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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,-
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Voorwoord

Stap voor stap organiseert Amalia opnieuw activiteiten. Heel voorzichtig en 

onzeker, want het is niet de eerste keer dat onze vereniging meent te kun-

nen heropstarten. Het blijft een rare tijd. Dat vinden onze leden ook. De 

eerste fietstocht naar de grafheuvels in Weelde en Ravels was kwalitatief 

een succes, maar het aantal deelnemers viel wat tegen. Het digitaal aan-

melden blijkt voor velen een te hoge drempel. Bovendien werd die dag een 

hevig onweer voorspeld. De in september geplande heemreis daarentegen 

was meteen volgeboekt.

Aan de ‘algemene ledenvergadering 
op afstand’ namen 142 leden deel. 
Het bestuur wordt op voorstel van de 
kascommissie gedechargeerd voor 
het door de penningmeester in 2020 
gevoerde financiële beleid. Ankie van 
Hoek - van Dijk werd tot eerste en 
Frans Theeuwes tot tweede reserve 
van de kascommissie 2021 benoemd. 
De voorstellen van het bestuur 
werden nagenoeg altijd met 
‘ja’ beantwoord. Zo blijft de 
huidige contributie in 2022 
gehandhaafd en zijn Fons 
Raeijmaekers en Michel An-
tens opnieuw tot bestuurslid 
verkozen. Het bestuur neemt 
de gestelde opmerkingen 
en suggesties ter harte. We 
hopen alvast dat de volgende 
algemene ledenvergadering 
opnieuw in de aula van het 
cultuurcentrum kan doorgaan.

Voor het bestuur lijken de 
skypevergaderingen definitief 

voorbij. Een aantal werkgroepen 
wacht nog op de heropstart. Onder-
tussen is het heemhuis weer open, 
zowel op woensdagavond als op de 
eerste zondag. Een aantal mensen 
kwam langs om voorwerpen te 
schenken. 
Zelf heeft Amalia een hele voor-
raad rode, gele, blauwe, groene 
en zwarte ordners. Wie er kan 

gebruiken, mag ze gratis afhalen in 
het heemhuis.

Jeanny Wouters heeft de hoofdredac-
tie van ons tijdschrift Van Wirskaante 
overgenomen van Harry Benschop. 
Leo Voeten blijft op post en helpt 
haar met de foto’s. André en Dennis 
Moors zijn klaar met de bewerking 
van hun succesboek ‘Straten met een 
verhaal’. We hopen en verwachten 
een grote belangstelling bij de offici-
ele presentatie op zaterdag 9 oktober.

Coronaperikelen tot slot zorgden voor 
een achterstand bij het afwerken van 
de jaarlijkse roggerentjes. Dat zijn 
kleine projecten die de heemkunde-
kring aan de Baarlese gemeenschap 
schenkt. We schakelen een versnel-
ling hoger en hangen omstreeks 
oktober 2021 landenvlaggetjes en 
gemeentenamen bij wandelknoop-

punten in de grensstrook van 
Bedaf tot Castelré. Achter de 
kapel van Nijhoven wordt 
een rustbank geplaatst ter 
gedachtenis aan de overle-
den beeldend kunstenares 
en dichteres Pien Storm, 
onder andere gekend van 
haar Poosplaatsenproject. 
En in het voorjaar van 2022 
hopen we een archeologische 
wandelroute met infoborden 
op te leveren. 

Herman Janssen, 
uw voorzitterBestuur van onze vereniging. foto Dimphie Pooyé
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“Waardeer het verleden, maar richt je op de toekomst”

Aon de praot mee… Albert Jansen (80)
JOS JANSEN

Een goedgevulde ordner ligt klaar op tafel, als ik bij Albert Jansen aan de Generaal Maczeklaan binnenstap 

voor dit artikel. Tijdens het kopje koffie zegt hij: “Zal ik maar meteen van wal steken, want ik heb veel te 

vertellen.” In de enkele uren die we bij elkaar zitten blijkt dat inderdaad het geval. Hij heeft zelf al veel ge-

gevens verzameld en geordend. “Ja, ik heb in mijn leven altijd allerlei materiaal bewaard. Hele mappen vol. 

Ik heb er zelfs aan gedacht om er een boek van te maken, maar daar heb ik toch vanaf gezien.” De middag 

blijkt te kort om zelfs de belangrijkste zaken aan te stippen, ook al richten we ons in het interview vooral op 

de Ulicotense tijd van Albert. De samenstelling van dit interview zal voor mij vooral bestaan uit ‘het beoefe-

nen van de kunst van het weglaten’.

Albert is op 10 mei 1936 geboren 
en daarna ook opgegroeid aan 
de Baarleseweg in Ulicoten. Zijn 
vader, Cornelis (Cees) Gerardus 
Jansen, werd op 2 januari 1897 
geboren in Ginneken en Bavel. 
Zijn moeder kwam ter wereld  
als Alida (Leida) Josten 1901  

in Overasselt bij Nijmegen. 
Cees kwam uit een gezin van acht 
kinderen, Leida was thuis een van 
de elf. In 1919 verhuisde het gezin 
Josten naar Ulicoten. 

Daar hadden hun ouders 80 ha 
grond gekocht die nog grotendeels 

Familie Josten. Staand, v.l.n.r.: Jef van de Boomen, Drika v.d. Boomen-Josten, Bart, Leida, Ludgerus, Gerrit, Jan, Frits, 
Toon. Zittend v.l.n.r.: Marie Faasen-Josten, vader Gerardus, Anna, moeder Alberdina Josten-Geurts, Martien.

Boerderij aan de Baarleseweg.
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ontgonnen moest worden. Opa 
Josten zei altijd: “Geld hebben we 
niet, maar wel mankracht”, hoorde 
Albert van zijn moeder. Zijn vader 

vertelde hem dat hij iedere steen 
van zijn boerderij aan de Baarlese-
weg in zijn handen had gehad. 
De ouders van Albert trouwden in 

1929 in Baarle-Nassau en zijn 97 
(vader) en 76 jaar (moeder) oud 
geworden.

Albert noemt zijn vader een harde 
werker die altijd vroeg opstond. “In 
Wereldoorlog I heeft hij nog wacht 
gelopen langs de ‘dodendraad’ in 
de omgeving van Zundert.” Hij 
vindt dat zijn ouders samen op 
hun gemengde bedrijf hard hebben 
moeten werken. “Mijn moeder”, 
zegt Albert, “was zeer sociaal inge-
steld.” Hij stelt ook vast dat er in 
de Jostens wel wat avontuursbloed 
zat. Zij kwamen oorspronkelijk uit 
Duitsland. Ondertussen woont een 
aantal van hen in België, Frankrijk, 
Canada en Australië.

Albert komt uit een gezin met zes 
kinderen: vier broers en een zus, van 
wie nog twee broers in leven zijn. 
Hij trouwt in 1964 met Angelie de 
Bie en zij gaan naar Luxemburg 
op huwelijksreis. “Mijn tweede 
vaderland” wordt Luxemburg door 
Albert genoemd. Ze zijn daar – in 
Larochette - rond hemelvaart 
verschillende jaren op vakantie 
gegaan. Onlangs, op 18 juni 2021 
is Angelie overleden in de Geerhof 
in Chaam, waar ze al een tijdlang 
verbleef.

Familie Jansen. Vooraan de ouders Nicolaas Jansen en Betsie Jansen-Voermans. Achter v.l.n.r.: Marie, Graat, Janus, 
Naan, Jo, Cees, Rinus.

Bijenkorf van het gezin Jansen-Josten. Rechts boven: Albert met zoon en 
dochter.
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Kleuterschool en  
Lagere School

Albert weet nog goed dat hij een 
grote hekel aan had aan de kleu-
terschool. Hij baalt er van de knut-
selwerkjes met lapjes stof. Hij moet 
draadjes uit het weefsel trekken. 
Tot op de dag van vandaag vraagt 
hij zich af waarvoor dat diende. 
Ook het eindeloos met je handen 
over elkaar zitten bevalt hem slecht. 
Geen wonder dat ze hem vaak 
moeten gaan zoeken, als zijn broer 
al klaar staat om met hem achterop 
naar school te fietsen. Hartstochte-

lijke huilbuien! Het schijnt vanzelf 
te zijn overgegaan.
In de eerste en twee klas zit Albert 
bij juffrouw Rentiëns. Die heeft een 
hekel aan hem, nadat ze met een 
paar kinderen een stuk hout weg-
gegooid hebben dat in de spaken 
van haar fiets terecht komt. “Het 
was geen opzet” beweert Albert 
stellig. Als hij in de derde en vierde 
zit staat meester De Kanter voor de 
klas. Hij staat bekend als een goede 
onderwijzer, die bovendien erg mu-
zikaal is. Maar hij is ook heel streng 

Trouwfoto van Albert en Angelie.

Het gezin in de tuin: Albert, Anne-Marie, Angelie, Gerard.

Gezin van Cees Jansen en Leida Josten. Achter v.l.n.r. Jos, Betsie, Gerrit, 
Albert. Vóór v.l.n.r. Nico, Adri, pa Cees en ma Leida.

Albert voor de oude jongensschool.
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en kan kinderen soms gemeen 
behandelen. Als je even niet oplet, 
riskeer je een houten borstel tegen 
je hoofd. “Een broer van mij is ooit 
thuisgekomen met bulten op zijn 
hoofd. Ouders gingen in die tijd niet 
gemakkelijk klagen op school, maar 

toen is mijn vader toch zijn beklag 
gaan doen. Het is naderhand niet 
meer gebeurd.” In klas 5 en 6 geeft 
de hoofdonderwijzer, meester Ver-
schueren, les. “Die kan geweldige 
verhalen vertellen; dan hang je aan 
zijn lippen.”

Een deel van Alberts schoolja-
ren valt tijdens Wereldoorlog II. 
De school is dan bezet door de 
Duitsers, met als gevolg dat er 
aanvankelijk helemaal geen les ge-
geven kan worden. Daarna worden 
de klassen wat verspreid. Albert 

Albert als leerling op schoolreis naar Schiphol, 5e van links in de tweede (brede) rij. 

Meester Verschueren met leerlingen in 1953. 
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herinnert zich: “Wij kregen les in de 
koestal van Meeuwesen. Anderen 
zaten in het parochiehuis of in een 
kippenhok.”

Op het seminarie 
in Stevensbeek

Albert weet niet meer precies hoe 
het gegaan is, maar hij komt na de 
lagere school op het seminarie van 
de paters van het H. Sacrament 
in Stevensbeek (in Oost-Brabant) 
terecht. 

Die tijd staat hem nog scherp voor 
de geest. Hij heeft het er naar zijn 
zin. Kijkt er ook met voldoening op 
terug. “Ik was destijds een verlegen 
en teruggetrokken jongetje”, meent 
Albert zich te herinneren, “maar 
door het vele toneelspelen daar heb 
ik dat overwonnen.”
“Toen ik in de zesde klas van het 
gymnasium zat, moest ik soms 
op de fiets naar St. Antonis. Bij 
de slager daar ontmoette ik zijn 
knappe en gezellige dochter, met 
wie ik goed kon praten. Zij maakte 
bij mij kennelijk gevoelens los, die 

mij na lang twijfelen deden beslui-
ten een punt te zetten achter het 
seminarie.” Hij besluit om dat pas 
tegen het einde van het schooljaar 
mee te delen, zodat hij er met een 
gymnasiumdiploma op zak kan 
vertrekken.

Geen priester, 
maar wat dan wel?

Na zijn vertrek uit Stevensbeek 
staat Albert voor de vraag: Wat wil 
ik nu eigenlijk worden? De klassie-
ke talen – Grieks en latijn – liggen 

hem wel. Hij overweegt even om 
leraar in die talen te worden. Albert 
pakt zijn beroepskeuze gedegen 
aan. Hij vraagt een gesprek aan 
bij de broeders van de christelijke 
scholen over de mogelijkheden die 
zij hem kunnen bieden. Hij krijgt 
te horen dat hij met zijn gymna-
siumopleiding in de derde klas 
van de kweekschool – zoals de 
pabo toen heette – mag beginnen. 
Dat is een meevaller. Het vraagt 
een grote omschakeling van hem, 
maar: “Ik heb er geen spijt van 
gehad. Het was alleen wat wennen 

Groepsfoto van de kweekschool op retraite in Seppe. Albert is de derde van links in de achterste rij.

Albert (tweede van rechts) in 1954 als acteur in het stuk ‘Joseph in Dothan’.
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aan nieuwe schoolvakken.” De 
stages doet Albert met veel plezier 
en ze worden ook steeds positief 
beoordeeld. In mei 1958 slaagt 
Albert voor het onderwijzersexa-
men en een jaar later behaalt hij 
zijn hoofdakte.

De kazerne gaat  
vóór de school

Per 15 september 1959 wordt 
Albert vast benoemd als on-
derwijzer aan de drieklassige 
jongensschool St. Bernardus in 
Ulicoten. Daarmee hoopt hij aan 

de militaire dienst te ontsnappen, 
maar verzoeken om vrijstelling 
daarvan – tot aan de Raad van 
State – worden afgewezen. Na vier 
maanden dienst wordt hij overge-
plaatst naar Oirschot, waar hij een 
baantje als hoofdfacteur krijgt. Een 
luizenbaan, met grotendeels admi-
nistratief werk. Bij oefeningen in 
het buitenland draagt Albert de titel 
van hoofdfacteur, wat inhoudt dat 
hij moet zorgen voor alle berichtge-
ving. Bijkomend voordeel van deze 
job is dat hij een eigen chauffeur 
met jeep ter beschikking krijgt.

“Ik vond de militaire dienst soms 
wel eens een nutteloze tijdsbeste-
ding en toch had ik die tijd niet 
willen missen”, vat Albert het jaar 
jaar in wapenrok samen.
De laatste periode van zijn diensttijd 
brengt Albert door in La Courtine, 
het Nederlandse legerkamp in 
Midden-Frankrijk. Hij zwaait af op 6 
oktober 1960 en daags daarna staat 
hij in Ulicoten voor klas 3 en 4, 
met ruim dertig kinderen. Meester 
Verschueren stelt hem aan de leer-
lingen voor. “De overgang was groot, 
maar ik heb de kinderen verteld over 

Soldaat Albert (links) op oefening in 
de Drunense duinen.

Albert als hoofd van de Bernardusschool met de leerlingen op Schiphol. 

In 2006, het jaar waarin Albert en Angelie allebei 60 jaar worden. V.l.n.r. 
schoonzoon Cees, Albert, Angelie, Gerard, schoondochter Janneke en Anne-Marie.
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mijn belevenissen in militaire dienst. 
Dat vonden ze geweldig.”

Een leven lang op school 
in dezelfde gemeente 

Albert brengt zijn leven lang – vanaf 
zijn vierde als kleuter tot aan zijn 
pensionering op zijn 62ste – door op 
een school binnen onze gemeente, 
met uitzondering van zijn semina-
rie- en zijn diensttijd. Als hij niet 
op school zít, dan stáát hij er wel. 
In ons taalgebruik zít een leerling 
immers altijd op school, terwijl de 
onderwijzer er altijd stáát. Dat zit-
ten heeft Albert gedaan als kleuter 
en lagere schoolleerling en later 
als kwekeling, het staan begint in 
september 1959 als onderwijzer op 
de jongensschool St. Bernardus in 
Ulicoten, waar hij in 1961 waar-
nemend hoofd wordt en het jaar 
daarna officieel ‘hoofd der school’. 
Vanaf 1985 verplaatst het staan zich 
naar Baarle-Nassau: eerst tot 1993 
als directeur van de Aloysiusschool 
en vervolgens tot september 1998 
als directeur van de Akkerwinde. Zo 
is hij in totaal 39 jaar lang in onze 
gemeente een ‘dorpsonderwijzer’ 
van het zuiverste water.

Jongste schoolhoofd 
van Nederland

Als Albert in 1959 op school komt, 
zijn er in Ulicoten twee kleine, oude 
schooltjes: een jongens- en een 
meisjesschool. Albert begint zijn 
onderwijsloopbaan op de jongens-
school, die bestaat uit drie dubbel-
klassen van rond de dertig leerlingen. 
Zijn collega’s zijn twee leerkrachten 
bij wie hij vroeger zelf nog in de klas 
gezeten heeft: juffrouw Rentiëns en 
meester Verschueren, het school-
hoofd. Die krijgt in 1961 een hart-

infarct en stopt bij het begin van het 
schooljaar 1962-1963. Albert wordt 
benoemd tot waarnemend hoofd. Om 
tot hoofd benoemd te kunnen worden 
moet je drie jaar onderwijservaring 
hebben, maar… Albert heeft - met 
dank aan de militaire selectiecom-
missie - maar twee effectieve on-
derwijsjaren achter de rug. Gelukkig 
geeft het ministerie ontheffing van de 
‘3 jaar regel’. Op 16 september 1962 
wordt hij benoemd tot schoolhoofd. 
Het jongste in Nederland. Dat blijft 
hij gedurende vijf jaar: onderwijzer 
én hoofd van de jongensschool.
In deze periode worden ook hun 

Het jonge schoolhoofd met belangstellende leerlingen.

Groepsfoto toen de Bernardusschool nog jongensschool was.
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twee kinderen geboren: Gerard en 
Anne-Marie.

Snelste fusie ooit

Op de meisjesschool is tegelijkertijd 
Jo Broos schoolhoofd. Tijdens de 
grote vakantie in augustus komt zij 
Albert meedelen dat ze met ingang 
van het nieuwe schooljaar gaat 
stoppen op school, omdat ze gaat 
trouwen. En in die tijd – we schrij-
ven 1967 – moet een katholieke 
onderwijzeres stoppen met werken 
als zij gaat trouwen. Albert weet 
wat hem te doen staat. Hij gaat 
naar pastoor Van Steen, voorzitter 
van het kerk- en schoolbestuur en 
legt hem de situatie voor. Tegelijker-
tijd doet hij het voorstel om van de 
gelegenheid gebruik te maken om 
jongens- en meisjesschool te laten 
fuseren. Het resultaat zou dan zijn: 
één school, zonder dubbelklassen. 
Pastoor Van Steen hoeft er niet lang 
over na te denken en geeft Albert 
carte blanche, met de woorden: “Je 
zorgt maar dat alles in orde komt 
bij de verschillende instanties en 
doe de brieven maar de deur uit.” 

Het betekent meteen het einde 
van Albert zijn vakantie, maar… 
In ruim twee weken tijd is alles in 
kannen en kruiken en is de fusie 
een feit. Ulicoten heeft nu in plaats 
van twee driemansschooltjes één 
gemengde school met vijf leerkrach-
ten. Een verzoek bij het ministerie 
om een zesde leerkracht te mogen 
aanstellen wordt afgewezen. 

Nieuwe school, nieuwe 
gymzaal en oude kloostermuur

Er is nu wel een nieuwe start 
gemaakt, maar wel op twee oude, 
uitgeleefde locaties. Ook onderwijs-
kundig kan men nieuwe impulsen 
gebruiken. Vrij snel worden er dan 
ook nieuwe methodes en nieuw 
lesmateriaal ingevoerd, vooral op 
het gebied van taal, rekenen en 
wereldoriëntatie. Bovenaan op het 
verlanglijstje van de directeur van 
de gemengde lagere school staat 
daarna: een nieuw schoolgebouw, 
waar alle leerlingen in passen… 
en meer dan dat! Een moderne 
school met up-to-date onderwijs! 
De demografische ontwikkelingen 

helpen daar niet echt aan mee. 
Sinds 1969 tekent zich een afname 
van het leerlingenaantal af. In dit 
klimaat werkt Albert toch heel 
gedreven aan de opbouw van zijn 
nieuwe Bernardusschool. 

