijkse zaken’ worden 
gepasseerd, zoals winkelen. Je 
moest dan wel een ‘Verklaring op 
eer’ op zak hebben waarin je de re-
den van je grenspassage aangaf. Die 
moesten ook Nederlanders op zak 
hebben als ze de grens overgingen, 
zelfs als je als inwoner van Nassau 
boodschappen ging doen in Hertog. 
Of er op gecontroleerd is…?

Laat de onderstaande zinnen die ik op de site van Hertog vond, 
eens goed op je inwerken:

Ik ga van België naar Nederland:
• Wat is het reisadvies van de Belgische overheid? Verplaatsingen naar 

Nederland om te reizen, winkelen, fietsen, wandelen, … zijn niet 
verboden. Niet-essentiële verplaatsingen naar Nederland zijn evenwel 
sterk afgeraden.

• Wat is het reisadvies van de Nederlandse overheid? Reizen naar 
Nederland om te reizen, winkelen, fietsen, wandelen, … zijn ten 
zeerste afgeraden. Na verblijf in België ga je bij terugkeer of aankomst 
in Nederland in thuisquarantaine. Op dag 5 van de quarantaine kan 
je je bij de GGD laten testen. Als deze test negatief is, eindigt de 
quarantaineperiode.

Ik ga van Nederland naar België:
• Wat is het reisadvies van de Belgische overheid? Verplaatsingen naar 

België om reizen, winkelen, fietsen, wandelen, ... zijn niet verboden. 
Er geldt evenwel een negatief reisadvies voor alle niet-essentiële 
verplaatsingen.

 Bij aankomst in België uit rode zone (waaronder Nederland), zijn 
er strenge maatregelen waaronder het verplicht invullen van het 
Passagier Lokalisatie Formulier, verplichte quarantaine en test op dag 
1 en dag 7 van de quarantaine en – voor wie niet in België woont – 
het verplicht voorleggen van een negatief testresultaat vóór aankomst. 
De politie zal op deze verplichtingen controleren. Bij niet-naleving 
van de test- en quarantaineplicht riskeert men een boete van € 250, 
of meer bij herhaling. Gelukkig zijn er uitzonderingen voor wie korter 
dan 48 uur in Nederland verbleef of minder dan 48 uur in België 
zal zijn. Dan hoef je niet in quarantaine en hoef je ook geen negatief 
testresultaat voorleggen. 

• Wat is het reisadvies van de Nederlandse overheid? Het advies luidt 
om niet naar België te reizen, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Een 
toeristische reis of een boodschap doen zijn geen noodzakelijke reizen 
en zijn volgens dit advies niet toegestaan.

Wie durft nog?

Wie durft er nog de grens over? 
Zou je toch denken. De praktijk is 
bepaald anders. Langs de Ooster-
schelde kwam je grote groepen 
Belgische sportduikers tegen. En 
in Sluis was het als vanouds druk, 
met Belgen. Nederlanders trokken 
dan weer in grote getale naar de 
benzinestations in de grensstreek. 
De Belgische band Hooverphonic 

ging netjes tien dagen in quaran-
taine voordat ze optraden op het 
Eurovisie-Songfestival in Rotter-
dam. Zo maar wat voorbeeldjes. 
In ons eigen dorp hoor je dan toch 
ook dat mensen het nog maar even 
rustig aan doen. Voor de zekerheid 
én voor de eigen veiligheid, omdat 
ze het allemaal nog niet vertrou-
wen. Ook niet zeker weten of ze 
nu wel of juist niet de grens over 
mogen.
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Op 8 mei gaan de terrassen in 
België weer open, vanzelfsprekend 
onder andere voorwaarden én op 
andere tijden dan in Nederland. 
De kopij van Van Wirskaante is net 
ervoor doorgegeven aan de drukke-

rij, dus of dat scheve blikken heeft 
opgeleverd in Baarle? Een paar 
dagen eerder maakt de Nederland-
se minister De Jonge van volks-
gezondheid bekend dat verdere 
versoepelingen er vooralsnog niet 

direct in zitten. Wat dat betekent 
voor het leven in Baarle…?

Laten we hopen dat in de volgende 
Van Wirskaante een slotartikel 
over de coronaperikelen in Baarle 
kan worden geschreven. Dat de 
maatregelen kunnen worden afge-
schaald. Dat het leven weer zijn 
normale loop krijgt. Dat je zonder 
na te hoeven denken weer de 
grens over kan gaan. Dat de grens 
‘geen grens’ meer is.

Dan schrijven we nog één keer 
‘met een glimlach’ over hoe Ne-
derland en België uit de pas lopen 
bij het afschalen van de maatrege-
len. Dat dat gebeurt, is wél zeker. 
Ondanks de goede intenties van de 
overheden op alle niveaus.

Bronnen:
Website gemeente Baarle-Hertog, Ons 
Weekblad, Het Nieuwsblad, Gazet van 
Antwerpen, de Zondag, de Volkskrant, 
BN-DeStem, Radio 2 Antwerpen.

Alle hoop is gevestigd op de vaccinatie. Inwoners van Hertog kunnen terecht op het vliegveld Weelde, die van Nassau bij 
de GGD-vaccinatiecentra in Breda of Tilburg.

In Hertog mogen de terrassen vanaf 8 mei tot 22.00 uur open.
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Die zalige jaargetijden

Zag je de lente?
ANTOON VAN TUIJL

Wij mogen ons in ons deel van de 

wereld toch wel gelukkig prijzen 

dat wij zo duidelijk verschil

lende jaargetijden hebben. Onze 

omgeving verandert zomaar vier 

keer per jaar. Daar bewust mee te 

leven, is heel bijzonder. 

Nu je dit blad thuisbezorgd kreeg, 

is de lente van 2021 voorbij. 

Heb je gezien hoe de kale boom-
takken groener en groener werden, 
hoe uit onbeduidende knoppen 
prachtige bloesem tevoorschijn 
kwam, hoe de grond, bezaaid met 
verdorde resten van vorig jaar, 
kleurtapijten kreeg?

Kom, we kijken even terug in de 
voorbije maanden. Zomaar even 
links en rechts. Een herinnering 
voor jou, als je met aandacht de 
natuur in trok. Een tweede kans 
voor jou als je misschien net niet 
bewust genoeg gekeken hebt naar 
dat jaarlijkse wonder. En natuurlijk 
voor jou, als je niet meer de moge-
lijkheid hebt om te gaan wandelen. 
Beleef de fragmentjes voorjaar dat 
ik je hier aanbied.

1. Dat de lente kunstenaars inspireert, weten we wel. Ik begin als voor-
beeld daarvan met de subtiele prent ‘Primavera’ (lente) van Ivan Lackovic 
uit Praag. We vonden ze onlangs terug op de zolder van het Heemhuis.