Daarbij komt zijn lijfspreuk “Waar-
deer het verleden, maar richt je op 
de toekomst” hem uitstekend van 
pas. Albert: “Pastoor Van Steen zag 
de vernieuwing van meubilair en de 
aanvraag voor nieuwbouw bij het 
ministerie niet zitten. Allerlei brieven 
naar instanties moest ik zelf opstel-
len en hij ondertekende deze steeds 
zonder ze te lezen. Ik legde hem van 
tevoren wel altijd de inhoud ervan 
uit. Op een bepaald moment heb 

Leerlingen metselen mee aan 
de nieuwe school bij het project 
‘Bouwen’.

Uit de beginjaren van de gemengde Bernardusschool.
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ik een aantal brieven verzameld, 
met daar tussenin de aanvraag voor 
nieuwbouw aan het ministerie. De 
inhoud van de brieven werd door 
mij weer uitgelegd, behalve van die 
ene brief. Aan de secretaris had ik 
het wel verteld. Op een gegeven 
moment komt vanuit het ministerie 
de goedkeuring en die heeft bij de 
pastoor meer dan een half jaar in de 
la gelegen. Ik kwam daar pas achter 
toen ik aan de inspecteur vroeg 
waarom we nog geen antwoord ge-
kregen hadden.” Uiteindelijk wordt 
op 16 september 1970 de nieuwe 
lagere school in gebruik genomen. 
In de eerste jaren van zijn loopbaan 
moet Albert het doen met leer- en 
hulpmiddelen die erg verouderd zijn. 
Met steun van onderwijsinspecteur 
Aerts en gebruik makend van een 
speciaal wetsartikel (art. 72) wordt 
de achterstand binnen een paar 
jaar ingelopen. Het zou daarbij ook 
heel welkom geweest zijn als de 
school kon beschikken over zes 
onderwijzers: voor elke klas één. 
Helaas… niet genoeg leerlingen 
daarvoor. Maar in 1974 krijgt de 
school enkele jaren extra forma-
tie: voor onderwijsstimulering en 

vanwege de opvang van Vietnamese 
leerlingen. Jammer genoeg eindigt 
die regeling weer in 1976. Albert 
gaat niet bij de pakken neerzitten. Er 
moet ook strijd geleverd worden om 
op een redelijke manier de gymles-
sen te kunnen verzorgen, want die 
kunnen op dat moment alleen op 
de speelplaats en op een sportveld 
plaatsvinden. Albert kan er zich nog 
kwaad om maken: “De inspecteur 
voor lichamelijke opvoeding wilde 

ons – na overleg met de gemeente 
– dwingen om via busvervoer de 
gymlessen in Baarle te geven. Ik 
weigerde in de bus te stappen en 
zou van het team hetzelfde vragen.” 
In 1976 wordt, na langdurige weer-
stand bij de gemeente overwonnen 
te hebben, gestart met de bouw van 
een gymzaal bij de school. Vóórdat 
hiermee begonnen wordt, speelt er 
in Ulicoten echter nog een andere 
zaak: de afbraak van de oude meis-
jesschool en het klooster met zijn 
karakteristieke muur met kantelen. 
In Ulicoten komt een actie op gang 
om dit stukje cultureel erfgoed veilig 
te stellen. In elk geval wil men de 
muur behouden. 
De Rabobank wil die grond echter 
kopen ten behoeve van nieuwbouw. 
In mei 1976 is er een bijeenkomst 
in café Kusters van de gemeente 
met de werkgroep ‘Leefbaarheid 
Ulicoten’. Voor aanvang daarvan 
geeft wethouder Van Helvoirt de 
werkgroep – waartoe ook Albert be-
hoort – te verstaan: “Het is kiezen 
voor afbraak van de muur of voor 
het verkrijgen van een nieuwe gy-
maccommodatie.” Albert laat hem 
fijntjes weten dat hij het verband 

Het zusterklooster met ernaast de omstreden muur bij de meisjesschool.

Actie voor het verkrijgen van een eigen gymzaal in de carnavalsoptocht van '72.
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niet ziet. In februari 1977 wordt de 
gymzaal toch in gebruik genomen. 
Burgemeester Hogenbosch weigert 
om deze, namens de gemeente, of-
ficieel te openen. De veelbesproken 
muur is overigens wel plat gegaan.

Klein maar dapper

Ik weet dat Albert een verbeten 
strijder is geweest voor het behoud 
van een zelfstandige school in Uli-
coten, zoals hij ook een voorvechter 
geweest is voor extra overheids-
steun voor de kleine (dorps)kernen 
in Nederland. Deze twee zaken 
hangen overigens sterk met elkaar 
samen, maakt Albert me duidelijk. 
“Het is fout om te denken dat een 
kleine school in een dorp niet meer 
is dan een onderwijsvoorziening. 
De positie die een school in een 
dorp inneemt is van wezenlijk be-
lang voor de leefbaarheid van zo’n 
kleine kern. Als de kleine school 
uit het dorp verdwijnt, gaat ook dat 
dorp sterven. Voor veel mensen 
bepaalt de aanwezigheid van een 
school in een dorp mede of men er 
wil wonen.” Daarom neemt hij van 
1981 tot en met 1986 namens de 
provincie Noord-Brabant ook zitting 
in het landelijk bestuur van de 
‘Kleine en Kleiner wordende school’ 

(KKS). Daar heeft hij veel nuttige 
informatie kunnen opdoen. Zo blijkt 
het ook mogelijk om extra formatie 
te krijgen als je stimuleringsschool 
wordt. Albert maakt er dankbaar 
gebruik van.

In Ulicoten heeft men zich lange 
tijd strijdbaar moeten opstellen om 
voorzieningen te krijgen of te be-
houden. Om de noodzaak hiervan 
duidelijk te maken en ook goed 
te laten doordringen in de hoof-
den van de gemeentebestuurders 
wordt door de inmiddels opgerichte 
werkgroep ‘Leefbaarheid Ulicoten’ 
in 1984 een huis-aan-huis-enquête 
gehouden. Als er op 12 mei een 
grote manifestatie wordt gehouden 
in café Kusters om het verder weg-
zakken van het dorp te voorkomen, 
staat Ulicoten vol met zwarte vlag-
gen. Het signaal is overduidelijk: 
voorkom dat Ulicoten met een ver-
dere krimp te maken krijgt en dat 
nog meer jeugd wegtrekt. Gebouwd 
moet er worden, ook om de school 
in stand te houden. Tijdens een 
bijeenkomst van de Kleine Kernen 
steekt gedeputeerde Siepman Albert 
een hart onder de riem: “Ik wil 
jullie een compliment maken voor 
jullie slimme aanpak in Ulicoten. 
Jullie hebben ervoor gezorgd dat er 
een nieuwe school is, sportvelden, 
een sportclub en een gymzaal. Nu 
die voorzieningen er zijn moet de 
gemeente wel zorgen dat er gebrui-
kers voor zijn, dus dat er gebouwd 
gaat worden.” 

Pastoor Van Steen, hoofd 
van het schoolbestuur en 
godsdienstleraar

Je kunt het niet over Ulicoten in 
de vorige eeuw hebben, zonder 
pastoor Van Steen ter sprake te 
brengen. Pastoor Van Steen: de ja-
ger, de jeugdwerker, de muzieklief-
hebber, de voetbalfan, de populaire 
vastenpredikant, de parochieherder 
met naast zich Mila ‘de pastoors-
meid’/’de hulppastoor’. Kortom: een 
markante parochieherder.
Als pastoor is hij ook automatisch 
hoofd van het schoolbestuur. In die 

Verjaardag van Albert in de gymzaal.

Radio-interview met Albert over de 
Kleine en Kleiner wordende School 
(KKS).

Bulletin van KKS, waar Albert van 
1981 tot 1986 in het landelijk 
bestuur zit.
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hoedanigheid krijgt Albert veel met 
hem te maken. “Ik werd altijd zeer 
vriendelijk door hem ontvangen. Hij 
was bijzonder gastvrij”, zegt Albert 
over hem. “Als ik bij hem iets moest 
laten ondertekenen was het altijd: 
Wil je even een borreltje drinken?” 
Hij heeft, zeker in zijn beginjaren 
in Ulicoten, baanbrekend werk ver-
richt, vooral voor de jeugd. Maar… 
hij heeft ook zo zijn eigen opvat-
tingen en principes. HIJ verwacht 
bijvoorbeeld dat leerkrachten op 
zondagmorgen om half acht achter 
de kinderen in de kerk zitten om 
erop toe te zien dat zij zich netjes 
gedragen. Als je er een keer niet 
bent, vind je op maandagmorgen 
een briefje op je lessenaar van 
Mila: “Heb je taak waargenomen.”

Als meester Verschueren ziek wordt 
en er een waarnemend hoofd moet 
komen, geeft de pastoor de voorkeur 
aan de oudere juffrouw Rentiëns. 
Dat is echter niet mogelijk, want zij 
is niet in het bezit van een hoofd-
akte. Albert wordt dan benoemd met 
de bepaling, dat hij de helft van het 
meerdere salaris aan haar zal uitbe-
talen. “Na enkele maanden ben ik 
daar toch mee gestopt”, zegt Albert. 
“Zij deed er ook niets extra’s voor.”
In de jaren zestig van de vorige 

eeuw moet je een jaarlijkse tbc-
keuring ondergaan bij de GGD in 
Tilburg om les te mogen geven op 
school. Omdat de pastoor de gods-

dienstlessen verzorgt, geldt voor 
hem ook die regel. Aangezien Van 
Steen echter pertinent weigert zich 
te laten keuren, geeft hij zijn lessen 
noodgedwongen in de kerk.

Op zekere dag vraagt Albert aan de 
inspecteur of hij met de pastoor de 
aanschaf van nieuw meubilair wil 
bespreken: éénpersoonssetjes in 
plaats van de oude tweepersoons 
bankjes. De pastoor blijkt niet te 
overtuigen van het nut daarvan. 
Zijn redenering: “Wij hadden vroe-
ger meubilair waar met messen in 
gekerfd was en zijn wij nu minder 
geleerd?”

Iedere zondag roept de pastoor 
vanaf de preekstoel af dat de door-
deweekse mis om half acht begint. 
Als het een gezongen mis is begint 
hij echter al om 7.15 uur en bij de 
opening van de jachttijd om 6 uur. 
Jarenlang heeft Albert, samen met 
Jan Geerts en koster Piet van den 
Broek de mis gezongen. “Na de mis 
ging ik dan de kachels op school 
op een hogere stand zetten om de 
lokalen rond negen uur warm te 
hebben.”

Op 1 januari 1972 sluit het school-
bestuur van Ulicoten zich aan bij 
de Stichting Katholieke Onderwijs-

Januari 1984: Hoorzitting naar aanleiding van de gehouden enquête over de 
leefbaarheid in Ulicoten. V.l.n.r. Wethouder Charel Boeren, burgemeester Ivo 
Kortmann, Albert Jansen, raadsleden Bernard Boeren en Toon Nooren.

Pastoor Van Steen met zijn 
huishoudster Mila.

V.l.n.r.: pastoor Van Steen, meester De Kanter, meester Grauwmans, juffrouw 
Rentiëns, meester Verschueren in de jaren 40. coll. Hkk Amalia v Solms
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Team Bernardusschool 1985.

belangen (SKO) in Baarle-Nassau, 
want de regelgeving is inmiddels 
steeds complexer geworden en 
pastoor Corstiaensen, de opvolger 
van pastoor Van Steen, heeft daar 
helemaal geen zin in.

Bouw van de nieuwe school

Nadat de fusie van de jongens- en 
de meisjesschool in 1967 een 
feit is, begint Albert al gauw met 
de plannen voor nieuwbouw. Met 
medewerking van inspecteur Aerts 
en de schoolarts dr. Hermans gaat 
het balletje aan het rollen. Er is 
verdeeldheid bij de geneeskundige 
diensten welke van de twee scholen 
er het meest beroerd aan toe is. 
Van afkeuren van een van de twee 
scholen kan echter geen sprake 
zijn, want dan zou die school 
moeten sluiten. Ondertussen is het 
’s winters ijzig koud in de lokalen, 
waait de sneeuw onder de dakpan-
nen door en komt het smeltwater 
op verschillende plaatsen vanaf 

het plafond de lokalen ingesijpeld. 
De oliegestookte kachels maken 
overuren, maar leggen ook zo’n 
beslag op het schoolbudget, dat 
het bedrag dat de gemeente per 
leerling betaalt ontoereikend is om 
heel het onderwijs te bekostigen. 
Op pastoor Van Steen heeft dit alles 
geen vat. Hij vindt het allemaal 
nogal meevallen. Dank zij de steun 
van onderwijsinspecteur Aerts kan, 
na ongeveer tien jaar, een aanvraag 
voor nieuwbouw bij het ministerie 
worden ingediend. In de zomer van 
1970 wordt begonnen met de sloop 
van de oude jongensschool. Uiter-
aard is de nieuwe school nog niet 
gebruiksklaar aan het begin van 
het nieuwe schooljaar. De combi-
natiegroep 3-4 wordt ongeveer zes 
weken gehuisvest in het parochie-
huis, groep 5 pendelt dagelijks 
naar een lokaal in het SOB-gebouw 
in Baarle-Nassau en de overige 
groepen vinden tijdelijk onderdak in 
de oude meisjesschool. 

Over de bouwperikelen bij de 
nieuwe school zou ook nog een 
heel hoofdstuk toegevoegd kunnen 
worden, maar… op 16 septem-
ber 1970 kan de vlag echt uit: 
de nieuwe lagere school wordt in 
gebruik genomen.

Het schoolhuis: 
een verhaal apart

Vroeger stond er bij een school dik-
wijls een schoolhuis: een woning 
voor de hoofdonderwijzer. Meestal 
was deze eigendom van de ge-
meente of van het kerk- en school-
bestuur en het schoolhoofd woonde 
daar met zijn gezin. In Ulicoten was 
er ook een schoolhuis en meester 
Verschueren heeft daar jarenlang in 
gewoond. Albert niet. Hij vertelt: “In 
Ulicoten was men lang van mening 
dat ik niet in Ulicoten wilde wonen, 
maar het tegendeel is waar. Ik heb 
ontzettend veel moeite gedaan om 
er te kúnnen wonen. ”Als de heer 
Verschueren naar Baarle vertrekt 
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probeert hij eerst het schoolhuis 
te kopen, maar dat verzoek wordt 
afgewezen. Dan stelt hij voor om 
het te huren. De pastoor wil er 
echter geen enkel onderhoud aan 
laten verrichten. Adrianus Geerts, 
zelf al iemand op jaren, zegt op 
een vergadering tegen de pastoor: 
“Het is zo slecht, daar trekt nog 
ginne ouwe mens in.” Dat Albert 
desondanks toch interesse heeft 
in de woning komt doordat er een 
grote tuin bij is.

Als dat afgeketst is doet hij drie 
andere pogingen, allemaal zonder 
succes. “Op een bepaald moment 
bouwt de gemeente een tweewoon 
aan de Dorpsstraat. Ik zeg tegen de 
wethouder: Dit is de laatste kans om 
te zorgen dat ik in Ulicoten blijf.” Als 
ook dat niet doorgaat, beslist Albert 
om in Baarle te gaan wonen.

Het schoolhuis staat een tijdlang 
leeg en dan trekt het Wit-Gele Kruis 
er tijdelijk in. “Daarna gaan de 
pastoor en Mila er wonen, na een 
grondige restauratie van ruim zes-
endertigduizend gulden. Achteraf 
gezien had hij het voor zichzelf 
gereserveerd”, is Alberts conclusie.

Stel je voor: je komt vanuit 
Vietnam op een school in 
Ulicoten

Bootvluchtelingen, we kennen ze 
anno 2021 maar al te goed van de 
dramatische beelden op tv. Mensen 
die vanuit Noord-Afrika proberen 
in gammele boten de kusten van 
Zuid-Europa te bereiken, op zoek 
naar een beter bestaan. In 1979 
zijn er tal van mensen die op een 
dergelijke manier proberen het 
oorlogsgeweld in hun land Vietnam 
te ontvluchten. Een aantal van hen 
wordt opgenomen in Nederland en 
weer een gedeelte daarvan komt 

terecht in het opvangcentrum aan 
de grens. Begin 1980 zitten daar, 
in het voormalige klooster van de 
paters van de H. Geest, ruim 100 
personen. Op de Bernardusschool 
worden er in de jaren 1980, 1981 
en 1982 drie groepen Vietnamese 
kinderen opgevangen en ze krijgen 
er les. Dat vraagt veel inzet, creati-
viteit en improvisatievermogen. Die 
is gelukkig in ruime mate aan-
wezig bij de leerkrachten Marcel 
van Gils en Loes Terlaak. Er zijn 
immers geen boeken, geen echte 
methodes. Er gebeurt daarom 
veel met handen en voeten. Veel 
plaatjes worden er gebruikt en veel 
woordjes geleerd. Het benodigde 
materiaal ontwerpen ze zelf. Zo 

snel mogelijk worden de kinderen 
ingedeeld bij de gewone klassen. 
Dat contact met de Nederlandse 
kinderen doet hen zichtbaar goed 
en versnelt aanzienlijk het leren. 
Dat wil niet zeggen dat het altijd 
gemakkelijk is. Je merkt dat veel 
van de kinderen geen schooler-
varing hebben en veel vrijheid 
gewend zijn. Ze hollen dan ook de 
eerste dagen overal door de school, 
wat storend is. Maar je ziet tegelij-
kertijd hoe snel kinderen kunnen 
leren en zich aanpassen. 
Albert vat zijn gevoel over die tijd 
samen: “Er moest veel geregeld 
worden, maar de Vietnamezen had-
den en hebben een warm plekje in 
mijn hart.”

1979/1980: Viëtnamezen op de vlucht voor het oorlogsgeweld.

De school krijgt extra formatie voor de Viëtnamese leerlingen. Loes Terlaak met 
haar leerlingengroep.   
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Mijn eerste baan…

Waarschijnlijk gaat het heel vaak 
zo met je eerste baan: je stort je er 
helemaal op, gaat elke nieuwe uit-
daging aan en je probeert duidelijk 
je sporen achter te laten. Dat is ook 
het geval met Albert als hij in 1959 
zijn onderwijsloopbaan begint in 
Ulicoten. In zijn geval werken er 
nog een paar extra stimulerende 
factoren mee: hij gaat aan de slag 
in zijn eigen geboortedorp, kent 
er veel ouders van leerlingen en 
zijn collega’s zijn oud-onderwijzers 
van hem. Dat maakt het allemaal 
extra spannend, maar Albert gaat 
er niet onder gebukt. Hij focust op 
de toekomst, met tal van plannen 
en idealen. Het meest zichtbare 
resultaat van zijn tomeloze inzet zijn 
natuurlijk de fusie van jongens- en 
meisjesschool, de bouw van de 
nieuwe school en later ook van de 
gymzaal. Daarnaast heeft hij ook 
geknokt om voor zijn kleine school 
de voorzieningen te krijgen waarop 
hij recht meende te hebben. Albert: 
“Op een gegeven moment ontston-
den er problemen met de gemeente 

over vergoeding 
van het busver-
voer naar het 
zwembad. Deze 
hebben geleid 
tot de oprich-
ting van de 
oudervereniging 
van de Ber-
nardusschool.” 
Hij spant zich 
ook in om de 
voorzieningen in 
Ulicoten op ni-
veau te houden. 
“Een leefbaar 
dorp en een 
leefbare school 
kunnen niet 
zonder elkaar”, 
is zijn stelling. 
Dit is voor Albert ook reden om 
behalve schoolhoofd ook op andere 
manieren actief te zijn in het dorp. 
Het mede oprichten van de sport-
vereniging, later SVU en ook zijn 
deelname aan de werkgroep ‘Leef-
baarheid Ulicoten’ laten dat zien.