1.
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2. Al heel vroeg in het jaar – het 
mag nog januari zijn – begint het 
voorjaar te vloeien in de takken van 
de hazelaar (Corylus avellana). De 
strakke hangende rolletjes braken 
open om hun stuifmeelbloemetjes 
vrij te zetten. Daar dwarrelden 
daarna wolken stuifmeelkorrel-
tjes uit waar de wind mee ging 
‘spelen’. Gegarandeerd dat enkele 
daarvan wel op die onooglijk kleine 
rode vrouwtjesbloemetjes terecht 
kwamen. Nu zijn er hazelnoten in 
de maak!

3. Wat later dan de hazelaar begon 
ook de els (Alnus glutinosa) aan de 

voorbereidingen van de lente. 
De vele ‘kroketjes’ aan de dunne 
takken werden langer en ze kleu-
ren geel. Zij maakten stuifmeel. 
Wie goed op de foto kijkt, ziet 
tussen de slierten kleine donkere 
knopjes. Dat zijn de vrouwelijke 
katjes. Worden die, ook door de 
wind, bestoven dan groeien die uit 
tot groene proppen. Later worden 
die zwart, zoals je ziet op de foto. 
Sijsjes peuteren daar graag de 
zaadjes uit.

4. De sleedoorn (Prunus spinosa) 
doet het anders. Al heel vroeg in 
het jaar barsten zijn bloemknop-
pen open en staat de struik als 
één groot stralend wit boeket in de 
hagen. Vroeger vonden we deze 
vooral in de Withagen (let op de 
naam!) bij Ulicoten. De natuur-
plannen van de Landinrichting 
zorgden voor de aanplant ervan 
in het hele Merkskegebied. Daar 
staan de struiken nu bij honder-
den. Vanwege het koude weer in 
dit voorjaar bleef de sleedoorn heel 
lang doorbloeien.

5. Dient april zich aan, dan moet 
je naar de Halsche Beemden bij 
Castelré. Daar gaan de bosbodem-
planten in het moerasbos bloeien. 

2.

3.

4.

5.
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Een van de eerste en nog een 
prachtige ook, is de dotterbloem 
(Caltha palustris). In elke greppel 
tref je die aan, want deze plant 
staat graag met de voeten in het 
water. De mooie malse botergele 
bloemen die vaak min in grote 
groepen staan, brengen kleur in 
het bos.

6. Ook de slanke sleutelbloem 
(Primula elatior) groeit op de natte 
bosbodem. We noemen deze soort 
slank, vanwege de lange (nou ja?) 
stengels die de bloemen dragen. 
Hun geel is veel zachter dan dat 
van de dotterbloem. Je vindt de 
slanke sleutelbloem ook in de 
nabijgelegen beemden. 

7. Bosanemonen (Anemone 
nemorosa) houden niet van 
kletsnatte voeten. Juist daar waar 
de bosbodem net ietsje hoger ligt, 
bijvoorbeeld tegen een boomstam, 
daar groeien en bloeien ze. Prach-
tig witte of soms licht lila gekleurde 
bloemen hebben ze. De kleine 
geeltjes die er op de foto tussen 
staan, zijn de bloemetjes van het 
speenkruid.

8. Hier zien we het muskuskruid 
(Adoxa moschatellina). Deze 
plantjes worden door bijna ieder-
een voorbij gelopen, zo klein en 
onopvallend als ze zijn. En 
zeldzaam zijn ze ook, héél zeld-
zaam. Dat komt omdat ze alleen 
kunnen groeien waar kwel is, dus 
daar waar water uit de grond op-
welt. Het zijn heel kleine plantjes. 
Wil je zo’n foto maken, dan moet 
je er op je buik bij gaan liggen (en 
dat in een moerasbos!). 
Het bloemsteeltje is 10 tot 15 
centimeter hoog. In de top daarvan 
zitten vijf minuscule bloemetjes, 
die samen een kubusje vormen. 
Heel bijzonder. Nu (in juni) hoef je 
er niet meer naar te zoeken. Bos-
bodemplanten groeien en bloeien 
vroeg in het jaar. 

Dan is er voor hen voldoende licht. 
In mei overschaduwt het bladerdak 
van de bomen de bosbodem.

6.

8.

7.
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11. Er zijn heel veel bomen en 
struiken die als bloeiwijze katjes 
dragen. Eiken en beuken bijvoor-
beeld. Maar ook alle soorten wilgen 
en populieren. Een soort die daar 
zo’n beetje tussen in zit is de esp of 
de ratelpopulier of de trilpopulier 
(Populus tremula). De twee laatste 
namen dankt deze boom aan het 
feit dat zijn bladeren altijd bewegen 
en ritselen. Ze lispelen, mompelen, 
murmureren als een massa volk. 
Daar komt de naam ‘populier’ 
vandaan, want wat denk je van het 
Latijnse populus, het Franse peuple 
en ons Nederlandse gepeupel? Die 
woorden betekenen toch ‘volk’?

Op de foto zien we de wollige kat-
jes van de ratelpopulier. Hij komt 
algemeen voor en staat ook langs 
het Bels Lijntje even ten noorden 
van de Sportlaan.

12. Dit voorjaar werd de bloei 
van het fluitenkruid (Anthriscus 
sylvestris) door het koude weer 
afgeremd. Maar op zeker moment 
was de bloei er toch. 
De plant komt zeer algemeen voor 
en legt een teer wit waas over 
vele bermen. De ruimte tussen 
Boschovenseweg en Bels Lijntje, 
zuidelijk van de Sportlaan staat er 
vol mee.

9. Langs slootkanten, in som-
mige wegbermen en vooral in de 
beemden bloeien vanaf half april 
de pinksterbloemen (Cardamine 
pratensis). Vaak zijn ze wit, maar 
eigenlijk horen ze mooi zacht lila 
van kleur te zijn. De bloemen op 
de slanke stelen steken nu nog ge-
makkelijk boven het gras uit. Komt 
dat mooi uit voor die vrolijke vlin-
dertjes die we oranjetipjes noemen. 
Zo kunnen die hun waardplanten 
gemakkelijk vinden. Pinksterbloe-
men kunnen massaal voorkomen 
in een geschikt grasland.

10. Is het wit of het lila van de 
pinksterbloemen goed en wel 
verdwenen, dan kan hetzelfde 
weitje roze kleuren doordat nu de 
echte koekoeksbloem (Lychnis flos-
cuculi) aan de beurt is. Alles aan 
deze plant is subtiel en verfijnd. Ze 
vormt een sieraad in de beemd.

9.

10.

11.

12.
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13. Je moet naar poelen en 
slootkanten, want daar is de kans 
groot dat je de gele lis (Iris pseud-
acorus) aantreft. Het is een plant 
met scherp uitziende bladeren 
en prachtig gevormde irisachtige 
bloemen. Een en al sierlijkheid en 
gratie.