Een kleine school heeft zo zijn 
eigen specifieke problemen. Met 

weinig personeel en middelen moet 
de kwaliteit van het onderwijs toch 
gewaarborgd zijn. Om die reden 
volgt Albert ook lange tijd een hoof-
dencursus in Ede bij Arnhem, tij-
dens het weekend van vrijdagmid-
dag tot zondagmiddag. Dit zorgde 
ervoor dat Ulicoten een schoolvrije 
zaterdag kreeg. Een nadeel van de 
kleine school is ook dat zij het moet 
zien te stellen zonder conciërge. 
“Dat was een groot gemis”, zegt Al-
bert, “want allerlei klusjes moest je 
dan zelf opknappen. Gelukkig heb 
ik vele jaren een beroep kunnen 
doen op Anna en Fons Roelen, met 
zijn gouden handen. Zij hebben me 
veel werk uit handen genomen.”

Ulicoten verruild 
voor Baarle-Nassau

Eigenlijk kan hij niet weg uit Uli-
coten. Met al zijn haarvaten is hij 
verbonden met die gemeenschap 
waar hij zijn zilveren onderwijsju-
bileum heeft gevierd en ook allerlei 
acties heeft opgezet of ondersteund 
om Ulicoten leefbaar te houden… 

Opening in 1975 van het sportterrein van Sport Vereniging Ulicoten (S.V.U.) 
door pastoor Corstiaensen, met onthulling van het naambord ‘Sportpark DE 
BREMER’. De speaker is Albert Jansen.

De vlag in top bij de heropening van de nieuwe basisschool 
in Ulicoten (1983).
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en dan vraagt Cees de Jong, 
voorzitter van het schoolbestuur, 
in 1985 aan hem of hij interesse 
heeft in de directeursfunctie van de 
Aloysiusschool in Baarle-Nassau. 
Daar wil Albert toch even goed over 
nadenken. Lang duurt dat niet. Hij 
is inderdaad in al die jaren ver-
groeid met Ulicoten, maar hij voelt 
ook een zekere angst om er vast 
te roesten. Albert houdt trouwens 
altijd van nieuwe uitdagingen. “Ik 
kan iedereen aanraden om op tijd 
van baan te veranderen”, zegt hij 

nu. “Het geeft een verfrissing.”

1985 Is een cruciaal jaar in de 
onderwijsgeschiedenis van Ne-
derland: het kleuter- en het lager 
onderwijs worden samengevoegd 
tot de ‘basisschool’. Dit betekent 
dat leerlingen vanaf 4 jaar op de 
basisschool zitten in groep 1 tot en 
met 8. Daarna stappen zij over naar 
het vervolgonderwijs. Het onder-
scheid tussen kleuterleidster en 
onderwijzer(es) komt daarmee ook 
te vervallen. Zij worden voortaan 

allemaal ‘leraar’ genoemd en het 
schoolhoofd wordt ‘directeur’. Dit 
vraagt van de leerkrachten vooral 
een psychologische aanpassing.

In 1993 dient zich een nieuwe uit-
daging aan: de Maria Reginaschool 
en de Aloysiusschool moeten fuse-
ren. De naam van de nieuwe, grote 
basisschool wordt De Akkerwinde. 
“Het eerste jaar van de fusie heeft 
het zeer veel tijd en energie gekost 
om van de twee verschillende 
teams één team te maken.” Het is 
hem kennelijk gelukt en Albert ziet 
er met voldoening op terug.

Veranderingen…

Natuurlijk wil ik van een onderwij-
stijger zoals Albert weten: wat is 
er nu zoal veranderd in die veertig 
jaren op school? Is het onderwijs 
wezenlijk anders dan vroeger? Zijn 
de kinderen nog hetzelfde?
Albert vertelt dat vooral sinds de 
jaren tachtig er veel veranderd is in 
het onderwijs. “Er komt dan steeds 

Albert en leerkracht Ria Jansens met de leerlingengroep 1983-1984.

Team van de Akkerwinde in Baarle-Nassau.
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meer aandacht voor de problemen 
van de individuele leerling. Er komt 
op school een coördinator leer-
lingenzorg en remedial teaching. 
De komst van de basisschool in 
1985 vind ik de meest ingrijpende 
verandering.” Albert geeft aan dat er 
voor de leerkracht steeds meer werk 
te doen is: vergaderingen, ouder-
avonden, coaching, studiedagen, 
nascholing, enzovoorts. Deze zaken 
vragen ook steeds meer energie. En 
je moet wel zorgen dat je genoeg 
voldoening blijft vinden in je werk. 
“Het gaat in het onderwijs altijd om 
de balans”, zegt Albert, “de balans 
tussen werkplezier en werkdruk. Ik 
heb gelukkig altijd meer werkplezier 
dan werkdruk ervaren en ik heb 
mijn werk altijd graag gedaan. Mij 
was niets teveel als het mijn school 
en mijn leerlingen betrof. Als ik ’s 
avonds naar huis ging kon ik bij het 
sluiten van de deur mijn besognes 
achterlaten.” Een kritisch geluid wil 
hij toch ook nog wel laten horen: 
“Ik vind dat ik me in mijn loopbaan 
te vaak strijdbaar heb moeten op-
stellen om voorzieningen te krijgen 
waar we gewoon recht op hadden. 
Ach”, relativeert hij meteen, “het 
zit ook wel wat in mijn karakter om 

niet meteen toe te geven. Niettemin 
heb ik altijd het gevoel gehad dat de 
overheid parasiteert op de hoofden 
en directeuren van basisscholen.” 
Albert benadrukt het wel als zeer 
positief ervaren te hebben dat er in 
de loop van de jaren steeds meer 
zorg aan het kind besteed wordt. 
Al met al heeft hij de sfeer op de 
verschillende scholen altijd erg 
plezierig gevonden. Hij is dan ook 
dankbaar dat hij zo’n veertig jaar 
lang in het onderwijs met zulke 
fijne mensen heeft mogen samen-
werken.
“En wat de leerlingen betreft… 
Als de wereld verandert, verande-
ren de kinderen natuurlijk mee. 
Vroeger hadden we het klassikale 
systeem en zat er in de vakken veel 
minder afwisseling. Het kind van 
nu vraagt om meer variatie. Over 
het algemeen is het zo dat het kind 
zich minder kan concentreren. Het 
is ook wat individualistischer inge-
steld. Bovendien komt er bij kinde-
ren steeds meer binnen. Zij zitten 
steeds meer achter de computer en 
voor de tv. Ook de sociale media 
nemen veel van hun tijd in beslag. 
En tv is de normaalste zaak van de 
wereld. Soms heb je weleens het 

gevoel dat de leraar in de klas ook 
een tv is: je luistert ernaar als je dat 
wil.“ 

Schoolhoofd en politicus, een 
ongemakkelijke combinatie

Als ik met hem begin over poli-
tiek, reageert Albert meteen met: 
“Ik heb eigenlijk altijd interesse in 
de politiek gehad. Om dingen voor 
elkaar te krijgen ben je namelijk 
vaak afhankelijk van de politiek, 
of het nu gaat om zwemonderwijs 
op school of om huizenbouw. In 
de zestiger jaren was ik actief als 
KVP-er. Ik organiseerde regionale 
bijeenkomsten en nodigde provinci-
ale en landelijke politici uit. Ook ben 
ik enkele jaren bestuurslid geweest 
van de KVP-jongeren, kring Tilburg. 
In 1969 was ik medeoprichter van 
de politieke partij ABGB (Algemeen 
Belang Gemeente Baarle-Nassau), 
die later – na een samensmelting 
met de partij Werknemersbelangen 
– is verder gegaan als VPB.” Albert 
is tevens de eerste voorzitter en het 
eerste raadslid van de nieuwe partij.
Een van de doelstellingen van de 
ABGB is een grotere openheid en 
meer inspraak, gelijke rechten en 

Uitstapje van oud-gemeenteraadsleden. Albert is de eerste van rechts in de tweede rij.
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kansen voor de inwoners en meer 
frisse ideeën in de raad. Verder wil 
men een meer kritische, maar wel 
positieve opstelling ten aanzien van 
het beleid van B&W, meer vari-
atie in de woningbouw en meer 
groen in de wijk. Door toedoen 
van de ABGB wordt in 1970 het 
‘bestemmingsplan Dorp Noord’ 
gewijzigd. Een extra motivatie om 
in de Baarlese politiek een rol te 
spelen is voor Albert het feit dat de 
ABGB zich hard wil maken voor 
meer woningbouw in Ulicoten, om 
mede daardoor de school leefbaar 
te houden en het wegtrekken van 
jongeren te voorkomen.
Zijn keuze voor een actieve rol in 
de Baarlese politiek roept hier en 
daar verbazing op. Soms ook meer 
dan dat. “Ik heb verschillende 
keren anonieme dreigbrieven ont-
vangen.” Een ander naar verschijn-
sel is dat inwoners soms bij hem 
aan huis hun beklag komen doen. 
“Mijn vrouw kon daar niet tegen. 
Zoiets moet men buiten de privé-
sfeer houden”, vindt Albert. Er zijn 
ook Ulicotenaren die laten merken 
dat hun schoolhoofd op de ‘Lijst 
Ulicoten’ hoort te stemmen. Na vier 

jaar houdt Albert het daarom voor 
gezien in de gemeenteraad van 
Baarle-Nassau. Een ervaring rijker, 
maar een illusie armer.

Onderscheidingen

Je doet het er niet voor, maar het 
doet je wel goed als anderen zien 
dat men zich jarenlang met hart en 
ziel inzet op verschillende fronten 
in de gemeenschap. Op de laatste 
dag van juli in 1998 benoemt 

scheidend voorzitter van het 
schoolbestuur Arnold Backx de vele 
eigenschappen van Albert, die de 
Akkerwinde een uitstekende reputa-
tie bezorgd hebben. Albert ontvangt 
uit zijn handen ook het gouden 
speldje voor 40 jaar vakbondslid-
maatschap, maar vooral ook voor 
zijn inzet voor verbetering van de 
positie van het hoofd van de school.

25 September van datzelfde jaar is 
een warme dag. Albert gaat in korte 
broek naar een vergadering, waarbij 
– zo denkt hij – iemand in het 
zonnetje zal worden gezet. Met een 
smoesje is hij naar school gelokt 
om aan hém een onderscheiding 
uit te reiken. Daarop is zijn kledij 
echter niet helemaal afgestemd. 
Inderhaast leent hij het colbertje 
van zijn zoon, zodat pastoor Maikel 
Prasing tenminste een geschikte 
ondergrond heeft om de pauselijke 
onderscheiding ‘Pro Ecclesia et 
Pontifice’ op te bevestigen. Zijn ver-
diensten worden als volgt verwoord: 
“Je poogt de normen en waarden 
van het leven en in het bijzonder 
van het christelijk geloof met zorg 
over te dragen.” Ook zijn jarenlange 
lectorschap in de kerk, zijn trouwe 

Albert ‘dwingt’ - namens zijn partij ABGB - het College van B&W een belangrijk 
voorstel terug te nemen. Dagblad De Stem

In 1998 speldt pastor Maikel Prasing, met assistentie van Alberts vrouw 
Angelie, hem de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ op.
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lidmaatschap van het kerkkoor en 
zijn ijveren voor een goede band 
tussen kerk en school, worden door 
de pastoor gememoreerd. Albert is 
zichtbaar ontroerd door de eer en 
onderscheiding namens parochie, 
kerk en de paus.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
wordt hij in 2010. Hij ontvangt 
dan de koninklijke onderscheiding 
vanwege een keur van activitei-
ten. Alvorens hij het lintje namens 

koningin Beatrix opspeldt, geeft 
burgemeester Hendrikx daar een 
opsomming van: directeur van de 
basisscholen in Ulicoten en Baarle-
Nassau, lid van KOV-onderwijskring 
Baarle/Gilze, 6 jaar provinciaal 
afgevaardigde in het landelijk 
bestuur van de Kleine en Kleiner 
wordende scholen (KKS), raadslid 
in de gemeente Baarle-Nassau, 
medeoprichter en bestuurslid van de 
sportvereniging Ulicoten, secretaris 
van ‘Ulicoten Vooruit’, secretaris 
van de werkgroep ‘Ulicoten 2 voor 
12’ , initiatiefnemer voor de komst 
van de bibliotheek en later lid van 
de beheerraad, bestuurslid van de 
verkeersgroep Generaal Macze-
klaan/Leliestraat, kartrekker van het 
project Ouderenproof.

In zijn dankwoord spreekt Albert zijn 
erkentelijkheid uit voor de ontvangen 
waardering, met een speciaal woord 
van dank voor zijn echtgenote, die 
hem in staat gesteld heeft al het 
vrijwilligerswerk te kunnen doen.

Zwart gat…

Als Albert in 1998 zijn carrière in 
het onderwijs afsluit, lijkt het onont-

koombaar dat hij aan de rand van 
een diep zwart gat staat. Wat moet 
iemand die zijn hele bestaan gewijd 
heeft aan onderwijs en aanverwan-
te zaken nog op het moment dat 
al die bezigheden wegvallen? Maar 
dan herinner ik me zijn motto: 
‘Waardeer het verleden, maar richt 
je op de toekomst’.

Albert heeft zich dan ook al vóór zijn 
afscheid van school laten strikken 
voor de functie van secretaris van 
de nieuwe Stichting voor Katholiek 
Onderwijs ‘Het Groene Lint’, die 
hij vijf jaar zal vervullen.. Ook aan 
andere zaken zal hij zich de jaren na 

Albert met pauselijke (bovenste 
speld) en koninklijke onderscheiding 
(onderste speld).

Aankondiging van beëindiging van de 
onderwijsloopbaan van Albert.

De koets met Albert (en Angelie) wordt bij het afscheid binnengehaald door ‘zijn’ schoolkinderen.
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zijn pensionering wijden: de Senio-
renvereniging, voorzitter mantelzorg-
café, Adviesraad sociaal domein.

Daarnaast is Albert een echte 
doener: als iets stuk is probeert hij 
het zelf in eerste instantie op te los-
sen. Hij houdt van knutselen. Aan 
het bouwen van zijn huis heeft hij 
destijds ook veel tijd besteed en het 
schilderwerk heeft hij toen zelf ge-
daan en doet hij nog steeds. Daar-
naast is hij liefhebber van tuinieren. 
Verder kan hij veel tijd doorbrengen 
met lezen, genieten van natuurfilms 
en het kijken naar wielrennen.

Zijn grootste hobby is minder alle-
daags: autorijden. Geen wonder dat 
hij na zijn onderwijstijd vijf jaar lang 
taxichauffeur en koerier is geweest. 
Die liefhebberij viert hij ook al heel 
lang bot tijdens de vakanties. Hij 
maakt dan het liefst heel verre ritten 
naar Oostenrijk, Zuid-Frankrijk, 
Italië, Spanje, Portugal, Polen, 
enzovoorts. Als hij ergens naartoe 
vliegt, bijvoorbeeld de Canarische 
eilanden, probeert hij ter plekke 
altijd een auto te huren.

Zelfs aan vergaderen heeft Albert 
geen hekel. Het is een van de 

redenen dat hij zich in de loop van 
de jaren enthousiast kon inzetten 
voor diverse projecten, nogal eens 
de voorzittershamer hanteerde, aan 
vergadertafels plaatsgenomen heeft 
in verband met onderwijs, politiek, 
verenigingsleven of actiegroep. “Bij 
alle activiteiten voor Ulicoten is de 
inzet en hulp van opbouwwerker 
John Schouten van grote betekenis 
geweest”, wil Albert graag bena-
drukken.

“De laatste jaren neig ik steeds 
meer naar het opschrijven van wat 
ik meegemaakt heb in mijn werk.”

Tot slot

“Ik heb verschillende medailles 
gekregen”, vat Albert het geheel nog 
eens samen, “maar telkens als ik er 
een opgespeld kreeg bleek die twee 
kanten te hebben. Het onderwijs 
vergt al enorm veel tijd, maar als 
je dan ook jezelf nog bezig houdt 
met verschillende organisaties, 
wordt de wissel die dat trekt op je 

gezin wel erg groot. Het is wel eens 
ten koste van hen gegaan, denk ik 
achteraf. Niettemin kijk ik met veel 
voldoening terug op mijn onderwijs-
loopbaan. Ook ben ik dankbaar voor 
al die mensen die mij al die jaren 
geholpen hebben en achter mij zijn 
blijven staan, want je hebt de hulp 
en adviezen van talloze mensen 
nodig.”

Albert, dank je wel namens alle 
lezers van ‘Van Wirskaante’ voor 
de inkijk die je ons gegund hebt in 
jouw leven. Het is tegelijkertijd ook 
een stukje geschiedenis geworden 
van het onderwijs in Ulicoten en 
Baarle-Nassau in de vorige eeuw 
en ook van de strijd voor een vitale 
kleine kern: Ulicoten. Albert, wij 
wensen je veel sterkte toe in deze 
moeilijke periode in je leven, maar 
ook nog veel actieve en gezonde 
jaren.

Alle foto’s in dit artikel zijn afkomstig 
uit het familie-archief van Albert 
Jansen, tenzij anders vermeld.

Het volledige artikel is uitgebreider, met aanvullende foto’s. 
Geïnteresseerden kunnen dit later vinden op de website 

van de heemkundekring

Een feestelijke sfeer bij het afscheid van Albert in 1998.
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Het huis zonder nummer

“Ja, daar is het. Het huis in de 
bocht inderdaad.” Of: “Nog een 
stukje verder. Zie je dat huis met 
die berg zand in de voortuin? Dáár 
is het.” Zinnen die ik jarenlang heb 
uitgesproken als iemand mij thuis 
afzette. Als ik mensen voor het eerst 
bij mij thuis uitnodigde omschreef ik 
van tevoren even waar ze moes-
ten zijn: “Het is het huis aan de 
linkerkant in de tweede bocht. We 
hebben geen huisnummer, maar je 
vindt het vanzelf…” Of het nu komt 
omdat mijn ouders geen gaten in 
de muur wilden boren, of omdat ze 
nergens “een mooie nummer 13” 
konden vinden weet ik niet precies 
meer. De gemeente Baarle-Hertog 
had in ieder geval wel haar best ge-
daan toen zij, na de bouw van het 
huis, een standaard huisnummer 
verstrekte. Maar het witte plaatje 
met een vetgedrukte, zwarte 13 en 
een vrolijk Belgisch vlaggetje in de 
linkerbovenhoek kwam al helemaal 

niet bij de voordeur te hangen. Wa-
ren mijn ouders dan misschien toch 
té Nederlands? Feit is dat zolang ik 
in mijn ouderlijk huis heb gewoond 
het nummer aan de gevel ontbrak. 
Een pijnlijk punt, want het is niet 
alleen vervelend voor de postbode 
of hulpdiensten maar het maakt je 
huis toch wel écht af. Het lijkt me 
bovendien fantastisch om ermee 
bezig te zijn. Geen regelgeving 
dus ook geen restricties. Formaat, 
materiaal, kleur, font… you name it. 
Je kan het zo bont maken als je zelf 
wilt, of juist heel bescheiden. Zie 
het als een representatie van waar 
jij als persoon voor staat; wat je 
mooi vindt, hoe je bent en waar je 
belang aan hecht. Als een verlengde 
van je identiteit. Ik kan niet wach-
ten om ooit mijn eigen huisnummer 
uit te zoeken.

Straatnaamborden: 
huisstijl van de gemeente?

Loop je vanuit je woning inclusief 
passend vormgegeven huisnummer 

verder de straat in, dan zal je al snel 
stuiten op een volgend onopval-
lend ontwerp: het straatnaambord. 
In Baarle-Nassau in de meeste 
gevallen blauw met witte letters en 
al dan niet een witte rand. Maar, 
welke kleur blauw precies en wordt 
de naam van de straat weergegeven 
in kapitalen of kleine letters? Deze 
grote verschillen zijn niet moeilijk 
te missen. Zo zijn de borden van 
de ‘Alexiastraat’ en de ‘Arianestraat’ 
compleet verschillend terwijl deze 
straten maar zo’n honderd meter 
van elkaar zijn verwijderd en rond 

De Cultuurcorrespondent van Baarle (3)

Hé waar is de huisstijl heen? 
RACHELLE VAN DEN BROEK

Straatnaambordjes van de recent 
aangelegde Alexiastraat te Baarle-
Nassau.

Straatnaambordjes van de recent 
aangelegde Arianestraat te Baarle-
Nassau. 

Onze cultuurcorrespondente Rachelle van den Broek verbaast zich over de straatnaambordjes in Baarle en 

dan vooral over de vormgeving die niet consequent is.
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dezelfde tijd zijn aangelegd. Wat 
is hier aan de hand? Het type 
bord van de ‘Arianestraat’ is in 
Baarle-Nassau trouwens eerder een 
uitzondering dan een regel terwijl 
dergelijke borden in de omliggende 
gemeenten juist veelvoorkomend 
zijn.

Kijk je nauwkeuriger naar borden 
die op het eerste gezicht behoor-
lijk overeen lijken te komen, ook 
dan kun je vaak kleine verschillen 
ontdekken. Vooral de ‘R’ is een 

letter waaraan je goed kan zien dat 
er verschillende lettertypes worden 
gebruikt. De vorm van het oogje is 
vaak wel hetzelfde, maar er blijken 
toch wat variaties te bestaan op 

de rechterpoot van de ‘R’. De ene 
keer strak, diagonaal naar beneden 
de andere keer met een bochtige 
omweg.
Ook de ‘W’, de ‘G’, de ‘A’ en de ‘O’ 
zijn letters die zich gemakkelijk 
laten ‘vangen’ als ze niet identiek 
zijn. Mijn perfectionisme kan deze 
minieme verschillen nog net aan 
en eigenlijk is het stiekem best wel 
leuk om er naar op zoek te gaan (ik 
kan inderdaad nu niet meer nor-
maal naar deze borden kijken). 

De echte grote verschillen zoals 
bij de eerste vergelijking vragen 
echter wel om een uitleg. Is er dan 
geen huisstijl die de gemeente kan 
hanteren om eenheid te creëren 
wat betreft straatnaamborden en 
andere typografische uitingen? Het 
antwoord is ja.

Normaliseren kan je leren 

Voor de herkomst van de Neder-
landse standaardletter moeten we 
terug naar 1944. De Duitse bezetter 
vond het namelijk noodzakelijk dat 
er in Nederland ook een normletter 
werd geïntroduceerd die voor alles 
kon worden gebruikt. De oosterbu-
ren beschikten namelijk zelf sinds 
1936 al over een genormaliseerde 
letter, genaamd DIN 1451. Dit 
type werd onder andere gebruikt 
voor spoor- en snelwegen, num-
merborden van auto’s en straat-
naamborden en bepaalde zodoende 
het typografisch uiterlijk van het 
land. Duitse gründlichkeit dus. Het 
Nederlands Normalisatie Instituut 
dat zich al sinds 1916 bekommert 
om het creëren en beheren van 
Nederlandse Normen (NEN) richtte 
een commissie op die zich over 
de kwestie boog. Een handjevol 
architecten, grafische vormgevers 
en typografen ging vlijtig aan de 
slag. Allerlei omstandigheden 
leidden ertoe dat pas in 1962 dé 
Nederlandse letter werd uitgebracht: 
de NEN 3225. Na bijna twintig 
jaar was er dan toch eindelijk de 
Nederlandse normletter, bedacht en 
vormgegeven door de oervader van 
het letterontwerpen: Jan van Krim-
pen. Het Nederlands Normalisatie 
Instituut duidt het belang van deze 
standaardletter als volgt: “Met deze 
norm wordt beoogd: het verkrijgen 
van meer eenheid bij het maken 
van aanduidingen en opschriften, 
waarbij goede leesbaarheid en goe-
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de esthetisch verantwoorde vormen 
uitgangspunten zijn. Het culturele 
belang van deze aangelegenheid 
mag niet worden onderschat.”

Wordt de NEN 3225 sinds de 
jaren 60 dan voor alle Nederlandse 
letteruitingen gebruikt? Neen. De 
Nationale Spoorwegen gebruikten 
ondertussen al een ander letter-
type en men was eigenlijk ook wel 
tevreden met de typografie die voor 
nummerborden en bewegwijzering 
werd gebruikt. Enkel in Amsterdam 
koos men er voor om tijdens de 
wederopbouw en de uitbreiding van 
de stad de NEN 3225 toe te passen 
op de nieuwe straatnaambordjes. 

Al was na enkele decennia het con-
sistente gebruik van de normletter 
ook redelijk ver te zoeken. Buiten de 
hoofdstad vond er al helemaal een 
wildgroei aan lettertypen op straat-
naambordjes plaats. Dag cultureel 
belang.

Bewustwording in de 21e eeuw 

Toch lijkt men zich de afgelopen 
vijftien jaar steeds bewuster te 
worden van de culturele betekenis 

van het straatnaambord. Zo kon 
in 2007 de gemeente Haarlem de 
verscheidenheid aan straatnaam-
borden niet langer negeren. Een 
ontwerpbureau werd ingeschakeld 
om “te komen tot een familielijn aan 
straatnaamborden die passen bin-
nen de verschillende typen wijken”. 
Hierbij is het vooral leuk om te zien 
dat men voor de wijken in de histo-
rische binnenstad kiest voor een let-
ter met schreef (het lijntje dat dwars 
op de uiteinden van de letterlijnen 
staat – in Van Wirskaante wordt een 
letter zonder schreef gebruikt). Het 
type letter met schreef oogt namelijk 
historischer volgens de besluitvor-
mers. Voor de naoorlogse wijken zal 

een schreefloze letter worden ge-
bruikt, want moderner. Uiteindelijk 
kiest men voor een type waarvan 
zowel een schreefloze variant alsook 
een variant met schreef bestaat, wel 
zo consistent. Niet geheel toevallig 
heet dit type ‘De Haarlemmer’ en 
was deze in 1938 ontworpen door 
de welbekende Jan van Krimpen. 
Dezelfde Jan van Krimpen wiens 
NEN 3225 in Amsterdam anno 
2020 het zwaar te verduren heeft. 
En daar maakt Carel Kuitenbrouwer, 

grafisch vormgever en lettergek zo-
als hij zichzelf noemt, zich dan weer 
druk over. In de korte film Opkomst 
en ondergang van een Goede Letter 
(2009) deelt hij zijn obsessie met 
straatnaambordjes en doet hij uit 
de doeken wat er in Amsterdam 
allemaal aan schort. Een podcast 
met de naam Ongesigneerd van de 
VPRO raad ik aan als je hierover 
meer wilt weten (aflevering 7). Ook 
Utrecht volgt in het bewustwor-
dingsproces en laat van 2019 tot 
ongeveer 2023 de 1200 aluminium 
straatnaambordjes binnen de sin-
gels wisselen voor exemplaren met 
een ouderwetse uitstraling. Volgens 
de stad past het gekozen materiaal 
(email) en het lettertype beter bij het 
historisch hart van Utrecht.

Ook al wordt de Nederlandse 
normletter dus haast niet meer 
toegepast, gemeenten lijken zich, 
zoals het Normalisatie Instituut 
zestig jaar geleden al onderstreepte, 
wel bewust te zijn van de culturele 
rol van het straatnaambord. Niet 
alleen wordt er gestreefd naar een-
heid, maar kiest men ook vaker voor 
een vormgeving die aansluit bij het 
karakter van de stad of het dorp. 
Alsof de straatnaambordjes, net als 
het huisnummer, ingezet kunnen 
worden om een identiteit te verte-
genwoordigen. Misschien sluit in die 
context juist de verscheidenheid aan 
bordjes in Baarle-Nassau wel aan 
bij het merkwaardige karakter van 
het dorp en dan heb ik nog niets 
gezegd over de straatnaambordjes 
in Baarle-Hertog!

Alle foto's van Rachelle van den Broek

Voorbeeld van een straatnaambordje in Amsterdam waarbij de NEN 3225 is 
toegepast. 
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Een Dominicaan 
tussen bronsgroen eikenhout (4)

 ANTOON VAN TUIJL

‘Terwijl ik op de Rijks mijn weg 
zoek, ontstaat in Amsterdam de pro-
vobeweging. Die loopt van 1965 tot 
1967. Samen met mijn leerlingen 
volg ik die ludieke opstand tegen 
de autoriteiten van allerlei slag. De 
meeste paters in ons klooster zijn 
verontwaardigd over de handel en 
wandel van dat ‘langharig werk-
schuw tuig’. Ik vind het prachtig 
en helemaal niet gevaarlijk! Als het 
establishment goed en waardevol is, 
dan zal het wel stand houden…
Rond het station van Venlo verza-
melen zich ook jongeren die hun 

haar laten groeien, gitaar spelen 
en hasj roken. Ik spreek hen aan 
en vraag of zij niet eens naar ons 
klooster willen komen om samen 
met leerlingen van de Rijks over 
hun idealen te praten. Dat doen ze 
en deze ontmoeting wordt het begin 
van wat later het Open Ontmoe-
tingscentrum van Venlo zal worden. 

Pruikentijd

De ‘Nacht van Schmelzer’ – waarin 
die op 14 oktober 1966 het kabinet 
Cals laat vallen – wordt aanleiding 

tot een scheuring in de KVP (Ka-
tholieke Volkspartij. A.v.T.). Die pro-
blemen beginnen eigenlijk op een 
partijbijeenkomst in Venlo. Met een 
groep leerlingen ga ik daar naar toe. 
Dit vind ik een praktijkles Cultuurge-
schiedenis van het Christendom.
Zo zie je hoe mijn leraarschap zin 
krijgt in het samen met de leer-
lingen nadenken over de tekenen 
van de tijd. In het samen zoeken 
naar de diepere oorzaken van alle 
ontwikkelingen in de maatschappij. 
Veel leerlingen zijn geïnteresseerd 
in de politiek en ook nog wel in de 
kerk. Ouderen, ouders en leraren, 
raken in verwarring. Moeders huilen 
omdat hun zonen de haren lang 
dragen. Vaders kunnen de verande-
ringen nog moeilijker bijbenen en 
raken in vertwijfeling. Ik probeer het 
hoofd koel te houden en verwijs hen 
naar de pruikentijd….

Intussen voltrekt zich de overgang 
van de oude Rijks naar de nieuwe 
Mammoet-indeling. Daarin is geen 
plaats meer voor mijn vak Cultuur-
geschiedenis van het Christendom. 
Het worden lessen in maatschap-
pijleer.

De rector vraagt of ik een volledige 
baan wil aan zijn scholengemeen-
schap. Als ik dat doe, dan heb ik 
geen tijd meer voor mijn lessen aan 
de Middelbare Tuinbouwschool en 
voor mijn pastorale taken. Daar voel 
ik niets voor en dus neem ik ontslag.

In de vorige aflevering volgden we pater Huub Gulickx, zoals die open stond 

voor vernieuwingen in de maatschappij, de kerk en zijn klooster. Wij voel-

den aan dat de sfeer van bisschop Gijsen hem niet bepaald aansprak. We 

volgden zijn worsteling met behoudende krachten. De biechtstoel bleek de 

grote bron te zijn van waaruit hij een mensenpastor werd. Ook in het onder-

wijs vond hij zijn weg omdat hij niet tegenover, maar naast zijn leerlingen 

wilde staan… Hoe zijn leven verder verloopt, laten wij hem zelf vertellen.

Provo’s op de Dam in Amsterdam.
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Zondvloed voorkomen

Ook lessen aan de Tuinbouwschool 
behoren tot mijn volle weektaak. In 
Venlo en omgeving leven en werken 
veel tuinders. Vroeger waren dat 
tuinders van de kouwe grond. In de 
naoorlogse jaren groeide het areaal 
van kassen, waarin onder bescher-
ming van glas en met hulp van ver-
warming, groenten werden geteeld. 

Om de zonen van die tuinders 
vaktechnisch te scholen, is er een 
tuinbouwschool. De ontwikkelingen 
in de land- en tuinbouw verlopen 
echter zo snel, dat een meer uitge-
breide opleiding noodzakelijk wordt. 
Daar zorgt de Middelbare Tuinbouw-

school voor. De omschakeling van 
een vrij primitieve tuinbouwschool 
tot een volwaardige middelbare 
opleiding heb ik helemaal meege-
maakt en meebeleefd. Toen ik be-
gon, werd er lesgegeven in een oud 
schoolgebouw. Een zeer gebrekkige 
behuizing was dat. Bij regen moest 
de conciërge met emmers slepen 
om een zondvloed te voorkomen. 
De leerlingen zaten op elkaar gepakt 
en de lucht was er altijd bedompt. 
Er werd intussen gebouwd aan een 
moderne school met alle voorzie-
ningen die een goede opleiding 
zouden garanderen. In het voorjaar 
van 1964 verhuizen we naar het 
nieuwe gebouw en dat maakt het 
lesgeven heel wat comfortabeler. 
Deze leerlingen zijn heel anders dan 

die van de Rijks. Het zijn bijna al-
lemaal zonen van tuinders uit Venlo 
of uit de omliggende dorpen. Ze zijn 
gemotiveerd om zo snel mogelijk 
hun diploma te halen en aan het 
werk te gaan. Op zeker moment 
komen er ook meisjes naar deze 
school. Wanneer er een opleiding 
bloemsierkunst komt, neemt het 
aantal meisjes snel toe. Ik vind dat 
gunstig voor het sociale klimaat van 
de school. Alleen mannen onder 
elkaar geeft ruimte voor verruwing! 

Vraagbaak 

De veranderingen op kerkelijk 
gebied zijn op de tuinbouwschool 
met leerlingen uit heel Limburg, 
duidelijk te volgen. Vragen van 
de leerlingen weerspiegelen de 
ontwikkelingen in het godsdienstig 
leven. Eerst komt de vraag: ”Moeten 
wij nog gaan biechten?” Daarna: 
“Moeten wij echt elke zondag naar 
de kerk?” Dan komt het moment dat 
een jongen zegt: “Ik heb onze pa 
bekeerd! Hij gaat ook niet meer”. 
De betrokkenheid van leerlingen bij 
het kerkelijk gebeuren is groot in de 
zestiger jaren. 

Als bisschop Moors wat later 
aankondigt dat hij zijn ambt gaat 
neerleggen, willen leerlingen mee 
helpen bij het opstellen van een 
profielschets van de nieuwe bis-
schop. Samen met een groep stu-
denten vertellen wij op Radio-Zuid 
hoe wij de nieuwe bisschop zien. 
Hij dient open te staan voor het 
nieuwe, moet dicht bij de jongeren 
staan en luisteren naar het wel en 
wee van de mensen. Gijsen wordt 
benoemd in 1972. Grote teleurstel-
ling! De betrokken leerlingen leveren 
met vele anderen stevig commen-
taar op zijn handel en wandel. Wat 
later hebben ze geen boodschap 
meer aan hem en zijn aanhang.

Klassenfoto Rijks HBS. Een van de laatste groepen waaraan pater Huub les gaf. 
foto Rijks HBS

‘Vroeger waren dat tuinders van de kouwe grond...’. foto A. van Tuijl
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Naarmate ik langer les geef op de 
tuinbouwschool, word ik steeds 
meer een vraagbaak voor leraren 
en leerlingen. Dat weegt goed op 
tegen mijn inbreng in het klooster 
Mariaweide. Daar heb ik niet veel in 
de pap te brokkelen.

Ik heb van mijn leerlingen ge-
houden. Wel met een apart soort 
liefde, maar die komt wel uit mijn 
hart. Dat heb ik hen ook gezegd en 
verklaard. Ze laten me blijken in die 
‘liefdesverklaring’ te geloven. Dat 
vind ik fijn!

Ik geef les op de tuinbouwschool tot 
september 1988.

Ik blijf pater Gulickx …

In 1964 krijg ik het verzoek les te 
komen geven aan de Gewestelijke 
Sociale School van het N.K.V. in 
Venlo. De Katholieke vakbond wil 
zulke scholen – en financieren ze 
ook – om arbeiders in de avonduren 
gelegenheid te geven hun kennis bij 
te spijkeren. De meeste deelnemers 
hebben na hun lagere school een 
vak geleerd en zijn gaan werken. 
Nu zijn ze goed gemotiveerd om 
Nederlands, recht, geschiedenis en 
godsdienstige vorming bij te leren in 
een aansprekend vorm.

Tien jaar ben ik aan die opleiding 
verbonden. De eerste twee jaren 
verzorg ik de godsdienstige vorming. 
De volgende jaren leer ik hen spre-
ken in het openbaar.

Het blijft niet altijd bij leerstof en 
les geven alleen. Een voorbeeld 
van betrokkenheid bij het wel en 
wee van een deelnemer. Cursist 
Sef wordt ziek. Hij is zich van het 
naderend onheil bewust. Op zekere 
dag zegt hij tegen mij: “Huub, stel 
dat ik kom te sterven, hoe moet het 

dan met mijn kinderen?” Hij heeft 
drie tieners en een nakomertje van 
drie. Daar ik niet hou van beloftes 
op of bij een sterfbed, zeg ik tegen 
hem: “Luister vriend Sef, als jij zou 
sterven, dan zal ik, zolang ik in 
Venlo ben, jouw kinderen steu-
nen. Maar ik kan elders benoemd 
worden en dan garandeer ik niets!” 
Hij overlijdt eind april 1972. Vanaf 
die datum heb ik de zorg voor zijn 
kinderen van hem overgenomen. 
Vanzelfsprekend niet helemaal! Ik 
blijf pater Gulickx. 

Maar voor de jongste ben ik toch 
Ome Huub. Met dat meisje heb ik 
een sterke band. 