14. Misschien groeien deze planten 
wel bij jou in de tuin. In het wild 
komen ze ook voor. Dit is Judas-
penning (Lunaria annua), rijk bloei-
end. Deze planten ‘wandelen’ door 
je tuin. Ik bedoel daarmee, dat ze 
het ene jaar hier staan en volgend 
jaar weer op een andere plek, als 

ze tenminste de kans krijgen zich 
zelf uit te zaaien. De ‘penningen’ 
van de plant herken je straks als 
ze uitgebloeid is. De vruchten 
bestaan namelijk uit drie zilverach-
tige laagjes met daartussen zwarte 
platte zaden. Daar hebben mensen 
vroeger munten in gezien. De plant 
strooit die penningen uit zoals 
Judas zijn verradersmunten weg-
smeet. De uitgebloeide plant met 
de zilveren vliesjes is vaak welkom 
in droogboeketten.

15. Nog een plant die je buiten en 
in je eigen tuin kunt aantreffen: het 
vingerhoedskruid (Digitalis purpu-
rea). Ook deze soort kiest zelf zijn 
groeiplekken omdat zij na de bloei 
haar zaad rijkelijk uitstrooit. Wie de 
bloemen goed bekijkt, begrijpt met-
een hoe we aan de naam komen. 
Erg kleurvast is het vingerhoeds-
kruid niet. De bloemen kunnen 
variëren van bijna wit tot diep roze. 
Groepen van deze planten kunnen 
een wegberm prachtig opfleuren.

We hebben hiermee echt niet alle 
wonderen van de lente aangehaald. 
Dat was ook niet de bedoeling. 
Natuurlijk is er veel meer te zien! 
Hopelijk was het voor u toch even 
genieten. Mogelijk kijken we vol-
gende keer ook terug op de zomer 
die we nu tegemoet gaan.

13.

14.

15.
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Het Baarle van toen (9)
ANNA GULICKX-KOKS EN LISETTE GULICKX-VERACHTERT

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

interviews die in het verleden door leden van de heemkundekring 

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

Anna GulickxKoks en Lisette GulickxVerachtert interviews met 

Mathilde van Casteren-Mathijssen en Peet en Lucia Havermans.  

De interviews zijn aangevuld met foto’s uit vervlogen tijden. 

Mathilde van  
Casteren-Mathijssen

We interviewen Mathilde in 
november 1985 en op 4 januari 
1986. Mathilde wat kunde gij ons 
vertellen over je jonge tijd?
Mathilde zegt dat ze wel wat over 
de Eerste Wereldoorlog kan vertel-
len. België was in oorlog, Neder-
land niet. Baarle ook niet; Hertog 
was niet bezet. “Toen was het dat 
de Duitsers boven op het station 
met verrekijkers richting Hertog 
stonden te kijken. Daar stond een 
draadloos telegrafiestation. 
Met een Belse vlag erop. Die 

telegrafie zond en ontving berich-
ten naar en van België. Op het 
gemeentehuis stond ook een vlag. 
De Duitsers konden en mochten 
er niet komen omdat het over de 
grens in Nederland lag. 
Overal aan de wegen in Nederland 
stonden borden met tekst in drie 
talen: Frans, Duits en Engels. ‘Gij 
zijt op Nederlands grondgebied. 
Keer terug of ge zult worden ont-
wapend en worden geïnterneerd’.
Daar was een draadversperring, 
dan de elektrische draad (doden-
draad) en dan weer een draadver-
sperring er omheen, langs de hele 
grens. Toen is hier in Castelré, op 
Hollands grondgebied, een ongeluk 
gebeurd. Er was een meisje dat 
geld en brieven over de draad naar 
haar zuster gooide. Ze bleef met 
haar haren aan de draad hangen. 
Het andere meisje probeerde haar 
terug te trekken. Ze zijn alle twee 
verongelukt. Wat moet ik daar nu 
nog meer over vertellen?
In de (Weelde-)statie kwamen 
de Duitsers gewoon op Hollands 
grondgebied. De mensen werden 

er kwaad over. Ik kon daar niet 
kwaad over worden, ik sta op de 
foto met een Duitse en een Hol-
landse officier. Ik heb zo’n spijt dat 
ik die foto niet heb.
Daar aan de statie was vroeger 
een paadje naar de kerk. Dat werd 
het Loffeld-paadje genoemd. Die 
gingen allemaal naar de kerk.  
Er waren veel katholieken.
Karel van Casteren, mijn echt-
genoot, heeft twee keer ge-
schreeuwd (gehuild, red) in zijn 
leven. De eerste keer was in de 
Eerste Wereldoorlog. Er waren drie 
loopgraven. In de eerste moes-
ten ze altijd gereed staan. In de 
tweede moesten ze als ze in de 
eerste sneuvelden vervangen en 
in de derde konden ze rusten en 
vandaaruit weer naar de eerste. 
Op een keer was ie luizen aan 
het knippen toen iemand op 
zijn schouder klopte en zei: “Hé 
vriendje hedde ginne kou?” Karel 
kijkt omhoog en zag Koning Albert. 
Toen Koning Albert verongelukt 
is heeft ie geschreeuwd, voor de 
eerste keer. En toen de Duitsers in 
1940 binnenkwamen weer. We 
stonden ingepakt en al en ik dacht: 
die Duitsers doen ons toch niks. 
We stonden er met een fiets en 
een trottinet (step). Plots komt er 
een Duitser met een motor. Toen 
heeft Karel weer geschreeuwd. En 
ik deed zelf ook of ik veel verdriet 
had maar ik was toch wel blij, echt 
waar, dat ik niet moest vluchten. Mathilde van Casteren-Mathijssen.
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Van twee huizen zijn ze gaan 
vluchten. Toen die terug kwamen 
was alles weg. Dat hadden de 
Duitsers niet gedaan. Wie wel? Dat 
weten we niet”.

Mathilde, we kunnen aan de praat 
blijven maar is er nog iets speciaals? 
“Ik kan nog wel wat vertellen over 
reizen met de bejaardenbond en 
over de tweede oorlog. En ook over 
de komeet Halley. Dat zal ik doen.

Ik was 13 jaar. Mijn zevende broer 
was geboren, nu 76 jaren geleden, 
en ik zou daar peetje van zijn. We 
waren in die tijd allemaal bang 
want ze hadden geschreven dat de 
sterren uit de hemel zouden vallen, 
de maan zou geen licht meer ge-
ven en de wereld zou vergaan. Er 
werd verteld dat er ongelukken van 
zouden komen. Daar waren we erg 
bang voor. Maar wat gebeurt er? 
Vroeger kwam er geen dokter bij 
de bevalling maar een baakster of 
vroedvrouw. En An Pemen, onze 
buurvrouw. Die had ’s morgens 
met mijn moeder de kerkgang 
meegedaan. ’s Avonds was er een 
kindje geboren en stond er een 
staartster. 

We woonden in het spoorhuisje nr. 
24. We zouden mensen op de kof-
fie krijgen en ik had de suikerpot 
gebroken. Onze enige suikerpot. 
We moesten dan naar Piet Camp. 
Er was maar ene winkel die borden 
en van alles verkocht. Dus daar 
moesten we een suikerpot gaan 
kopen. Langs een karrespoor, 
met daarnaast een smal paadje 
liepen we in ’t donker naar het 
dorp. Bang, bang dat we met ons 
tweeën waren. Toen we bij Camp 
binnen waren, waren we gelukkig 
want die staartster die stond daar 

maar te dreigen. Die bleef negen 
dagen staan. We dachten ook dat 
ie niet zo hoog stond, zo net boven 
de boerderijen uit. Opeens was 
de staartster weg en er was niets 
gebeurd.
Zo heb ik het dan meegemaakt 
van die staartster. Ik leef er naar 
om dat nog eens mee te maken, 
want mijn streefdatum is 90 jaar. 
Dat wil ik worden. Nog een paar 
maanden en dan kan het me niets 
meer schelen maar dan ga ik nog 
niet graag dood. Die ster die moet 
ik nog voor de tweede keer zien”.

Dankjewel Mathilde voor de
interessante verhalen. 

Komeet Halley was rond 1910 
zichtbaar aan de Baarlese hemel. Het 
fenomeen was een schrikbeeld voor 
veel mensen en zeker de kinderen.  
Wikipedia Commons /  
Archeologie online.nl

Koning Albert I van België bracht Karel 
van Casteren in de loopgraven aan de 
grens aan het huilen. Wikipedia

De mast bij het telegrafiestation MN7 wordt opgebouwd. 
Hij stond op de Chaamseweg/Hoogbraak tegenover de 
vroegere Femisbank.

Edw. Loffeld op het perron aan het station Grens /  Weelde-
statie. Van hieruit ging hij vaak via een ‘olifantenpaadje’ 
naar de kerk in Weelde-statie.
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We hebben een interview met 
Lucia en Peet Havermans, respec-
tievelijk 86 en 82 jaar oud. In het 
interview blijkt Lucia vooral aan ’t 
woord te komen.

Jullie wonen nu in ’t dorp, maar 
daar hebben jullie toch niet altijd 
gewoond. 
“Nee”, zegt Peet. “Tot 1982 
woonden wij op Boschoven op de 
boerderij”. 
Lucia vervolgt: “Wij wonen vanaf 
1962 hier aan de Boschovenseweg 
in ‘t dorp. We zijn op Boschoven 
geboren. Ik ben in 1900 geboren. 
Onze Peet is in september 1904 
geboren. Ik weet nog goed dat Peet 
geboren is. Ik mocht dan naar ‘t 
kindje komen kijken. Het lag in 
de wieg en ze wou er meteen mee 
spelen. 
Ik was zeven jaar toen ik naar 
school ging, naar de naaischool bij 
Karolien Tuijtelaars tegenover de 
Zondereigensebaan. 

We waren met ons twee thuis en 
zijn nooit getrouwd geweest. Wij 
waren boeren. Met het boerenwerk 
heb ik altijd van alles meegedaan. 
Ik ben bij de Belse nonnekes naar 
school gegaan. Een Hollandse 
meisjesschool was er toen nog niet. 
Alle Hollanders gingen naar de 
Kerkstraat bij de Belse zusters. Met 
elf jaar moest je vroeger thuisblij-
ven, je moest mee gaan werken”. 

Ken je nog namen van zusters?
“Bonaventura en zuster Ursula. Die 
zullen wel dood zijn”. 
En liedjes van vroeger? “Ik kan niet 
zingen. Muziek heb ik nog nooit 
geleerd en dansen heb ik ook nooit 
gekund; dat mocht vroeger niet. Als 
er vroeger een danstent kwam met 
de kermis dan werd in de kerk af-
geroepen dat er niet gedanst mocht 
worden. Da’ was vroeger zo”.

Hoe was het met het eten vroeger? 
“Da was gewoon. De boeren 
slachtten allemaal zelf varkens, 
want vlees werd alleen met de ker-
mis gekocht. We slachtten één of 

twee keer per jaar en daar moesten 
we het mee doen. Het vlees werd 
gezouten en gerookt. Brood bakken 
deden we ook zelf. In 40-45 moest 
je zelf brood bakken om meer 
te hebben, want met de bonnen 
kwam je niet toe. Als ge dan een 
zak graan naar de bakker bracht 
kon je meer brood krijgen voor je 
bonnen. Elektrisch licht kwam in 
1930 in het dorp, in de buitenwij-
ken niet. Later kregen we ook licht 
in de buitenwijken en ook radio. 
Wij hadden petroleumlampen en 
tuitlampen. De petroleumboer ging 
altijd rond. Die had een krantje bij 
en daar stond op: petroleumboer 
de automaat, luisteren dat ge  
’t goed verstaat want dat is de 
beste die bestaat”. 

En wat weten jullie nog van de 
oorlog of oorlogen, want jullie heb-
ben er twee wereldoorlogen bewust 
meegemaakt?
“Ja, de oorlog van 14-18 hebben 
we ook meegemaakt; toen was 
ik 14 jaar”, zegt Lucia. In 14-18 
stond hier d’n elektrische draad 

Peet en Lucia Havermans

Peet en Lucia Havermans. Koninklijke Drukkerij Em. De Jong / Teding van Berkhout
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rond Baarle. De onderduikers 
kwamen allemaal langs de draad 
gelopen, van de buitenkant, dan 
bleven ze op het Hollands. Anders 
werden ze opgepakt en moesten 
naar het front, naar den IJzer.
Stan Grooten, die hebben jullie wel 
gekend, die heeft ook nog aan den 
IJzer gestreden. Er waren er nog 

meer die aan de IJzer gestreden 
hadden. Loots, Van der Flaas en 
Juul Jansen. Die hadden ze nog 
opgepakt. Die hadden nog een 
hele tijd onder het gemeentehuis 
gezeten. Hun zusters gingen ze 
altijd eten brengen.
Met d’n eerste oorlog was ’t hier, 
op ’t Hollands, mobilisatie. Er was 

hier geen gebrek aan voedsel. Bij 
de Belgen wel, die kwamen alles 
halen. De Belgen kwamen hier 
graan en aardappelen halen. Van 
Vorselaar en die kanten uit kwa-
men ze naar hier. Die droegen dat 
allemaal; daar was geen draad. 

Een familie uit Moergestel kwam 
aan de elektrische draad in Zon-
dereigen praten. Met een moeder 
met haar kindje (Celia Gilles). Oom 
en tantes woonden achter de draad 
in Zondereigen.

Ik ken ook nog een liedje van de’n 
oorlog, het liedje van den IJzer 
(front):
Pa hoe gaat het aan den IJzer, 
vroeg de kroonprins aan de keizer.
Slecht mijn zoon want we kunnen 
er niet door,
Want de dappere Bels die ligt 
ervoor. 