Dit overlijden heeft mij geleerd voor 
welke problemen weduwen met 
kinderen komen staan. De mate 
waarin ik bij de opvoeding van die 
kinderen betrokken ben, leert mij de 
omvang van die problemen. Ik ben 
praatpaal, toeverlaat, ome Huub 
en financieel ondersteuner. Daar 
voel ik me gelukkig bij. Als politici 
willen bezuinigen op de uitkering 
van weduwen en wezen, dan wens 
ik hen een zelfde ervaring toe. Dan 

zullen de rekenmeesters wel anders 
handelen.

Groeiende sociale zorg

De Katholieke Leergangen hebben 
in Venlo een dependance. Dat is 
een Middelbare Opleiding voor de 
Sociale Dienst. In de groeiende 
sociale zorg van de welvaartsstaat 
is zo’n opleiding nodig. De directeur 
vraagt mij of ik zin heb om op die 
school wijsgerige antropologie te 
komen geven. Dat doe ik dolgraag! 
Hierdoor kan ik ook zelf op de hoog-
te blijven van de ontwikkelingen in 
de filosofie. In Zwolle heb ik tijdens 
mij opleiding drie jaar filosofie ge-
studeerd. In de jaren daaropvolgend 
heb ik daarover nog wel een en 
ander gelezen. Ik ga cursus volgen. 
Die zijn interessant, want er komen 
inleiders en docenten van formaat. 
Ik ben een ijverige leerling want 
temidden van al die professionele 
filosofen ben ik een amateur.
Enthousiast breng ik het geleerde 
in praktijk tijdens mijn lessen. Zo 
treed ik in dienst bij de Katholieke 
Leergangen in Tilburg en geef daar 
tien jaar lang les met veel ijver en 
plezier.

In die jaren heb ik goede contacten 
met mijn studenten. De meeste van 
hen hebben een baan. Velen doen 
vrijwilligerswerk omdat de banen 
schaars worden in de economische 
crisis van de jaren tachtig. Het is fijn 
om studenten op weg te helpen bij 
het schrijven van hun eindscriptie.

Een trimester lang rij ik met mijn 
Volkswagentje naar Eindhoven om 
daar een zieke collega te vervangen. 
Het is hard werken!

Een klankbord voor mijn werken en 
denken vind ik in het klooster nau-
welijks. Dat komt, denk ik, doordat 

Pater Huub Gulickx. 
foto archief Rijks HBS
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de meeste medepaters op Maria-
weide niet meer actief zijn vanwege 
hun leeftijd. Zoals men in het huis 
van de gehangene niet spreekt over 
het koord, zo spreek ik in het huis 
van rustende Dominicanen niet 
over werken.

Alsof het niet op kan, heb ik ook 
les gegeven aan ‘de Klos’. Dat is 
de kleuterleidster-opleiding. Een 
fijne ervaring! De opleiding duurt 
drie jaar. De studenten, allemaal 
meisjes, hebben in het eerste jaar 
één dag in de week praktijk. Later 
wordt die uitgebreid tot twee dagen 
per week. De lessen pedagogiek en 
didactiek zijn gericht op het spelend 
leren. Het jonge kind, de kleuter, 
staat centraal. De motivatie van 
de ‘Klossters’ is vooral het omgaan 
met kinderen. De omgang tussen 
docenten en studenten is heel ge-
moedelijk. Ze noemen ons bij onze 
voornaam.
In het onderwijs wordt wel wat 
laatdunkend neergekeken op de 
kleuters. Aan die hummels kun je 
toch geen kennis kwijt! Zelf ben 
ik in mijn eigen kleutertijd op de 
bewaarschool geweest. Vanuit de 
volwassenen werd dat - zoals het 
woord al zegt – gezien als een 
plaats waar de kinderen veilig 
konden toeven. De moeders met 
hun grote gezinnen hadden dan 
hun handen vrij voor ‘belangrijker 
werk’. Was de bewaarschool gericht 
op de hygiëne en het lichamelijk 

welzijn van de kleuter, de Klos stelt 
de emotionele, sociale en cognitieve 
ontwikkeling op het eerste plan. 
In het kader van deze benoeming 
leer ik Jean Piaget kennen. Hij is fi-
losoof-pedagoog die in zijn observa-
tie van de kleuters de waarneming, 
de taal, het denken, de motoriek en 
de fantasie in de ontwikkeling van 
de jonge kindertjes tot onderwerp 
van zijn wetenschappelijk werk 
heeft gekozen. In mijn lessen 
probeer ik de belangstelling van 
de toekomstige kleuterleidsters te 
wekken voor zijn inzichten. Dat valt 
niet mee, want mijn invalshoek, de 
catechese wordt niet zo interessant 

‘Zoek de stilte…’. Beeld in de tuin 
van klooster Mariaweide. foto site 
‘Dominicanerkloosters Nederland’

Bewaarschoolgroep Baarle-Hertog met zuster Benigna.

De Zwitserse filosoof-pedagoog Jean 
Piaget. 
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gevonden. Hun vooropleiding en 
bewustzijnsniveau zijn er gemiddeld 
ook niet naar. Lief en kindvrien-
delijk zijn de meisjes wel, maar 
buskruit en warm water hebben ze 
niet uitgevonden!

Bij het zoeken betrekken

In de zeventiger jaren doet de 
ervaringscatechese haar intrede. De 
oude catechismus met zijn vraag- 
en antwoordspel heeft afgedaan. 
Het geloofsleven is belangrijker dan 
de geloofsleer! Vanuit het Hoger 
Catechetisch Instituut in Nijmegen 
worden er modellen en leerplan-
nen aangereikt. Als werker in het 
veld, geloof ik dat we nu de weg 
gevonden hebben om jongeren 
te bereiken, als we jongeren bij 
het zoeken betrekken! Alleen de 
kerkelijke overheid geeft ons niet de 
ruimte voor dat gezamenlijk zoeken. 
Bisschop Gijsen van Roermond 
werkt alle plannen en vernieuwin-
gen systematisch weg. Wat hem 
voor ogen staat, lees je in zijn boek 
‘Zekerheid en Vrede’. Dat brengt de 
precieze leer vanuit Rome onder 
woorden. Geen enkel initiatief of 
leerproces krijgt ook maar enige 
kans. Er mag geen letter aan ‘de 
leer’ worden veranderd en de hel 
blijft – ook voor kinderen – de hel 
en de hemel de beloning. 
De kerk van Nederland en de kerk 
van Roermond hadden blijkbaar 

bisschoppen 
nodig van 
zijn postuur. 
Conservatieve 
katholieken van 
‘goeden huize’ 
hebben daar in 
Rome hard voor 
gewerkt. Vol-
gens mij heeft 
de Heilige Geest 
van boven met 
tranen in de 
ogen toegeke-
ken. Een bis-
schop die zich 
lossnijdt van de 
geloofsgemeen-
schap, kan in 
mijn ogen geen 
goede vruchten 
voortbrengen.

De Klos wordt 
opgeheven. De 
kleuterleidster 
wordt voortaan 
opgeleid tot ‘Lerares Basisonder-
wijs’. Ik mag de oude opleiding 
nog mee helpen afbouwen en word 
dan op wachtgeld gesteld. Dertien 
jaar heb ik les gegeven in dit type 
onderwijs.

In 1990 komt het Ministerie van 
Onderwijs erachter dat de top van 
het ministerie vervreemd is van de 
basis, met alle nare gevolgen van 

dien. Het was een foutieve beslis-
sing om het kleuteronderwijs te 
laten opgaan in het basisonderwijs. 
In mijn jaren op de Klos zag ik hoe 
in het kleuteronderwijs de mogelijk-
heid ligt om achterstanden in taal, 
motoriek, spreken en denken van 
jonge kinderen weg te werken. In 
het basisonderwijs kan dat nooit zo 
doeltreffend gebeuren.’

Wordt vervolgd

Oude vraag- en antwoord-catechismus. 
foto Antoon van Tuijl



Rogge

Rogge is waarschijnlijk rond de 
jaartelling in Nederland geïntrodu-
ceerd. Hij is gevonden op de jongste 
raatakkers (celtic fields). Sinds de 

Middeleeuwen is het ook hier een 
belangrijke grondstof voor brood. 
Rogge wordt vooral geteeld om er 
roggebrood van te maken. In Ierland 
en de Verenigde Staten wordt het 
gebruikt voor de productie van 
whisky. Laat dat dan net de reden 
zijn dat dit jaar in Baarle enkele 
velden met rogge zijn aangeplant. 
Zuidam Distillers gaat het gebruiken 
voor het destilleren van genever en 
whisky. “De rogge-genever is een 
van onze hardlopers”, krijgen we te 
horen op het kantoor van Zuidam. 
Rogge wordt al zeven à acht jaar 

voor Zuidam in ons heem geteeld, 
blijkt bij navraag. Niet alleen rogge 
en tarwe, maar ook gerst en mais. 
Zuidam Distillers doet dit ”omdat 
we geloven in ‘Terroir’ en ook omdat 
we erin geloven dat de teelt omstan-
digheden samen met de grond van 
grote invloed zijn op de uiteindelijke 
whisky en genever”, aldus Patrick 
van Zuidam. Zuidam Distillers is 
nog niet honderd procent zelfvoor-
zienend, “momenteel, afhankelijk 

‘Oude landbouwgewassen’ in Baarle
HARRY BENSCHOP

Roggeveld langs de Hoogstratensebaan. Rogge heeft een stijve aar met 
middellange kafnaalden, hij hangt over naar een kant.

In de combine vindt het maaien, 
dorsen en schonen direct na elkaar in 
de dorsmachine plaats.

Een boer aan het dorsen op zijn akker. 
foto wikipedia

Door het natte, warme weer staat de maïs dit jaar hoger dan anders. 

Tussen de maïs- en aardappelvelden dit jaar ook velden met gewassen 

die we niet (meer) zo goed kennen: rogge, tarwe en hennep.
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van de oogst voor zo’n zestig à 
zeventig procent.”
Als (zomer)rogge nog in Nederland 
werd geteeld, dan was het als 
stoppelgewas voor groenbemes-
ting, bijna niet meer voor de korrel. 
Rogge doet het goed op de arme(re) 
zandgronden. Het voordeel van 
rogge is dat het de grond verbetert. 
Financieel word je er als agrariër 
niet echt wijzer van. Daarvoor is de 
opbrengst te gering.

Rogge-akkers

In het natuurbeheer spelen rogge-
akkers een belangrijke rol bij het 
creëren van een goed milieu voor 
akkeronkruiden. Op de Castelree-
sche Heide heeft Staatsbosbeheer 
enkele van die akkers aangelegd. 
Korenbloemen, klaprozen en 
kamille kun je er tussen de rogge 
zien staan. Die kennen we allemaal 
nog wel, maar er stonden vroeger 
veel meer soorten tussen het graan, 
tot wel 55 soorten die zo goed als 
allemaal zijn verdwenen. Op enkele 
plekken doen natuurbeheerders hun 
best weer enkele van die soorten 
terug te krijgen. 

Op Boschoven bij de Randweg 
groeit voor het tweede jaar op rij 
ook rogge. Fazanten maken er 
dankbaar gebruik van. Dit voorjaar 
zaten er enkele nestjes. Ook de 
akkerranden bieden een mooie 
gelegenheid voor fazanten om te 
nestelen en hun jongen groot te 
brengen. Een heel mooi zicht om 
die jonge fazantjes uit de beschut-
ting te zien komen.

Tarwe

Ineens is er een veld met tarwe, bij 
de rotonde naar Alphen. Een Frans 
ras, met korte stengel om zo weinig 
mogelijk stro-afval over te houden. 
Tarwe is dé grondstof voor brood. 
In Nederland verbouwde tarwe 
wordt veel in veevoer verwerkt. 
Maar je kunt er ook een biertje van 
brouwen. En dus ook genevers en 
whisky van maken.

Akkerreservaat op de Castelreesche Heide met veel korenbloemen. De drie 
bekende akkeronkruiden bij elkaar: korenbloemen, klaprozen en kamille.

Een veld met tarwe bij de rotonde naar Alphen. De aar van tarwe blijft recht 
overeind staan. 
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Hennep

Denk niet gelijk dat je van deze 
hennep high wordt, dat zal je niet 
lukken. Het is vezelhennep, gebruikt 
voor touw of kleding, maar ook als 
veevoer. De harde binnenkant van 
de lange stengels geven een goede 
pensprikkel. Mark de Jong op Het 
Sas in Alphen voert het om die 
reden aan zijn koeien. Maishakse-
laars kunnen zich lelijk verslikken in 
de taaie stengel: de messen moeten 
vlijm- en vlijmscherp zijn. Aanpas-
singen aan de maiskooi zijn noodza-
kelijk. “Anders loop de hakselaar na 
vijftig meter vast”, weet Mark. Het is 
voor het vijfde jaar dat hij vezelhen-
nep teelt, dit jaar voor het eerst in 
Baarle-Nassau. In de eerste helft 
van augustus is het geoogst. Hij 

teelt ook veldbonen, niet op grond 
in Baarle, “als soja-vervanger om zo 
uit eigen streek eiwit te halen.” 

Zo krijgen we steeds meer nieuwe 
gewassen te zien in Baarle, of 
‘oude’ opnieuw.
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Aan het veervormig blad kan je de hennep herkennen. Bloeiwijze van hennep.

Hennep wordt meer dan twee meter hoog.
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16. Wat is een lijnhuis en 
hoeveel lijnhuizen telt Baarle?

Een ‘lijnhuis’ is de letterlijke Neder-
landse vertaling van het Engelse 
‘line house’. Het is een gebouw 
waar een internationale grens 

doorheen loopt. In Baarle staan 
dergelijke lijnhuizen bovenop een 
enclavegrens. Op 23 mei 2121 
voldeden maar liefst 170 bouw-
werken aan deze definitie. Bij die 
170 bouwsels zijn 90 woonhuizen. 
Daarvan staan er 34 in de hoofden-

Baarlese enclaves in dertig vragen, deel 2

Hoe uniek is Baarle? (18)
HERMAN JANSSEN

Vorige keer werden de eerste vijftien vragen over de Baarlese enclavesitu-

atie gesteld en meteen beantwoord. In dit tweede deel presenteer ik het 

vervolg. Opnieuw komen vijftien vragen met uitgebreide antwoorden aan 

bod. Samen dertig vragen, evenveel vragen als enclaves! Op die manier 

werpen we een eerste blik op de ‘wereldhoofdstad van de enclaves’, zoals 

wijzelf ons dorp noemen. 

Loveren 2 (B) en 19 (NL), het bekendste lijnhuis in Baarle. pentekening K. van Herck

The Haskell Free Library and Opera 
House. https://en.wikipedia.org



36       van wirskaante 2020/2

clave H1 en 49 in de enclaves H13, 
H14 en H15. Deze vier enclaves 
samen tellen dus maar liefst 83 van 
de 90 woningen waar de rijksgrens 
doorheen loopt. De resterende 
zeven zijn verdeeld over vijf andere 
enclaves: H4, H6, H7, H8 en N2. 
Opvallend veel nieuwe woningen 
zijn vrij recent bovenop de enclave-
grenzen gebouwd.
Er staan bovendien elf bedrijfsge-
bouwen bovenop een enclavegrens: 
kledingwinkel Zeeman, galerie Kunst 
vol Leven, slijterij de Biergrens, 
woonwinkel Goossens, Hoogbraak 
business center, zonnestudio 
Sunwise, reparatie van elektrische 
huishoudelijke apparaten Jansen, 
loonwerkbedrijf Jan Janssens en 

Zn., Sport en Fitness van Dijk, 
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong 
en digitale displays Q-Lite. Ook 
vier openbare gebouwen worden 
door een enclavegrens doorsne-
den: gemeentehuis Baarle-Hertog, 
gemeentemagazijn Baarle-Hertog, 
cultuurcentrum Baarle en een tipje 
van de vrije basisschool De Vlinder. 
Tot slot doorkruist de grens 65 
tuinhokken, schuren, stallen, serres 
of garages.

17. Staan er elders op de 
wereld nog huizen op een 
enclavegrens? 

Slechts op een paar plaatsen staan 
lijnhuizen bovenop een rijksgrens, 
bijvoorbeeld tussen Vermont (Ver-
enigde Staten) en Quebec (Canada). 
The Haskell Free Library and Opera 
House is het bekendste gebouw. 
De grenslijn is er gemarkeerd op 
de vloeren van de leeszaal en het 
auditorium. In Longwa, een dorp 
op de grens van Indië en Myanmar, 
loopt de grenslijn door het midden 
van de woning en het poortje van 
het dorpshoofd. Links hoort het huis 
bij de administratieve regio Sagaing 
in Myanmar, rechts bij de deelstaat 
Nagaland in Indië. Chef Aung Tonyei 
heeft zestig vrouwen. Hij slaapt in 
Indië en eet in Myanmar. Dichter bij 
huis hebben ook Noord-Ierland en 
Ierland een aantal lijnhuizen. Maar 

voor zover bekend staan er alleen 
in Baarle lijnhuizen bovenop een 
enclavegrens.

18. Krijgt een lijnhuis in Baarle 
een Belgisch of een Nederlands 
huisnummer?

In Baarle geldt de voordeurregel. 
Deze houdt in dat de plaats van de 
voordeur bepaalt in welke gemeente 
de bewoners van het pand zijn 
ingeschreven en vanuit welk land de 
nutsvoorzieningen worden aange-
sloten. Op basis van die voordeur-
regel wordt een Belgisch óf een 
Nederlands adres voorzien, al blijft 
het Nederlandse deel van het huis 
Nederlands en het Belgische deel 
Belgisch. Er wordt in beide landen 
grondbelasting betaald.

19. Wat als de enclavegrens 
door de voordeur loopt?

Er zijn momenteel twee lijnhuizen 
waar de enclavegrens door de 
voordeur loopt. Het bekendste (en 
oudste) staat aan het plein van 
Loveren en bevindt zich deels in 
de kleinste enclave ter wereld. Het 
gebouw heeft twee huisnummers 
(het Belgische nummer 2 en het 
Nederlandse nummer 19) en twee 
deurbellen. Er is weliswaar slechts 
één brievenbus, maar er komen 
twee postbodes langs. Eén van het 
Belgische postbedrijf ‘bpost’ en één 
van het Nederlandse ‘PostNL’. De 
bewoners mogen zelf kiezen of ze 
in het bevolkingsregister in Baarle-
Hertog dan wel in Baarle-Nassau 
worden ingeschreven.

Een minder bekend lijnhuis waar 
de grens door de voordeur loopt, 
bevindt zich in de Nieuwstraat. Ga-
lerie Kunst vol Leven staat er deels 
in de hoofdenclave H1, de groot-
ste enclave van Baarle-Hertog. In Het dorpshoofd van Longwa. https://outpostmagazine.com

Lijnhuis op Loveren. 
foto Herman Janssen
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2016 kwam er een eigen voordeur 
bovenop de enclavegrens. Wegens 
plaatsgebrek is het weliswaar een 
vrij smalle voordeur geworden en 
hangt het Nederlands huisnum-
merbordje op Belgisch grondgebied! 
Ook dit pand heeft twee postadres-
sen: Nieuwstraat 3 Baarle-Hertog (B) 
en Nieuwstraat 33a Baarle-Nassau 
(NL).

Tal van bedrijven in Baarle beschik-
ken eveneens over een Belgisch én 
een Nederlands postadres, omdat zij 
zowel een voordeur in Baarle-Hertog 
als één in Baarle-Nassau hebben. 

20. Een adres in Baarle-Hertog 
of in Baarle-Nassau: maakt het 
verschil?

Een domicilieadres is belangrijk 
omdat de communicatie met de 
overheid via dat adres verloopt. Het 
bepaalt in welke gemeente (en dus 

in welk land) je in het bevolkings-
register bent ingeschreven, waar je 
verplicht bent om te stemmen (of 
stemgerechtigd bent), waar je be-
lastingen betaalt en al dan niet voor 
uitkeringen in aanmerking komt. Het 
bepaalt zelfs welke nutsvoorzienin-
gen in jouw huis worden aangeslo-
ten. Hieronder volgt een overzicht.

Het elektriciteitsnetwerk is in Baarle 
dubbel uitgevoerd. In de Belgische 
enclaves en het Belgische kerkdorp 
Zondereigen levert Fluvius elektrici-
teit vanuit België. Baarle-Nassau en 
het Nederlandse kerkdorp Ulicoten 
worden door Enexis van Nederland-
se stroom voorzien. In het Neder-
landse gehucht Castelré werd elek-
triciteit tot in het najaar van 2018 
door het Belgische bedrijf Fluvius 
geleverd. Tot dan was het in Castelré 
zowel voor burgers als ondernemers 
onmogelijk om zonnepanelen op 
het net aan te sluiten, terwijl zij 

wél moesten 
meebetalen voor 
de in België 
afgeleverde 
groene-stroom-
certificaten. In 
2018 werd het 
elektriciteitsnet 
in Castelré aan 
Enexis verkocht. 
Tot 2028 staat 

Fluvius in voor het onderhoud ervan.
Tot 26 augustus 2012 zond het 
Vlaamse bedrijf Telenet in heel 
Baarle het analoge signaal uit van 
zowel Vlaamse als Nederlandse 
commerciële televisiezenders. Sinds-
dien mag Telenet geen producten 
meer aanbieden aan het Neder-
landse deel van Baarle, omdat de 
kabel van Fluvius door het Neder-
landse Reggefiber is overgekocht. 
Reggefiber heeft de kabeldistributie 
van het Nederlandse netwerk 
afgesloten en biedt glasvezel aan. 
Dat betekent dat Baarle-Nassau nu 
Nederlandse diensten (zoals KPN, 
Tele2 en T-Mobile) kan afnemen, 
maar geen Vlaamse diensten meer 
kan gebruiken (zoals het ontvangen 
van Vlaamse commerciële zenders, 
bijvoorbeeld VTM). Voor Baarle-
Hertog veranderde weinig. Telenet 
heeft de Nederlandse commerciële 
zenders (RTL 4, RTL 5, RTL 7, 
RTL 8, SBS6, Net5, Veronica en 
Omroep Brabant) van de analoge 
kabel verwijderd maar biedt deze 
zenders via digitale ontvangst aan. 
Ze zijn alleen via de kabel (en dus 
via Telenet) beschikbaar. Andere 
Belgische aanbieders van radio, tv 
en internet doen dit via ADSL en zij 
hebben geen Nederlandse commer-
ciële zenders in hun pakket.

Willem van Gool en Sylvia Reijbroek, voor galerie Kunst vol Leven. 
www.nytimes.com

De circa zeventig huishoudens van Castelré zijn sinds 2018 
volwaardige energie-Nederlanders. www.fluxenergie.nl

Chaamseweg 10, Baarle-Hertog. 
foto Herman Janssen
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Het vaste telefoonnetwerk is 
grotendeels dubbel uitgevoerd door 
KPN en Proximus, maar wel met 
een speciale koppeling. Gesprek-
ken tussen Baarle-Hertog (014) 
en Baarle-Nassau (013) zijn tegen 
lokaal tarief mogelijk. Enexis levert 
Nederlands gas in de Belgische 
enclaves, Baarle-Nassau en het 
gehucht Castelré. In de kerkdorpen 
Zondereigen en Ulicoten bezorgt 
Fluvius Belgisch gas. In het Belgi-
sche kerkdorp Zondereigen levert 
Pidpa het drinkwater vanuit België. 
Brabant Water verschaft op alle an-
dere plaatsen in Baarle Nederlands 
drinkwater. 

21. Verhuizen woningen soms 
van het ene land naar het 
andere?

Emigreren door je voordeur te ver-
plaatsen, wordt over het algemeen 
niet toegestaan. Ooit verplaatste de 
eigenaar van een Belgisch pand 
’s nachts zijn voordeur om op die 
manier naar Nederland te verhui-
zen. Hij verwisselde zijn Belgische 
voordeur met een even groot raam 
op Nederlands grondgebied. Van 
beide gemeenten kreeg hij een 
proces-verbaal in de brievenbus 
wegens een verbouwing zonder 
vergunning en de voordeur moest 
op de oorspronkelijke locatie worden 
teruggeplaatst. 

Bij wijze van uitzondering wordt zo’n 
verbouwing wél toegestaan. Bij de 
erkenning van de enclavegrenzen 
als rijksgrenzen in 1995 werden 
het Belgische en het Nederlandse 
kadaster op elkaar afgestemd. Dit 
had tot gevolg dat op een aantal 
plaatsen de grenslijn lichtjes anders 
bleek te liggen dan eerst gedacht. 
Omdat in Baarle veel woningen pal 
op de grens staan, bepaalt de locatie 
van de voordeur in welke gemeente 

(en dus in welk land) de bewoners 
van het huis ingeschreven zijn. Een 
kleine verschuiving van de grens 
kan dan grote gevolgen hebben. Dat 
was het geval aan de Chaamseweg. 
Het Belgische huis met het adres 
Chaamseweg 10 in Baarle-Hertog 
vond eensklaps haar voordeur 
in Nederland! Voor de 84-jarige 
bewoonster van dat pand was het 
vooruitzicht van een emigratie naar 
Nederland behoorlijk verontrustend. 
Dan moest zij bijvoorbeeld in orde 
zijn met de Nederlandse administra-
tie, in Nederland belasting betalen 
en in Nederland verzekeringen 
afsluiten. Een praktische en vooral 
snelle oplossing drong zich op. 
De dame in kwestie kon zonder te 
verhuizen in België blijven wonen. 
Zij kreeg de toestemming om haar 
voordeur en het ernaast staande 
raam van plaats te verwisselen.

22. Wonen de Nederlanders in 
Baarle-Nassau en de Belgen in 
Baarle-Hertog?

Overwegend, maar zeker niet al-
lemaal! Baarle-Hertog is procentueel 
de meest vernederlandste gemeente 
in België. De tijd van de grote 
‘oranje invasie’, waarbij vooral rijke 
Nederlanders om fiscale redenen 
naar België vluchtten, is voorbij. 
Toch neemt het aantal Nederlanders 
nog gestaag toe, onder meer omdat 
de huizen en bouwgronden in België 
ruimer en goedkoper zijn. In Baarle-
Hertog is maar liefst 66,4% van de 
bevolking van ‘vreemde’ afkomst. 
Zo’n 63,3% komt uit EU-landen. 

Vooral uit Nederland, uiteraard. 

In Baarle-Nassau is de situatie 
anders. Driekwart van de inwoners 
van Baarle-Nassau heeft de Neder-
landse identiteit. Zo’n 25,8% van 
de bevolking heeft er een migratie 
achtergrond, waarvan 22,7% een 
westerse (vooral Belgische). Al deze 
cijfers dateren uit 2021.

23. Welke nationaliteit van 
rechtswege krijgt een Baarlese 
pasgeborene? 

Zowel in België als in Nederland 
geldt voornamelijk het ‘ius sangui-
nis’, het ‘recht van het bloed’: het 
zogenaamde afstammingsprincipe. 
De nationaliteit wordt via de bloed-
lijn bepaald. Dit is anders dan het 
‘ius soli’, het ‘recht van de grond’: in 
de Verenigde Staten, Canada en in 
grote delen van Zuid-Amerika krijg 
je de nationaliteit van het land waar 
je geboren bent.

Belgische en Nederlandse driekleur. www.frankwatching.com

Hertogers en Nassauers, dansend op 
de kaart van Baarle.  
foto Herman Janssen
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De Belgische wetgeving bepaalt dat 
een kind dat in België (bijvoorbeeld 
in Baarle-Hertog) geboren is, auto-
matisch de Belgische nationaliteit 
krijgt als één van de ouders Belg 
is. Is geen van de ouders Belg, dan 
wordt het kind automatisch Belg als 
één van de ouders in België geboren 
is én gedurende vijf jaar in de loop 
van de tien jaar voorafgaand aan de 
geboorte van het kind zijn hoofdver-
blijfplaats in België had. 

Is het kind in het buitenland gebo-
ren (bijvoorbeeld in Baarle-Nassau), 
dan wordt het automatisch Belg als 
minstens één van de ouders een 
in België geboren Belg is. Indien 
dat niet het geval is en één van de 
ouders een niet in België geboren 
Belg is, dan krijgt het kind dat in 
het buitenland geboren werd niet 
automatisch de Belgische nationali-
teit. In dat geval moet een verklaring 
worden afgelegd bij de burgerlijke 
stand van de gemeente waar het 
kind woont voor dat kind vijf jaar 
oud is. 

Voor de rijkswet op het Nederlander-
schap geldt dat elk kind van twee 
Nederlandse ouders van rechtswege 
meteen bij de geboorte Nederlander 
is. Het is niet van belang waar het 
kind geboren is. Dat geldt ook wan-
neer alleen de moeder de Neder-
landse nationaliteit heeft. Is alleen 
de vader Nederlander, dan wordt het 
kind ook Nederlander (zelfs wanneer 
de vader voor de geboorte van het 
kind overlijdt) op voorwaarde dat de 
vader en de moeder getrouwd zijn of 
wanneer de vader de geregistreerde 
partner van de moeder is. Zo niet, 
dan moet de Nederlandse vader (of 
meemoeder) het kind eerst erkennen. 

Een kind krijgt bij de geboorte in het 
Koninkrijk der Nederlanden even-

eens de Nederlandse nationaliteit als 
zijn vader of moeder ten tijde van de 
geboorte van dat kind zijn of haar 
hoofdverblijf in het Koninkrijk heeft 
én de grootvader of grootmoeder bij 
de geboorte van die vader of moeder 
ook in het Koninkrijk der Nederlan-
den zijn hoofdverblijf had.

In Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 
wonen personen met tegelijk de 
Belgische én de Nederlandse 
nationaliteit. Kinderen uit gemengde 
huwelijken bijvoorbeeld krijgen bij 
de geboorte automatisch de nati-
onaliteit van zowel hun Belgische 
als hun Nederlandse ouder. Vroeger 
moesten zij bij hun meerderjarigheid 
kiezen voor de ene of de andere 
nationaliteit. Voor de Nederlandse 
én de Belgische wetgeving is dit niet 
meer nodig. Die dubbele nationa-
liteit kan onder voorwaarden ook 
worden verkregen door een huwelijk 
of geregistreerd partnerschap met 
iemand van de andere nationaliteit. 
Dit gebeurt echter niet automatisch. 
In België moet hiervoor een verkla-
ring worden afgelegd. In Nederland 
gelden aparte voorwaarden voor 
de naturalisatie van wie met een 
Nederlander getrouwd is. Al drie jaar 
na de huwelijksdatum kan dan een 
naturalisatie worden aangevraagd 
en het is niet nodig om vervolgens 

van uw eigen nationaliteit afstand 
te doen.

24. Zijn er culturele verschillen 
tussen de inwoners van beide 
Baarles? 

Er zijn niet zozeer culturele ver-
schillen tussen de inwoners van 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, 
wél tussen de daar wonende Belgen 
en Nederlanders. Etniciteit is een 
gevoel van eenheid en verbonden-
heid op grond van een gemeen-
schappelijke cultuur of geschiedenis 
en moet worden bekeken in zijn 
concrete maatschappelijke context. 
Zo is Baarle-Nassau veel groter dan 
Baarle-Hertog, zowel in oppervlakte 
als in bevolkingsaantal. 

Belgen zijn honkvast. Het bezit van 
een eigen huis wordt als een hoge 
prioriteit beschouwd. Ze zijn op het 
bekende gericht, op sterke familie-
banden in het eigen gezin. Kinderen 
verlaten pas op late leeftijd het ou-
derlijk huis en blijven vaak in de ei-
gen omgeving wonen. Nederlanders 
zijn meer op het onbekende gericht. 
Ze verkennen alle uithoeken van de 
wereld, mogelijk een gevolg van de 
handelsontwikkeling van Nederland 
in het verleden. Nederlanders zijn 
vlot, zelfzeker en spreekvaardig. Zij 

Gescheiden sociaal-culturele identiteit. www.youtube.com 
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nemen vaak en impulsief het woord 
bij vergaderingen en op andere 
ontmoetingsmomenten. Ze stellen 
op zakelijke en directe wijze hun 
mening aan de orde. Nederlanders 
gaan formeel, punctueel, plan-
matig en resultaatgericht te werk. 
Eerst bestuderen, dan plannen en 
aanpakken.

Belgen zijn eerder onzeker, stra-
tegisch, conflict vermijdend en 
voelen zich wat minderwaardig. 
Zij vinden gemoedelijkheid en het 
scheppen van een vertrouwensbasis 
belangrijk. Ze eerbiedigen elkaars 
territorium, zijn zich bewust van 
hun invloed op de gevoelens van 
anderen en gedragen zich respectvol 
ten opzichte van hun superieuren. 
Nederlanders stoort het dat de 
Belgische terughoudendheid bij het 
formuleren van een eigen mening 
een snelle en efficiënte besluitvor-
ming verhindert. Belgen ervaren de 
directheid en duidelijkheid van de 
Nederlanders eerder als een vorm 
van onbeleefdheid of zelfs ongevoe-
ligheid.

25. Hoe wordt Baarle bestuurd?

Als gevolg van de enclavesituatie 
werken de gemeenten Baarle-Hertog 
en Baarle-Nassau vaak met elkaar 
samen. Het dagelijks leven is er 
dusdanig gecompliceerd dat zij niet 

meer los van elkaar kunnen func-
tioneren. Nagenoeg elke handeling 
van de ene gemeente heeft gevolgen 
voor de andere. Voor meer en meer 
problemen werden praktische oplos-
singen gezocht en compromissen 
uitgewerkt. Baarle-Hertog en Baarle-
Nassau ontliepen respectievelijk in 
1977 en 1997 een gemeentelijke 
herindeling in hun land. Zoals alle 
kleine gemeenten ondervinden 
zij nu problemen om financieel te 
overleven.

De samenwerking beslaat nagenoeg 
het ganse scala van het gemeen-
telijk beleid, onder andere politie-
samenwerking, rampenbestrijding, 
openbare werken, gemeentelijk 
rioleringsplan, ruimtelijk beleid, 

interne verkeersstructuur en ver-
keersmaatregelen, cultuurcentrum, 
bibliotheek, jeugdbeleid, muziekaca-
demie, ouderenbeleid en ouderen-
voorzieningen, toerisme en recreatie, 
lokale economie, grensoverschrij-
dend recyclagepark (milieustraat), 
het afstemmen van milieuaanvragen 
met grensoverschrijdende effecten, 
gezamenlijk subsidiebeleid ten 
aanzien van gemengde verenigin-
gen, nutsvoorzieningen, promotie 
en voorlichting, welzijn (zoals een 
dementievriendelijke gemeente), en-
zovoort. Het gaat telkens om zaken 
waarbij sprake is van een gemeen-
schappelijk belang.

Om die samenwerking te formali-
seren, hebben de twee gemeenten 
in 1998 het Gemeenschappelijk 
Orgaan Baarle (GOB) opgericht. 
Deze publiekrechtelijke vorm van 
internationale samenwerking is mo-
gelijk dankzij de ‘Benelux Overeen-
komst inzake Grensoverschrijdende 
Samenwerking tussen Territoriale 
Autoriteiten en Samenwerkingsver-
banden’. De autonomie van beide 
gemeenten en hun gelijkwaardigheid 
zijn belangrijke randvoorwaarden 
voor deze formele samenwerkings-
vorm. De besluitvorming van het 

Gemeentehuis van Baarle-Nassau. 

Gemeentehuis van Baarle-Hertog. foto Herman Janssen
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GOB vereist daarom 
zogenaamde ‘dubbele 
meerderheden’. Zowel 
van Baarle-Hertog als 
van Baarle-Nassau moet 
de meerderheid van 
de leden aanwezig zijn 
en per deelnemende 
gemeente moeten de besluiten met 
een meerderheid van de uitge-
brachte stemmen genomen zijn. Om 
ervoor te zorgen dat de beslissingen 
ook bindend zijn voor de burgers 
van Baarle-Hertog en Baarle-Nas-
sau, dienen de gemeenteraden van 
beide gemeenten de beslissingen 
achteraf te bekrachtigen.

De samenwerking via het GOB 
verloopt op drie niveaus. Het ‘GOB-
beperkt’ is een gezamenlijke verga-
dering van de twee colleges. Tijdens 
deze bijeenkomsten worden afspra-
ken gemaakt over de uitvoering van 
taken van gezamenlijk belang en 
worden voorstellen voor het GOB-
plenair voorbereid. De vergaderingen 
vinden maandelijks plaats en zijn 
niet openbaar. Leden van het GOB-
beperkt zijn beide burgemeesters en 
de wethouders/schepenen van de 
twee gemeenten.

Het ‘GOB-plenair’ is een gezamenlij-
ke vergadering van beide gemeente-
raden en komt gewoonlijk twee keer 
per jaar bij elkaar. Tijdens deze bij-
eenkomsten worden besluiten over 
het gezamenlijk beleid genomen. De 
vergaderingen van het GOB-plenair 
zijn voor iedereen toegankelijk en 
vinden in het cultuurcentrum Baarle 
plaats. Ze worden bovendien recht-
streeks via de Lokale Omroep Baarle 
uitgezonden. 

Tot slot is er een gezamenlijke 
algemene raadscommissie, de 
‘GOB-commissie’. Die kan gevraagd 
of ongevraagd advies geven over be-
leidszaken die in het GOB (zouden 
moeten) behandeld worden. Deze 
vergaderingen vinden gewoonlijk 
voorafgaand aan het GOB-plenair 
plaats en zijn niet openbaar. De 
GOB-commissie bestaat uit de 
fractievoorzitters van beide gemeen-
teraden.

26. Welke dubbele 
voorzieningen zijn er in 
Baarle?

Baarle-Hertog en Baarle-
Nassau hebben een 
eigen gemeentehuis, 
burgemeester, schepe-

nen/wethouders, gemeenteraad, 
politieke partijen en dienstverlening. 
Ook de huisvuilinzameling (NL) of 
huisvuilophaling (B) is dubbel gere-
geld. Veel straten worden twee maal 
per week door een vuilniswagen 
van het Belgische IOK bediend. Eén 
keer voor de Nederlandse huizen en 
een andere keer voor de Belgische. 
Grensoverschrijdend huisafval mag 
van Europa niet meer gezamenlijk 
worden opgehaald. Dat wordt geïn-
terpreteerd als ‘afval exporteren naar 
een ander land’, wat verboden is. 
De bestuurders van Baarle-Hertog 
en Baarle-Nassau streven naar de 
oprichting van een nieuwe juridische 
entiteit onder de vlag van een ‘Be-
nelux Groepering voor Territoriale Sa-
menwerking’. Daarvoor zal ook een 
enclavecollege en een enclaveraad 
worden opgericht, waarmee men in 
eerste instantie de gemeenschappe-
lijke afvalinzameling wil realiseren. 