De oorlog 40-45 hebben wij ook 
meegemaakt. Met d’n oorlog zijn 
we afgebrand. Toen de Polen bin-
nenkwamen, is ons boerderij en de 
schuren in brand geschoten. We 

Boerderij waar zij tot 1962 woonden en boerden (foto 2021).

De toren van de Belgische kerk was weg na de bombardementen in oktober 1944.
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zaten in de kelder. We keken door 
het kelderraampje en zagen dat er 
iets in brand stond; dat was een 
tank. Erger, het was bij ons boven 
al aan ’t branden. We hebben met 
water proberen te blussen. D’r 
waren nog ‘Duitsers’ die mee-
hielpen. De Polen waren er al. Er 
was een Pool bij ons in de kelder 
binnengekomen, toen wij er nog 
in zaten. De Duitsers kwamen aan 
de kelderdeur staan en die riepen: 
hier een Tommy in? D’r was een 
Engelse soldaat in de kelder die 
onder een hoop aardappels was 
gekropen, zo bang dat ie was. Nou 
gaat ie een handgranaat gooien, 
zeiden we. Toen zijn we er snel uit 
weggevlucht, en toen zagen we dat 
het aan ’t branden was. Binnen 
een half uur tijd stond heel de 
boerderij in lichterlaaie. Bij de bu-
ren was ook alles kapot geschoten. 
De geburen waren allemaal op de 
loop gegaan. Wij niet; wij hadden 
ons moeder nog bij ons en konden 
niet weg. Heel de buurt was weg. 
Naar Alphen denk ik. We hebben 
een paar dagen rondgezworven. 

In die woelige periode hoorden 
we iets aankomen en vlak voor 
onze schuilkelder kwamen daar 
de Engelsen aan. Als ie niet er uit 
gekeken had, waren we omver ge-
reden. Ze brachten van alles mee, 
chocolade. ’s Avonds mochten we 
er pas uit. Alles was weg bij de 
brand. Een kastje in de keuken 
hebben ze er nog uitgegooid. 

D’n Belse toren stond daags van 
te voren in brand. Hier kunnen ze 
niet komen dacht ik toen’.
Dat werd dus wel anders.

Na de oorlog werd uit een aange-
schoten tank benzine gehaald en 
daar lichtten ze mee. Een buske 
met een touwke eraan. Er waren 

ook eetwaren in die tank, melk-
poeder en zo. Dat hadden we er 
allemaal uitgehaald. Die Engelsen 
hadden goeie thee bij. Allemaal in 
buskes. Die verdeelden we onder 
elkaar. Er is een boekske over de 
bevrijding gedrukt”.

De oorlogen blijven toch wel 
hangen bij jullie hè. Ge zult er nog 
wel langer over kunnen vertellen 
en over vruuger maar wij willen 
jullie in elk geval bedanken voor dit 
interviewtje.

Woning waar zij vanaf 1962 woonden (foto 2021).

Noot: Peet is, ook toen hij en 
Lucia in ’t dorp woonden, nog veel 
jaren blijven ‘boeren’. Hij kweekte 
groenten in de volkstuin. Hij reed 
met zijn kruiwagen met oogst langs 
de deur in ’t dorp. Een standaard 
eerste vraag als ik de deur opende 
was dan: ‘Mot de vrouw nog 
boontjes?’
Lucia is november 1986 
overleden, Peet in 1994.

De interviews zijn redactioneel bewerkt 
door Leo Voeten. Hij heeft ook de 
afbeeldingen toegevoegd.

Peet die groenten aan huis verkocht.
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Arme Amalia (112) 
ANTOON VAN TUIJL

Half januari 2021 noteerden 

we de laatste schenking van 

het vorige nummer. Ook in de 

periode die daarop volgde, bleef 

ons Heemhuis gesloten. 

Toch waren er nu ook weer 

mensen die Arme Amalia wisten 

te vinden. Wij kunnen opnieuw 

een aantal schenkingen noteren.

Amalia kreeg: 
–  Een kussentje waarop een aantal onderscheidingen gespeld zit. Die 

zijn ooit uitgereikt aan Sjaak Brouwers die ze verdiende voor zijn vele 
langdurige en trouwe diensten als lid van Harmonie Sint Remi en als 
organist in de Hollands kerk. 

–  Er kwamen ook weer meerdere boeken binnen, waarvan er een paar 
onze bibliotheek verrijken. 

–  We ontvingen knipsels uit kranten en tijdschriften. Daar zijn heel oude 
bij! 

–  Uit de nalatenschap van Toontje Gillis ontvingen we een grote foto van 
de jonge Baarlese boeren. 

–  Bij honderden waren ze er ook nu: bidprentjes, enveloppen, grote 
enveloppen, doosjes en grote dozen vol. En wat gemakkelijk is voor 
wie ze gaan verwerken: een groot aantal was keurig geordend. 

–  Een ruime A4-foto met daarop een groep broeders van De la Salle. Om 
de gegevens compleet te krijgen, raadpleegden we de broedergroep 
in Cuijk. De prent dateert van 1949 en is gemaakt toen de broeders 
een opvoedingsinternaat openden in Roermond. Inmiddels is ze 
opgenomen in de beeldbank. 

–  Een boekje, keurig samengesteld door een twaalfjarig meisje bij de 
voorbereiding op de plechtige H. Communie. Ik noem dit een waar 
tijdsdocument! 

–  Een bronzen plaatje op briefkaartformaat met daarop de Nachtwacht 
in reliëf. 

–  Twee punnikklosjes. 
–  Een penhouder met enkele kroontjespennen, nog netjes ingepakt.  

De prijs staat er nog op: 1 gulden. 
–  Enkele devotionalia en personalia.  
–  Papieren die met militaire dienst te maken hebben. 
–  Een kerkboekje. 
–  Twee maal het boek van Rector van den Broek over Baarle, waarvan 

een in kopie. 
–  Twee maal de studie over onze enclaves van archivaris Brekelmans. 
–  Het Boek ‘Historisch Alphen’.
–  Een map vol met pamfletten en affiches van de Nassause 

gemeenteraadsverkiezingen uit 1970. Toen kon het ‘er nog stuiven’ 
tijdens de campagne! 

–  Een wandklok met regulateuruurwerk uit ca. 1900. 
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–  Een grijper op een lange steel. Hiermee kon de winkelier de koopwaar 
van de bovenste plank pakken zonder op een wankel trapje te moeten 
klimmen. Vernuftig gemaakt! 

–  Een gevlochten wan. Men schudde hiermee een hoeveelheid gedorst 
graan om het kaf eruit te laten blazen door de wind. Deze vorm van 
wannen moest buiten gebeuren. 

–  Enkele tientallen scapulieren; zie de rubriek Merkwaardigheden. 
–  Vier prentbriefkaarten met verschillende afbeeldingen van de H. 

Remigius. 
–  Wat oud (hand)gereedschap, zoals een sikkel, een snoeimes,  

een met de hand gemaakt kolenschopje, een haargetuig,  
een zware hamer, een aks en een fors houweel. 

–  Een vlagzeis.
–  Een verzameling elektriciteits-attributen.
–  Enkele zware bouten en haken waarmee vroeger de rails van het Bels 

Lijntje vast zaten aan de dwarsliggers.

Als gulle gevers vermelden we: 
Jan Verhoeven – Chris Schuurbiers – Rian Friederichs – 
Toon Jongenelis – Ria de Swart – Frans de Leeuw (van 
‘Carel de Roy’ uit Alphen) – Frans Tuijtelaars – Rita de 
Munnik – Familie J. Bax – Martien van Gool – Ad Jacobs – 
Herman Janssen – Jan van den Burg – Chris van Oekelen 
Ook waren er twee onbekende schenkers, 
maar bekend of onbekend, 
allemaal heel hartelijk bedankt.
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Helaas hebben wij de afgelopen periode afscheid moeten nemen van zeven leden.

Wij gedenken:

Mevr.  C.  Laureijsen-Oomen
Dhr.  K.  Sommen
Dhr.  F.  Smeulders
Mevr.  L.  Hendrickx-Olieslagers
Mevr.  A.  Zoontjens-Jansen
Dhr.  F.  v.d. Linden
Dhr.  A.  Hendriks

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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Geen vrijkaartje voor de hemel

Merkwaardigheden (102)
ANTOON VAN TUIJL

Enkele oudere en recente 

schenkingen die Amalia ontving, 

dagen mij uit op onderzoek uit 

te gaan in mijn eigen herinnering 

en in documentatie die door 

anderen verzameld is. Amalia 

kreeg een mooie verzameling 

stoffen scapulieren en talloze 

scapuliermedailles.

We schrijven het woord ook als 
schapulier. De eerste schrijfwijze 
staat dichter bij de herkomst van 
het woord. Dat is namelijk afgeleid 
van het Latijnse scapulare. Dit 
betekent schouderkleed. In ons 
volkse taalgebruik wordt het woord 
verbasterd tot ‘schabbelier’ of zelfs 
‘schammelier’.

Erekleed

Het is een onderdeel van het kloos-
terkleed van monniken en kloos-
terzusters en bestaat uit een lange 
strook textiel die over de schouders 
gedragen wordt met één deel aan 
de voorkant en de andere over de 
achterkant van het lichaam. Aan-
vankelijk zal het gediend hebben 
als bescherming van de pij bij het 
werk, zoals huisvrouwen en dienst-
bodes een schort dragen. Ook bij 

veel beroepen droeg en draagt de 
ambachtsman een voorschoot. 
Later is het scapulier een erekleed 
geworden en een soort teken van 
toewijding. Bij de meeste klooster-
orden heeft het dezelfde kleur als 
het habijt. Alleen de Cisterciënzers 
dragen een zwart scapulier over 
een wit habijt.

In de loop van de geschiedenis 
zijn er steeds mensen geweest 
die zich verwant voelden met een 
van de kloosterorden. Soms blijft 

dat gevoel heel persoonlijk. Er zijn 
echter ook zogenaamde ‘derde 
orde organisaties’. Dan gaat het 
om leken die banden hebben met 
een bepaalde orde. Ze delen in 
de gebeden van de kloosterlingen. 
Als teken van die verbondenheid 
ontvangen ze een symbolisch 
scapulier.

Dat bestaat uit twee kleine wollen 
lapjes die met behulp van twee 
lintjes over de schouder gedragen 
kunnen worden onder de kleding. 

Cisterciënzer zuster met zwart 
scapulier over wit habijt. 
website Cisterciënzers

Twee cisterciënzer monniken. 
website Cisterciënzers
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De lapjes hebben een bepaalde 
kleur en zijn voorzien van afbeel-
dingen en/of teksten die gerelateerd 
zijn aan een bepaalde kloosterorde 
of een heilige. Aanvankelijk zijn er 
vijf erkende. De kloosterlingen dra-
gen een scapulier over aan iemand 
die zich als leek wil verbinden met 
de orde. Zijn scapulier wordt dan 
ook gewijd. Later mag elke priester 
scapulieren wijden. De kerk bevor-
dert het dragen van een scapulier 
om daarmee het godsdienstig leven 
een impuls te geven.

Meer variatie

Vanaf halverwege de negentiende 
eeuw komen er meer soorten 
scapulieren, onder invloed van 
veranderingen in de geloofsbe-
leving. Verering van het H. Hart, 
sterke Mariaverering door de 
dogmaverklaring van Maria Onbe-
vlekte Ontvangenis (1854) en de 
verschijningen in Lourdes (1858), 
kortom het ‘Rijke Roomse Leven’ 
doordrenkt het dagelijkse doen en 
laten steeds meer. De behoefte aan 
‘toewijding’ groeit en ook de vraag 

Uitzonderlijk scapulier door kleur en 
grootte van 11 x 9 cm.

Scapulier met meerdere lapjes in 
verschillende kleuren.

Een enkelvoudig lapjes scapulier met 
een lintje om de hals en een om aan 
de kleren te spelden.

Versleten stoffen scapulier.

van de gelovigen om bescherming 
‘van boven’. Er ontstaan nieuwe 
vormen van scapulieren en men 
combineert de kleuren ervan.

Lapjes onder je kleren dragen, 
blijkt niet altijd even comfortabel 
en al helemaal niet zo hygiënisch. 
Door het wassen worden de 
afbeeldingen er ook niet beter op! 
Zo ontstaat de gewoonte om maar 
één lapje, verpakt in doorzichtig 
mica, aan een koordje om de hals 

te dragen. Anderen vinden het 
gemakkelijker om dat lapje op hun 
hemd te spelden.

De verschijning van Maria aan het 
jonge zustertje Catharina Labouré 
in 1830 heeft heel wat teweeg 
gebracht. Maria gaf het nonnetje 
de opdracht een medaille te laten 
slaan met een Maria-afbeelding 
en een vrome tekst. Na de nodige 
problemen worden de eerste me-
dailles in 1832 gemaakt. Binnen 
enkele jaren zijn er ruim tien mil-
joen over de hele wereld verspreid.

Pauselijke toestemming

In 1910 geeft Paus Pius X toe-
stemming om in plaats van een 
echt stoffen scapulier een metalen 
scapuliermedaille te dragen. Dat 
wordt dan ook massaal gedaan. 
Iedereen heeft er een met een 
veiligheidsspeld aan zijn of haar 
onderhemd. De aanvankelijk voor-
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geschreven afbeeldingen van het 
H. Hart van Jezus aan de ene zijde 
en een Maria-afbeelding aan de 
andere wordt al gauw losgelaten. 
De hele litanie van alle heiligen 

vindt een plaats op de talloze 
medailles die tot op de dag van 
vandaag nog te koop zijn. Er komt 
in de medaille-geschiedenis ook 
nog een periode dat de religieuze 

betekenis verschuift naar een ver-
sierende. Kent u ze nog: die kleine 
blauw-geëmailleerde medailles die 
aan de armband gedragen werden?