Belgische en 
Nederlandse 
politiediensten 
zijn apart, maar 
namen samen 
in het gemeen-
tehuis van 
Baarle-Hertog 
hun intrek. Op 
straat wordt 
soms gezamen-
lijk gepatrouil-
leerd. Belgische 
ondernemers 
maken deel uit 
van de mid-
denstandsor-Installatie van het Gemeenschappelijk Orgaan Baarle (april 1998). foto Amalia van Solms

Dienstwagens van het Belgische en het Nederlandse politiekorps. 
www.standaard.be
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ganisatie Unizo, de Nederlandse 
ondernemers zijn in de Stichting 
Ondernemend Baarle verenigd. In 
Baarle is het elke week koopzon-
dag, zowel in het Belgische als het 
Nederlandse deel. Bij het openbaar 
vervoer rijdt een Belgische bus van 
De Lijn van Baarle naar Turnhout en 
terug (lijn 460). Aan Nederlandse 
zijde zijn er de buslijnen 132 (van 
Tilburg via Baarle-Nassau naar 
Breda en terug) en 632 (van Baarle-
Nassau naar Tilburg en terug), beide 
van Arriva. Nutsvoorzieningen zoals 
elektriciteit, tv-zenders en het vaste 
telefoonnetwerk zijn ook dubbel 
uitgevoerd (zie vraag 20).

De postbedeling in Baarle verloopt 
volledig gescheiden. In het Ne-
derlandse deel wordt de post door 
PostNL bezorgd en in het Belgische 
deel door bpost. In het postkan-
toor van Baarle-Nassau koop je 
Nederlandse postzegels, in dat van 
Baarle-Hertog Belgische. Een brief 
gepost in Baarle-Hertog en verstuurd 
naar Baarle-Nassau, gaat via de 
sorteercentra van Antwerpen en 
’s-Hertogenbosch. Hij is ongeveer 
vijf dagen onderweg. Gebruik je de 
brievenbus van het land van be-
stemming, dan wordt de brief sneller 
bezorgd omdat deze maar langs één 
sorteercentrum passeert. Kies dus 
de juiste brievenbus (en de correcte 

postzegel!). De oranje brievenbussen 
zijn Nederlands, de rode Belgisch.

Ook de gezondheidszorg in Baarle-
Nassau en Baarle-Hertog is volledig 
gescheiden georganiseerd. Denk 
bijvoorbeeld aan dokter, tandarts, 
fysiotherapeut/kinesist, apotheker 
en ziekenhuis (Breda of Turnhout). 
Je wordt verzorgd in Nederland als 
je daar verzekerd bent of in België 
wanneer je daar bij een ziekenfonds 
bent aangesloten. 

Het verenigingsleven verloopt deels 
apart. Denk daarbij aan sportclubs, 
die vaak alleen in het eigen land 
aan de competitie mogen deelne-
men. Voorbeelden hiervan zijn onder 
andere de Baarlese voetbalploegen 
Gloria-UC (NL) en KVV Dosko (B). 
Ook sommige sociaal-culturele 
groeperingen komen zowel in de 
Belgische als in de Nederlandse 
variant voor, bijvoorbeeld de vrou-

wenverenigingen KVO (NL) en Ferm 
(B) en de ouderenbonden OKRA (B) 
en KBO (NL). 

De gemeente Baarle-Nassau heeft 
een eigen radiozender: Lokale 
Omroep Baarle, ook wel de Stille 
Genieter genoemd. Dit is een Neder-
landse omroep met vergunning voor 
Baarle-Nassau, te ontvangen op FM 
87.8 MHz. Baarle-Hertog heeft een 
Vlaams radiostation: BaHeNa, te 
beluisteren in Baarle-Hertog via FM 
106.7 MHz.

Wat betreft de religieuze dienstver-
lening telt het centrum van Baarle 
twee rooms-katholieke parochies, 
gelegen in een verschillend bisdom 
(Breda en Antwerpen). De altaars 
van de twee kerken staan in vogel-
vlucht maar tweehonderd meter uit 
elkaar.

Baarle heeft zowel Nederlandse als 
Belgische basisscholen. Relatief veel 
kinderen uit Baarle-Nassau gaan in 
Baarle-Hertog naar school. Daar zijn 
verscheidene redenen voor: het ima-
go van het Belgisch onderwijs (meer 
structuur, hiërarchie en discipline), 
financiële redenen (gratis basison-
derwijs), persoonlijke ervaringen, de 
mogelijkheid tot het regelen van een 
middagmaaltijd, de leeftijd waarop 
kinderen kunnen starten, enzovoort. 
Heb je als werkende ouders jonge 
kinderen, dan ben je wat betreft 
de kinderopvang en de voor- en 

Postbodes Juul Cornelissen (B) en Jaak Leuris (NL) voor het huis op Loveren.

Nederlandse (l.) en de Belgische (r.) kerk. foto Herman Janssen
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naschoolse opvang in het betaalbare 
en uiterst flexibele België stukken 
beter af dan in Nederland. Het is 
een groot goed dat Baarlenaren deze 
keuzevrijheid hebben. Aan het einde 
van de basisschool keren de meeste 
Nederlandse kinderen naar het 
voortgezet onderwijs in hun eigen 
land terug.

27. Welke Baarlese 
voorzieningen zijn 
gemeenschappelijk?

Enexis levert Nederlands gas in 
het centrum van Baarle, ook in de 
Belgische enclaves. 
En Brabant Water verschaft op die 
plaatsen Nederlands drinkwater. De 
gezamenlijke milieustraat (in België 
‘containerpark’ genoemd) kan door 
alle inwoners van Baarle-Nassau en 
Baarle-Hertog worden gebruikt.

Toerisme Baarle 
verzorgt de 

toeris- ti-

sche informatie over Baarle-Nassau 
én Baarle-Hertog. Deze dienst kreeg 
een voorlopig kantoor in het ge-
meentehuis van Baarle-Nassau. De 
brandweerploegen van Baarle-Nas-
sau en Baarle-Hertog zijn op 1 janu-
ari 2010 gefuseerd tot één korps 
dat door Nederlandse en Belgische 
vrijwilligers wordt bemand. De 
kazerne is aan de C.A. Bodestraat 
2 in Baarle-Nassau gevestigd. Er is 
ook maar één EHBO-vereniging; die 
telt zowel Nederlandse als Belgische 
leden.

Andere gemeenschappelijke voorzie-
ningen behoren tot de cultuursector. 
Denk daarbij aan het 
cultuurcentrum Baarle, gevestigd 
aan de Pastoor de Katerstraat. De 
twee Baarlese gemeenten voorzien 
een nieuw gezamenlijk cultuur-
centrum pal op de rijksgrens aan 

de Loswal. Ook de bibliotheek is 
gemeenschappelijk, net als de 
Academie voor Muziek en Woord 
De Noorderkempen, muziekvereni-
ging St. Remi, Stichting Jeugdwerk 
Baarle, Stichting Plus, carnavalsver-
eniging De Grenszuukers en heem-
kundekring Amalia van Solms. 

28. Wat betekent ‘het recht 
van vrije doorgang van en naar 
de enclaves’?

Het uitoefenen van de soeverei-
niteit eist een onverkorte toegang 
tot de enclaves, zowel die van 
Baarle-Hertog als Baarle-Nassau. 
De respectievelijke overheden 
moeten zonder meer in staat zijn 
de openbare orde, veiligheid en 
naleving van wet- en regelgeving in 
de enclaves te handhaven. Het gaat 
hierbij om een cluster van dertig 
enclaves, een reusachtige legpuz-
zel. In die complexe enclavesituatie 
steken dagelijks zowel particulieren 
als handelaars, goederen, burgerlijke 
ambtenaren en ambtenaren van 
het openbaar gezag meermaals de 
rijksgrenzen over. Eén enkele toe-
gangsroute tussen het moederland 
en de vele verspreide enclaves – een 
zogeheten corridor, zoals die elders 
bestaat – is in Baarle ondenkbaar. 
Voor drie West-Europese enclavege-

Opening van het nieuwe kantoor van Toerisme Baarle (april 2018). 
foto Amalia van Solms

Cultuurcentrum Baarle. foto Herman Janssen

Grensafsluiting door coronamaatregelen. 
foto Herman Janssen
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meenten (Llivia, Campione d’Italia 
en Büsingen-am-Hochrhein) zijn 
bilaterale overeenkomsten getroffen 
om de toegang tot en de doortocht 
van en naar die enclaves te regelen. 
Voor Baarle ontbreekt een dergelijke 
overeenkomst. Het recht van door-
gang is er een gewoonte, behalve 
voor militairen. Iemand die vanuit 
een enclave van Baarle-Hertog 
naar een andere plaats in België 
reist, maakt een binnenlandse reis 
ook al passeert men Nederlands 
grondgebied (wat niet anders kan). 
Datzelfde geldt voor een verplaat-
sing vanuit een enclave van Baarle-
Nassau naar een andere locatie in 
Nederland. In Baarle heeft – op 
gewoonterechtelijke basis – altijd al 
het recht van doorgang bestaan en 
het werd als dusdanig toegepast.
Maar sinds de economische unie 
binnen de Benelux en later binnen 
Europa, hebben zich een aantal ge-
vallen voorgedaan waarin het recht 
van doorgang ten onrechte werd 
ontzegd. De oorzaak hiervan ligt in 
de onjuiste interpretatie van de situ-
atie dan wel in de betwistbaarheid 
van de ongeschreven beginselen 
van het recht. Zo werd het vrije ver-
keer beperkt in geval van voedsel-

crisissen zoals bij de varkenspest in 
1997, mond-en-klauwzeer in 2001 
en vogelpest in 2003. Mensen 
werden staande gehouden terwijl zij 
in beginsel een legale verplaatsing 
maakten. Daarmee ontstond rechts-
onzekerheid en rechtsongelijkheid. 
Hieruit blijkt dat er nood is aan 
een geschreven rechtsvorm die niet 
betwistbaar is.

Het probleem 
duikt niet alleen 
op bij besmet-
telijke ziektes. Zo 
is het met een 
voorlopig Belgisch 
rijbewijs verboden 
om in het bui-
tenland te rijden, 
ook voor een 
bestuurder die in 
een Belgische en-
clave woont. En 
door een enorme 
achterstand van 
het Nederlandse 
Centraal Bureau 
Rijvaardigheid 
bij de herkeuring 
van bestuurders 
die ouder zijn dan 

75 jaar, mag een inwoner van een 
Baarle-Nassause enclave niet over 
Belgische wegen rijden. Er is een 
noodoplossing bedacht voor de 
verlopen rijbewijzen, maar die geldt 
niet in het buitenland. Hierdoor kan 
die man bijvoorbeeld niet legaal zijn 
doktersafspraak in Breda nakomen. 
Eenzelfde probleem ontstaat in het 
hypothetisch voorbeeld dat een 
Belgische bewoner van een enclave 
van Baarle-Hertog door de Neder-
landse autoriteiten een rijverbod in 
Nederland wordt opgelegd zonder 
dat zijn Belgisch rijbewijs wordt 
ingetrokken. In dat geval is het voor 
de betrokkene dus toegestaan om in 
België de wagen te besturen, maar 
niet op weg van zijn woonplaats in 
een enclave naar het thuisland. Kan 
betrokkene het recht van door-
gang worden ontzegd of treden de 
Nederlandse autoriteiten dan buiten 
hun bevoegdheid door het soeverein 
gezag van België over de Belgische 
enclaves en hun ingezetenen te 
weigeren? En wat als betrokkene 

Het Groeske in Castelré. foto John Scholte

Enclavekenner Asher Samuels bij de grenspaal. 
Foto Herman Janssen
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tijdens zijn doortocht een ongeval 
op Nederlands grondgebied krijgt?

29. Hoeveel tijd heb je nodig 
voor een bezoek aan Baarle?

De duurtijd van een bezoek aan 
Baarle is afhankelijk van wat je 
wil zien en doen. Voor een ken-
nismaking met de enclaves in het 
centrum van Baarle houdt een gids 
van Toerisme Baarle rekening met 
anderhalf tot twee uur. Wil je alle 
enclaves en bezienswaardigheden 
bezoeken, dan heb je minstens een 
(mid)week nodig! Bezoek het kan-
toor van Toerisme Baarle met het 
bezoekerscentrum, waar je aan de 
hand van een tijdlijn het ontstaan 
en de geschiedenis van de enclaves 
en beide Baarles kunt bekijken. 
Nieuw is de enclavebelevingsroute 
(7 of 10 km). Je komt onderweg 
langs twaalf enclaveborden met 
interessante weetjes.

Maar Baarle heeft meer troeven dan 
alleen de enclaves. Je kan er goed 
winkelen, ook op zondag. Uitzon-
derlijke natuurwaarden vind je on-
der meer in de vallei van het Merks-
ke. Wandel of fiets in het prachtige 
buitengebied met de woonkernen 
Castelré, Ulicoten en Zondereigen. 
Aan de hand van knooppunten zet 
je mooie wandelingen uit of volg je 
door de heemkundekring en Toe-
risme Baarle uitgezette ommetjes. 
Fietsknooppunten leiden je langs 
rustige routes. Volg het Bels Lijntje, 
de enclavefietsroute of de vier uur 
durende dodendraadfietsroute. Die 
voert je langs het traject van de 
dodendraad uit de Eerste Wereld-
oorlog. Onderweg passeer je vijftien 
infoborden, naast reconstructies 
van een schakelhuis, wachthuisjes 
en twee stroken van de elektrische 
draadversperring. 

30. Welke enclavelocaties moet 
je gezien hebben bij een bezoek 
aan Baarle? 

Een goed vertrekpunt voor een 
bezoek aan Baarle vind je bij Toe-
risme Baarle. Wanneer het kantoor 
gesloten is, bekijk je de digitale 
kaart in de kiosk naast Baarle’s 
oudste kerk. Bezoek de Singel en 
omliggende straten. Aan de rand 
van de Singel staat een symbolische 
grenspaal, een getrouwe kopie van 
de officiële grenspalen uit 1843. 
Die werd in Baarle geplaatst ter 
herinnering aan de officiële vaststel-
ling van de Belgisch-Nederlandse 
rijksgrens tussen grenspaal 214 en 
215 in 1974. Vanaf 1830 tot 1974 
was daar een 54 km lang gat in de 
grens. Op de Singel herdenkt een 
plakkaat de wederzijdse erkenning 
van de enclavegrenzen in 1995. Bij 
die gelegenheid werd in Baarle voor 
het eerst een rijksgrens op de weg 
gemarkeerd.

In het centrum van Baarle loopt de 
rijksgrens kris kras door wegen, hui-
zen en tuinen. In de bebouwde kom 
zijn de enclavegrenzen met behulp 

van speciale stoeptegels en alumini-
um plaatjes in het wegdek zichtbaar 
gemaakt. De nationale driekleur 
van de huisnummerbordjes maakt 
duidelijk in welk land de voordeur 
van een woning staat. Wie op korte 
tijd vaak graag de grens passeert, 
wandelt best in de Kapelstraat, Mo-
lenbaan, Oordeelsestraat, Pastoor de 
Katerstraat of Visweg. Volg ook de 
bijzondere nummering van de hui-
zen, bijvoorbeeld in de Kerkstraat, 

Grensoverschrijdend geparkeerd. foto Herman Janssen

Ambassadeurbordje. foto Herman 
Janssen
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de Nieuwstraat en de Chaamseweg.
Kom je met de auto, parkeer dan op 
de Loswal. Daar kan je op enkele 
plaatsen de wagen bovenop de 
rijksgrens zetten. Fotografeer het 
gezamenlijk agglomeratiebord van 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 
Bezoek de hoofdenclave (H1) en de 
allerkleinste enclave ter wereld (H7, 
met het huis op Loveren). Neem een 
kijkje in één van de zeven contra-
enclaves van Baarle-Nassau. In 
heel de wereld zijn er maar acht. 
Wip bijvoorbeeld even binnen in de 
kleinste contra-enclave ter wereld 
(N3, met daarin De Biergrens). 
Enclavefanaten en grensenthousi-
astelingen passeren binnenkort met 
een paspoort van Toerisme Baarle 
langs alle dertig enclaves. 

Baarle telt maar liefst 170 lijnhui-
zen. Dat zijn gebouwen die bovenop 
de rijksgrens staan. Twee daarvan 
hebben zowel een Belgisch als een 
Nederlands huisnummer: Nieuw-
straat 1 (B) en 33a (NL) en Loveren 
2 (B) en 19 (NL). Op eerstge-
noemde plaats is Galerie Kunst vol 
Leven gevestigd. Bij het huis op 
Loveren staat het gemeentebord van 
Baarle-Hertog op Nederlands grond-
gebied, anders zou het pal voor de 

voordeur staan! Bij appartementen 
in de Desirée Geeraertsstraat is zelfs 
sprake van een verticaal gelaagde 
grens. De rijksgrens loopt onder 
andere ook door het gemeentehuis 
van Baarle-Hertog (ledverlich-
ting markeert hier de grens), het 
cultuurcentrum, drankenhandel De 
Biergrens, kledingwinkel Zeeman, 
woonwinkel Goossens, Hoogbraak 
business center (vroeger was hier de 
Femisbank), zonnestudio Sunwise, 
sport en fitness van Dijk en digitale 
displays Q-Lite. Binnenin de Neder-
landse gebouwen van de Koninklijke 
Drukkerij Em. de Jong bevindt 
zich zelfs een volledige Belgische 
enclave (H9)! De meest noordelijk 
gelegen Belgische enclave (H12) 
ligt middenin een Nederlandse 
wijngaard. Het unieke quadripunt 
van grenslijnen op het raakpunt van 
de enclaves H1 en H2 is jammer 
genoeg niet bereikbaar en alleen in 
de winter vanop afstand zichtbaar. 

En er is nog meer te zien. Je kunt 
in het centrum van Baarle twee 
rooms-katholieke kerken spotten op 
een afstand van amper tweehonderd 
meter. Ze bevinden zich in een 
verschillend bisdom. Er zijn Belgi-
sche en Nederlandse scholen en 

sportvelden. In de Leliestraat staat 
een kopie van een Belgische zend-
mast uit de Eerste Wereldoorlog en 
vlakbij staat een zitbank bovenop de 
rijksgrens. Er zijn rode (B) en oranje 
(NL) postbussen, een gsm-mast 
voor Belgische providers en één voor 
de Nederlandse en bushaltes van 
De Lijn (B) en Arriva (NL). In Baarle 
is altijd wat te zien! 

Is de toeristische dienst gesloten en 
zoek je informatie over de unieke 
grenssituatie van Baarle-Hertog-
Nassau? Kijk dan of je het herken-
ningsteken van één van de Baarlese 
ambassadeurs aan de gevel ziet han-
gen. Daar kan men je uitleg geven.

Bronnen:
-  Brendan R. WHYTE, “En Territoire 

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

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

-  Trees VAN GELUWE, “Recht van vrije 
doorgang van en naar de enclaves”; 
onuitgegeven studie.