Er wordt gedacht dat de oorsprong 
van het scapulier kan liggen in een 
tekst van de apostel Paulus in zijn 
brief aan de Efeziërs: ‘Gij moet den 
nieuwen mens aantrekken, die 
naar Gods beeld geschapen is in 
ware gerechtigheid en heiligheid’. 
Op een van de scapulieren lees ik: 
‘Wie sterft terwijl hij dit scapulier 
draagt, zal niet eeuwig lijden in de 
hel’. Dr. W. Knippenberg schrijft 
echter heel wijselijk: ‘Het scapulier 
is uiteraard geen vrijkaartje voor de 
hemel, maar een hulpmiddel eraan 
te denken dat we onderweg zijn’.

De medaille van Catharina Labouré.

Een scapuliermedaille aan het hemd gespeld.

Een authentiek scapulier met 
enerzijds de gekruisigde Heer en 
anderzijds twee vurige harten.

Scapulier met afbeeldingen waarbij 
Maria een scapulier toont aan de 
heilige Simon Stock. 

Foto’s: A. van Tuijl, 
tenzij anders vermeld.

Bronnen: 
Wikipedia en ‘Devotionalia’ van 
Dr. W. Knippenberg. 



86       van wirskaante 2021/2

Stimuleer uw  
kind/kleinkind om 
mee te doen met

Amalia’s fotowedstrijd 
voor de jeugd

Van eind juni tot 15 september 
organiseert Amalia van Solms 
in samenwerking met gemeente 
Baarle-Nassau en mede gesubsidi-
eerd door het programma 'Jong en 
Onbegrensd' van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties een fotowedstrijd voor 
jeugd van 8 tot 18 jaar. In drie 
leeftijdscategorieën kunnen zij 
meedoen en een prijs winnen. Een 
jury kiest de winnaars en de win-
nende foto’s worden tentoongesteld 
van 15 oktober tot 15 november 
op het St. Annaplein.

En aan onze leden vragen wij: ken 
je jonge mensen die leuk kunnen 
fotograferen, creatief zijn, die mis-
schien mee willen of kunnen doen 
aan onze fotowedstrijd? Attendeer 
ze op de mogelijkheid en kansen! 
Want jonge mensen zijn niet altijd 
even makkelijk te bereiken…

Jong op de grens…
Leven in het grensgebied, elke dag letterlijk ‘op de grens’ lopen, naar school 
gaan over de grens, internationaal sporten. Hoe is dat als je jong bent?  
Kun je dat in een foto laten zien?

Wij dagen jonge mensen, van 8 tot 18 jaar uit, om mee te doen aan 
onze fotowedstrijd met het thema  ‘Jong op de grens’. En ‘wij’ zijn 
Heemkundekring Amalia van Solms. Je heem is je eigen leefomgeving,  
daar houden wij ons mee bezig hier in Baarle. Jonge mensen horen daar  
ook bij, hoe zij hun Baarle ervaren heeft ons op het idee gebracht voor deze 
uitdaging. 

Dus: maak een foto waarin je iets van twee landen of de grens laat zien.  
Of waarin op een andere manier  jouw idee over ‘Jong op de Grens’  
wordt uitgebeeld. Je mag een titel aan de foto geven, er een verhaal 
of gedachte bij schrijven. Als je mensen op de foto zet moet je wel hun 
toestemming daarvoor vragen. Want uit de ingezonden foto’s kiest een  
jury de mooiste en die komen op een speciale tentoonstelling te hangen 
zodat iedereen ze kan bekijken. 

Doe je mee, dan geef je daar automatisch toestemming voor! 
Vraag ook toestemming aan je ouders om mee te doen. Zorg dat de foto 
van goede kwaliteit is (1200dpi minimaal), zodat die ook uitvergroot kan 
worden. Voor de drie beste fotomakers is er een geldprijs. Maar de eer, daar 
doe je het natuurlijk voor! Laat zien hoe creatief je bent, hoe je jong bent op 
de grens!

Wil je meer informatie en een deelnameformulier? 
Kijk op onze website www.amaliavansolms.org. 

Je kunt inzenden tot 15 september, in oktober buigt de jury zich over 
de inzendingen en de prijsuitreiking is 15 oktober bij de opening van de 
tentoonstelling op het St. Annaplein.
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Amalia aan het werk (26)
REDACTIE

U zult deze keer op de laatste pagina’s van Van Wirskaante vergeefs 

zoeken naar de Activiteitenkalender. Achter de schermen is ‘Amalia aan 

het werk’ geweest in de afgelopen maanden. Deze Van Wirskaante is 

daar een voorbeeld van. 

Géén activiteiten

Voor het tweede jaar op rij moest 
worden besloten de Heemreis en 
Lokale Heemdag niet door te laten 
gaan . Beide waren gepland in 
juni. Maar het goede nieuws is dat 
op de valreep nog een nieuwe da-
tum kon worden bepaald voor de 
heemreis in het najaar: 25 septem-
ber (zie onder kopje ‘Heemreis’). 
Mogelijk kan de Lokale Heemdag 

Soms is veel (voor)werk verzet voor 
activiteiten die vanwege corona 
uiteindelijk geen doorgang konden 
vinden. Verzoeken om informatie 
werden gewoon afgehandeld.  
En Amalia mocht in de afgelopen 
drie maanden ook weer een groot 
aantal nieuwe leden inschrijven: 
maar liefst 23 personen.

Vanwege plaatsgebrek kunnen in 
deze ‘Amalia aan het werk’ maar 
enkele activiteiten worden belicht. 
Met een prominente plaats voor 
het voorstel dat Willem I doet voor 
een nieuwe glorieuze toekomst 
voor Baarle, lees maar verder.

ook worden verschoven naar het 
najaar. Houd daarvoor de digitale 
nieuwsbrief en Ons Weekblad in 
de gaten.

Vooralsnog zijn ook de wande-
lingen en fietstochten tijdens 
de zomermaanden geschrapt. 
Momenteel (medio mei) mag je in 
Nederland maar met vier personen 
op pad. 
Zodra het (verantwoord) kan, opent 
het Heemhuis weer zijn deuren: op 
de woensdagavond en op de eerste 
zondag van de maand. 
Als er wat te melden valt, dan kun 
je het lezen in de digitale nieuws-
brief en in Ons Weekblad. 

Heemreis

Laatste nieuws: Leden kunnen 
zich vanaf nu inschrijven 
voor de heemreis van 
zaterdag 25 september 2021 
(7.45 - 18.30 uur). 

De deelnameprijs bedraagt  
40 euro en er zijn vijftig plaat-
sen beschikbaar. De bus brengt 
ons naar Mechelen. Na een 
koffie stop volgt een geleid be-
zoek aan de Koninklijke Manu-
factuur de Wit, de prestigieuze 
wereldleider voor het onderhoud 
van wandtapijten. Heel bijzon-
der! U krijgt daarna een kijkje in 
de St.-Romboutskathedraal en 
een broodlunch. Dan volgt een 
door Herman en Antoon geleide 
stadswandeling langs toeristi-
sche trekpleisters en verborgen 
pareltjes. Afstand: vijf en een 
halve kilometer. We sluiten af 
met een uurtje vrije tijd. 

Aanmelden via e-mailadres 
voorzitter@amaliavansolms.
org. In binnenkomst wordt een 
bevestigingsmail verstuurd  
met het verzoek om binnen de 
14 dagen te betalen. Dan pas is 
de inschrijving definitief.

Kazimierz Kania

Bij het Maczek Memorial in Breda 
vond men het artikel in de vorige 
Van Wirskaante van Adrian Pohl 
over ‘Kazimierz Kania een vergeten 
strijder’ een bijzonder mooi ver-
haal. Het was ook niet bekend bij 
het Memorial. Zij willen het graag 
plaatsen in hun nieuwsbrief.
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Theater ‘Waarde landgenooten!’

Paul Govaers (zie ook de vorige 
aflevering van Amalia aan het 
werk) nam opnieuw een aantal 
keren contact op met Amalia. Hij 
schrijft de tekst voor het toneelstuk 
‘Waarde landgenooten!’, waarin 
onze vroegere koning Willem I,  
de laatste koning van zowel 
België als Nederland (1815-
1830), een bezoek aan Baarle 
brengt. Niet zomaar, Willem heeft 
grootse plannen. Paul zocht en 
vond inspiratie in overleg met 
onze vereniging en liet er zijn 
veelbelovende tekst nalezen en 
verbeteren. Amalia is een grote fan 
geworden en kijkt reikhalzend uit 
naar de opvoeringen. 

Die zijn van woensdag 9 juni tot 
en met zondag 13 juni in het 
cultuurcentrum Baarle, elke avond 
om 20.15 uur en op zaterdag en 
zondag ook om 15.00 uur. 
In totaal dus zeven voorstellingen, 
voorafgegaan voor wie door wil 
een gegidste wandeling. Meer 
informatie en kaartverkoop via 
www.cultuurcentrumbaarle.eu.  

Willem I over  
het grensgeval Baarle

‘Waarde landgenooten!’ is een 
gegidste wandeling én een geestige 
theatrale lezing op de grens van 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 
Willem I: ‘Ik heb niet alleen uw 
zaak uitvoerig ontleed, ik heb 

ook uw tijdsgewricht grondig 
bestudeerd. 
En in dien opzicht heb ik nopens 
de vele moeilijkheden waarmee 
u dagelijks geconfronteerd wordt, 
besloten u een uitweg te bieden 
met een nieuw, groot en op uw 
maat gemaakt verhaal!'

Al eeuwenlang is Baarle een 
lappendeken aan enclaves waar 
Nederlanders en Belgen vreedzaam 
samenleven. Maar het is ook een 
uniek grensgeval dat buiten de 
lijntjes kleurt en dagelijks leeft met 
administratieve misverstanden, 
Babylonische spraakverwarringen 
en gaten in de wetten. Om finaal 
een einde aan dat gebakkelei 
te maken, komt zijne majesteit 
Willem I, de eerste en enige 
koning die België en Nederland 
ooit samen hadden, de harten en 
geesten warm maken met een 
groots voorstel voor een nieuwe 
glorieuze toekomst van Baarle.

Speciale Staten-Generaal

In tijden waarin de democratie 
onder druk staat en er steeds 
meer grenzen bijkomen, is er een 
reflex om terug te grijpen naar 
recepten uit het verleden. Maar 
kan dat verleden ons iets vertellen 
of trappen we daarmee in dezelfde 
val als vroeger? Was het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden een 
gemiste kans of een hopeloze 

zaak? Moeten we naar meer of 
minder grenzen? 

En hoe kan een al lang tot stof 
vergane koning in hemelsnaam 
weer springlevend voor jou staan?
Je bent van harte uitgenodigd voor 
een speciale Staten-Generaal, pal 
op de grens van Hertog en Nassau. 
Vooraf kan je deelnemen aan 
de ‘Onderzoekscommissie’: een 
gegidste wandeling van een drietal 
kilometer waarbij je de bijzondere 
enclavesituatie leert kennen.

Je vertrekt aan het verzamelpunt 
bij cc Baarle en keert er na de 
wandeling terug om op adem 
te komen in de buitenbar en 
aansluitend de voorstelling bij te 
wonen.
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Vossenberg

Het ziet er naar uit dat er bijko-
mend geofysisch onderzoek gaat 
gebeuren rond de Vossenberg (bij 
Ginhoven). Erfgoed Noorderkem-
pen heeft deze locatie voorgedra-

De archeologische site van de Vossenberg ‘verbeeld’

Het plaatsen van de Witte Kei in 1251. tekening Antoon van Tuijl 

gen bij de Vlaamse regering voor 
archeologisch syntheseonderzoek. 
Voor zo’n onderzoek is uiteraard 
toestemming van de eigenaar 
nodig. Archeoloog Jef Van Doninck 
vroeg Amalia wie de eigenaar van 
de gronden rond de Vossenberg is. 

Hoogstraten 

Nand Doms, journalist voor de 
Hoogstraatse Maand, informeerde 
naar het meest oostelijke punt van 
de stad. Dat bleek de Witte Kei te 
zijn. En jawel, ook daarvan kon 
Amalia de nodige informatie en 
afbeeldingen aanleveren.

Amalia van Solms 
wordt voor 
dit tijdschrift 
ondersteund door:

Nieuwe leden

Amalia heet van harte welkom:

Mevr.  R.  Broeders
Dhr.  P.M.F. van Breda 
Mevr.  I. Kusters
Fam.  R. Verheijen
Dhr.  P.C. Hapers
Mevr.  C.M.J.M.P. Smit
Dhr.  T. Zwekars
Mevr.  R. van den Broek
Dhr.  J. van der Sanden
Mevr.  L. Martens-Kokx
Fam.  J. Pemen-Verberk
Fam.  A. de Jong
Fam. M. Staps
Mevr.  C. Fransen
Dhr.  J. Verhoeven
Fam.  A. de Vet
Fam.  I. van Gorp

Kunstroute

Op zestig 
plaatsen 
in Baarle-
centrum, 
Ulicoten en 
Zondereigen 
kon je de 
eerste twee 
weken van 

mei kunstwerken van plaatselijke 
kunstenaars gaan bekijken. In 
etalages, achter de ramen van 
woningen of in voortuinen, 
ook achter de ramen van het 
heemhuis. In het heemhuis was 
werk van Bie Mus te zien.

De kunstroute 2021 was een  
organisatie van cultuurcentrum 
Baarle, Toerisme Baarle,  
Conny Elst en heemkundekring 
Amalia van Solms.
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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