-  www.amaliavansolms.org
-  https://toerismebaarle.com
-  https://geo.onroerenderfgoed.be
-  www.arcgis.com
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Braam (Rubus fructicosus) 

Kruidje-roer-me-wel (16)
SYLVIE KOKS

De braam is een 2 meter hoge plant 
met stekels aan stengels en blad. 
De bladeren zijn donkergroen en 
grof getand. De stengels groeien 

enorm uit en daar waar ze de 
grond raken vormen zich nieuwe 
wortels die zich stevig in de grond 
verankeren. Het is een woekerende 
en onuitroeibare struik. Onuitroei-
baarheid en de stekels staan voor 
verhoging van je weerstand. Je ziet 
soms tegelijk bloemen, knoppen en 
vruchten aan de plant en dat wijst 
op een breed werkingsveld. De rode 
kleur van sap maar ook van stengel 
wijst naar een werking op het bloed.
 De braam stelt weinig eisen aan de 
grond en kan overal groeien. Blad, 
vrucht en eventueel de wortels zijn 
eetbaar. Dus nogmaals, in plaats 
van uit te roeien, maak er gebruik 
van, moeder aarde geeft dit niet 
voor niks cadeau.
                            

Toepassingen blad

Jonge bladscheuten kunnen gegeten 
worden. Het blad wordt veel in 
theemixen gebruikt als vervanger 

voor zwarte thee. Je kunt dit blad 
dus ook drogen en daarna eventueel 
malen. De inhoudsstoffen van het 
blad hebben een samentrekkende 
en ook bloedstelpende werking. De 
looistoffen en tannine zorgen voor 
een ontstekingsremmende werking. 
Tevens heeft het een vochtafdrijven-
de en bloedzuiverende werking.
Je kunt een tinctuur maken van het 
volwassen blad maar ook thee van 
het verse blad werkt goed. Gebruik 
het bij aften, keelpijn (gorgelen), 
diarree of voedselvergiftiging. Deze 
laatste werkingskracht heb ik zelf 
een keer mogen ondervinden en het 
was snel over. 

Omdat het zo goed zuivert en reinigt 
hebben mensen met jicht, reumati-
sche klachten en klachten van blaas 
en nieren er ook baat bij.

De nazomer is een tijd van oog-

sten voor een aantal bomen en 

struiken in de wilde natuur. Zo kon 

men vroeger een voorraad inslaan 

voordat het winter werd. Eén van de 

vruchten die men in de late zomer 

oogst is de braam. De naam Rubus 

komt van het Griekse woord ‘raptoo’ 

en betekent ‘steken’. Het is ook een 

stekende struik. Tegenwoordig be-

staat ook een doornloze braam maar 

de meeste geneeskracht zit toch in 

de algemene en wilde variant. 
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In oude kruidenboeken lees je ook 
dat er kompressen van deze thee op 
bloedende wonden werden gelegd 
of er werd meteen een vers maar ge-
kneusd blad op gedaan. Braamblad 
is geen sterk kruid en er zijn geen 
nadelen van bekend. 

Toepassingen vrucht

De bloemen zijn vijftallig en wit/
zachtroze van kleur. Bloemetjes zien 
er lief uit maar tegelijkertijd bevat de 
plant doorns en is de braamstruik 
onuitroeibaar. Dat staat lijnrecht 
tegenover elkaar en dat betekent dat 
de plant reguleert. Doet wat nodig 
is. 

De vruchten zijn blauwzwart van 
kleur en hebben vuurrood vruchten-
sap dat veel vitamine C bevat. De 
braam is een stukje fruit dat bomvol 
anti-oxidanten zit en dus heel ge-
zond is. Het versterkt je weerstand. 
Vanaf augustus kun je bramen pluk-
ken. Je hoort nog vaak dat je kan 
plukken tot 29 september. Daarna 
nam de duivel er bezit van zei men 
in vroeger tijden. Ik denk dat het 
goed is dat er nog wat overblijft voor 
andere dieren dan de mens.

In de databank van wetenschap-
pelijke onderzoeken van ‘the journal 
of biochemical chemistry’ staat een 
onderzoek waaruit blijkt dat de stof 
cyanidin-3-glucoside uit bramen een 
extra hulpmiddel is om kanker tegen 
te gaan. Anthocyanen in bramen 
kunnen de groei van kankercellen 
vertragen. Deze stoffen zijn ook 
een natuurlijke bescherming tegen 
Uv-straling van de zon, waardoor 
schade aan huidcellen wordt tegen-
gegaan en de kans op huidkanker 
kleiner wordt. De stof wordt een 
natuurlijke chemokuur genoemd.

Gebruik 

De wortel is eetbaar maar niet rauw en moet lang gekookt worden. Ik heb 
het nog nooit geproefd overigens. Het blad kan vers gebruikt worden voor 
thee of men kan er een tinctuur van maken. Het jonge blad kun je rauw 
eten in een voorjaarssalade. Bij diarree op een blaadje kauwen kan direct 
helpen Van de rijpe vrucht kun je veel maken. Jam en sap zijn het meest 
bekend maar je kan het fruit ook gewoon direct tijdens het plukken snoe-
pen. Geen laaghangende bramen plukken omdat er eitjes van de vossen-
lintworm op kunnen zitten. Dit is een parasiet die schadelijk is voor je lever.

Kruidige Groetjes, 
Sylvie Koks

Foto’s Sylvie Koks.

Uit de vele recepten die er bestaan heb ik deze gekozen

Recept bramenlikeur
• 200 gr rijpe braambessen
• 1 fles graanjenever (35°)
• 150 gr witte kandijsuiker
• 1 kaneelstokje

Bereidingswijze
Neem 200 gram vers geplukte, gezonde braambessen.
Spoel deze kort en laat uitlekken.
Doe de braambessen, kandijsuiker en kaneelstok 
in een schone fles 
of pot (1,25 l) en 
overgiet met de 
graanjenever.
Sluit het goed af en 
plaats het op een 
koele en donkere 
plaats.

Laat het mengsel 
trekken gedurende een 
6–tal weken, daarna 
kan je het geheel zeven 
en in een mooie fles of 
karaf overgieten. Deze 
bramenlikeur kan tot 
4 maanden bewaard 
worden. Proost!



van wirskaante 2021/3       49van wirskaante 2021/3       49

Ik mis in het voorjaar de leeuweri-
ken. We kenden en kennen enkele 
soorten die we eerst op een rijtje 
zetten. Aan bod komen de kuif-
leeuwerik (Galerida cristata L.), 
de boomleeuwerik (Lulula arborea 
L.) en de veldleeuwerik (Alauda 
arvensis L.).

Lang geleden zagen we de kuifleeu-
werik in ons heem met zeer grote 
regelmaat. Hij was van oorsprong 
een steppebewoner, maar volgde de 
oude handelsroutes en trok zo als 
het ware met de mensen mee naar 
onze streken. Zo werd hij een vogel 

die dicht bij en in de mensenwereld 
leefde. In 1952 kwam ik in Baarle 
wonen. Ik zie in mijn herinnering de 
kuifleeuweriken nog door de straten 
rennen. Die bestonden toen nog 
bijna allemaal uit kinderkoppen met 
bermen van zand of sintels, vol kui-
len en plassen. Veel vervoer werd 
toen nog gedaan met paard en kar 
of platte wagen. Die paarden lieten 
hun ‘toorten’ achter en in die mop-
penhopen vonden de kuifleeuweri-
ken onverteerde haver en ze pikten 
er de maden van de strontvliegen 
uit. Levendige vogeltjes waren het 
met hun opvallende kuif. Herbestra-
ting en de komst van het gemotori-
seerd verkeer betekenden het einde 
van hun leefwereld. In de jaren 
zeventig verdween de kuifleeuwerik 
helemaal.

(N.B. Toorten is een oud dialect-
woord voor paardenmoppen. Baar-
lenaren hadden als scheldnaam 
‘toortenraopers’. Er zijn mogelijk 
mensen die nog weten (van horen 
zeggen?) dat hier toorten verzameld 

werden op straat om die te gebrui-
ken als brandstof in de kachel of als 
bemesting in de tuin).

Allerliefst klein diertje

Boomleeuweriken komen in ons 
heem nog wel voor. Niet al te veel 
maar toch. Ze zijn al vroeg in het 
voorjaar terug van de trek en dan 
kun je in de omringende natuurter-
reinen hun prachtige zang horen. 
De meeste kans daarop heb je als 
je in de morgenschemering al op 
pad bent of eventueel ’s nachts. J.E 
Sluijters beschrijft die zang in zijn 
Prisma Vogelboek (1965) als volgt: 
‘dirli…dirli…dirli… dirlie… dirlie…, 

Stille lente

Cultuurvolgers (3)
 ANTOON VAN TUIJL

Onder deze titel valt ook een verhaal over leeuweriken. Het ontbreken van 

hun jubelende zang boven de velden, zoals die in vroegere vroege voorjaren 

overal te horen was, is een van de natuurbelevingen die ik het meest mis. 

Het voorjaar van de laatste jaren doet me denken aan het boek ‘Silent 

Spring’ (Stille Lente) uit 1962 van Rachel Carson. Zij beschrijft hierin de 

gevolgen van het gebruik van allerlei gifstoffen, zoals massale vogelsterfte, 

waardoor ze het zingen van de vogels mist. 

Kuifleeuweriken in een 
kinderkoppenstraat.

Een boomleeuwerik zingt vanuit een 
boomtop.



50       van wirskaante 2021/3

lu… lu… lu… lu… lu…, dadiedl… 
dadiedl… dadiedl… dadiedl…’ 
Elke strofe wordt met een aflopende 
toonhoogte voorgedragen, waardoor 
een melancholiek maar lief liedje 
ontstaat. Let even op de Latijnse 
naam! Meestal zingen ze vanuit een 
hoge boomtop maar ook terwijl ze 
in cirkels vliegen. 

Brehm (Tierleben 1913) schrijft: 
’Het is een allerliefst klein diertje, 
vlug en behendig van bewegingen, 
tam en gemeenzaam waar hij ont-
zien wordt, daarentegen voorzichtig 
en schuw overal waar hij vervolgin-
gen heeft te verduren of meent te 
moeten duchten. Hij loopt vlug met 
kleine passen, houdt intusschen 
de borst omhoog en zet de veertjes 
van de kruin op tot een kleine kuif, 
hetwelk hem zeer goed staat.’ 

Nu zijn we waar we willen wezen, 
bij de veldleeuwerik. Dat deze vogel 
tot de verbeelding heeft gesproken, 
valt af te leiden uit het grote aantal 
dialectnamen die hij meekreeg. We 
noemen er een aantal: akkerleeu-
werik, leeuwerker, meetleeuwerik, 
korenleeuwerik, grasleeuwerik, 
heileeuwerik, hemelleeuwerik, stijg-
leeuwerik, klimleeuwerik, hobbel-
leeuwerik, parachutevogeltje, zoete 
lieveke, spelttuut, ploegloper, ak-
kermanneke… (Uit: Woordenboek 
van de Brabantse Dialecten, Deel 
III Vogels. J. Swanenberg 2001).

Hartverheffend

Ook voor de veldleeuwerik geldt dat 
zijn aantal toenam, naarmate de 
vroegere mensen de omgeving meer 
naar hun hand wisten te zetten. 
Toename van akkers en graslanden 
betekende uitbreiding van de le-
venskansen voor de veldleeuwerik. 
Hij was hier dan ook tot voor tien tot 
vijftien jaar heel algemeen. Kwam 
je in het voorjaar bij een wandeling 
net even buiten het dorp dan hing 
de lucht vol prachtig geluid. 
Brehm beschrijft de zang van de 
leeuwerik als volgt: ‘Zijn algemeen 
bekend gezang, dat de akkers en 
de weiden op een hartverheffende 
wijze verlevendigt, weerklinkt reeds 

kort na zijn terugkomst en wordt 
gehoord, zolang het broeden duurt. 
Van het krieken van den morgen tot 
aan de avondschemering zingt hij, 
telkens weer zich boven den bodem 
verheffend met bijna sidderend 
gefladder, soms bijna verdwijnend 
uit het oog, zonder pauze, met 
meer volharding dan iedere andere 
vogel. Hij beschrijft intusschen een 
wijde schroeflijn, keert allengs naar 
de plaats van uitgang terug, daalt 
meer en meer, stort zich met tegen 
het lichaam aangelegde vleugels als 
een vallenden steen omlaag, spreidt 
op korten afstand van de bodem de 
vleugels en strijkt neer in de nabij-
heid van het nest.’

Een veldleeuwerik in een nog 
onbewerkte akker.

Een veldleeuwerik begint aan zijn zangvlucht.
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Ze nestelen vroeg in het jaar. Half 
maart kunnen ze al eieren hebben. 
Daar ging vroeger wel een en ander 
aan vooraf. Doordat ze zo talrijk 
waren, moest er ‘gevochten’ worden 
om de territoria te verdelen. Ieder 
koppeltje moet een grondgebied 
hebben waarin voldoende voedsel 
te vinden is voor ouders en jongen. 
Daarvoor gaan de mannetjes de 
strijd aan met elkaar. Jac. P. Thijsse 
beschrijft zo’n baltsgevecht in ‘Het 
Vogeljaar’, derde druk, 1923: ‘Als 
ik de plek nader, is de commotie al 
in vollen gang. Een bundel veeren 
fladdert boven de madeliefjes. 
Het zijn twee veldleeuweriken. Ze 
houden zich haast rechtop, kop in 
de lucht met hun kuifje er bovenop, 
staart omlaag en wijd uitgespreid 
met schitterende witte zijstreepjes. 
En het aardigste is dat ze allebei 
zingen, zoo hard ze kunnen, niet 
den ellenlange extase-jubel maar 
kleine brokjes, driftig en luid en 
uiterst welluidend. Telkens moeten 
ze even ademhalen en eindelijk 
vallen ze terug in het gras waar nu 

op den grond de ravotpartij wordt 
voortgezet.’

Handelswaar

Natuurlijk hadden deze vogeltjes 
van het open veld vijanden. Hun 
nest kon dan wel goed verborgen in 
graslanden en korenvelden liggen, 
maar kleine rovers als wezels, her-
melijnen en bunzingen voelden zich 
ook goed thuis in het kleinschalige 
agrarische landschap van toen. 
Er werden vast eieren en jongen 
geroofd. Kraaien en eksters zullen 
wel eens jongen gevonden hebben 
doordat die al dagen voor ze kunnen 
vliegen het nest verlaten om wat 
in de omgeving rond te krabbelen. 
Roofvogels maakten slachtoffers 
onder de volwassen vogels en de 
vliegvlugge jongen. De mens sloeg 
echter veel harder toe. Zangvogel-
tjes werden (en worden nog wel) 
massaal gegeten, toch zeker in meer 
zuidelijke landen. Vooral tijdens 
de trek werden ze op grote schaal 
gevangen. Jac. P. Thijsse noemt 

een vangst van 15.000 leeuwe-
riken op één dag. Dat gebeurde 
op een trekroute aan de kust. Hij 
vond cijfers van het seizoen 1867 – 
1868 toen er rond de kwart miljoen 
leeuweriken gevangen werden als 
handelswaar!

Het klinkt vreemd, maar deze 
natuurman ging ervan uit dat de 
natuurlijke bedreigingen en de 
grootscheepse vangst door de mens 
geen aantasting van de stand zou 
betekenen. Hij schrijft: ‘Toch wordt 
hun aantal niet geringer. De toe-
komst ziet er voor hen niet duister 
uit.’ Het is wel zo dat in zijn tijd de 
ontginningen van ‘woeste gronden’ 
tot bouw- en weiland voort gingen. 
De leefwereld van de veldleeuweri-
ken nam dus toe.

De zeer sterke achteruitgang is 
dan ook vrij recent. Ik las eens een 
verslag van een onderzoeker die de 
voedselsituatie van de akkervogels 
bestudeerde. Hij bakende op een 
moderne akker een stukje grond af 
van 30 bij 30 centimeter, dus een 
stoeptegel groot. Dat deed hij ook 
op een ouderwets beheerde akker in 
een natuurterrein. In het eerste per-
ceeltje vond hij een dertigtal eetbare 
elementjes. In het tweede telde hij 
ruim driehonderd voedseldeeltjes. 
Conclusie: op een moderne akker 
wordt een leeuwerik niet vet! En hij 
krijgt er al helemaal geen nest met 
jongen groot.

Wat de veldleeuwerik betreft, had 
2021 ook weer een ‘Silent Spring’. 
De biologische eenzaamheid woog 
zwaar en ik vond dat de corona-een-
zaamheid eigenlijk wel genoeg was…

(De tekeningen zijn van Antoon van 
Tuijl)

Het nest ligt verborgen in de begroeiing.
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De eerste cijferreeks ‘een, twee, vier, 
acht’ heeft betrekking op het aantal 
bezoekers dat je thuis mag ontvan-
gen. In België is dat lang slechts één 
persoon geweest, later twee, vanaf 
9 juni versoepeld naar vier en vanaf 
27 juni naar acht; kinderen tot en 
met twaalf jaar niet meegeteld. Als 
je de ruimte hebt, mag je buiten 
overigens wel tot vijftig mensen thuis 
ontvangen; die moeten dan weer wel 
in (vaste) groepjes van vier blijven. 
Ook in Nederland is het aantal 
gasten thuis van één naar twee ge-
gaan, een paar weken waren er vier 
toegestaan en vanaf 26 juni mogen 
Nederlanders thuis een onbeperkt 
aantal gasten ontvangen, mits ze de 
anderhalvemetermaatregel in acht 
nemen. Op 10 juli wordt gas terug-
genomen. Het Nederlandse kabinet 

adviseert dringend om feestjes thuis 
‘klein en beheersbaar’ te houden en 
toch zeker de anderhalvemetermaat-
regel en andere hygiënemaatregelen 
streng in acht te nemen. 

In Baarle speelde dan nog iets an-
ders. Inwoners van Nassau mochten 
niet in Hertog op bezoek gaan en 
omgekeerd.

Horeca

In Nederland mogen er bij elk tafeltje 
slechts twee stoelen staan als de 
terrassen op woensdag 28 april 
zijn opengegaan. Een week later 
volgen de terrassen in België: met 
vier stoelen per tafel. Frankrijk spant 
nog enkele dagen later de kroon: zes 
stoelen.
Horeca-ondernemers moeten met 
nog meer beperkingen rekening 
houden. Hoe groot het terras ook 
is, er mogen in Nederland in eerste 
instantie maar ten hoogste vijftig 
mensen op een terras, in België is 
dat onbeperkt. Wel blijft de anderhal-
vemeter tussen de tafeltjes gelden, er 

Versoepelingen coronamaatregelen volgen elkaar 
in rap tempo op, en dan ineens ho!

Een, twee, vier, acht
 HARRY BENSCHOP

Een, twee, vier, acht. Twee, vier, zes. Twee, vier, tien, dertig. Dalende 

coronacijfers leverden de afgelopen maanden hoofdbrekens op wat je met 

hoeveel personen mocht doen. Elke paar weken weer anders, en om het nog 

wat lastiger te maken, België en Nederland liepen niet in de pas met de 

versoepelingen, niet in de tijd en niet met de aantallen.

Vakantie in eigen land tijdens ‘De Zomer van Baarle’ in het cultuurcentrum.

Aan het aantal stoelen kon je zien in welk land je je bevond. Tijdelijk terras op 
de Singel voor het gemeentehuis.
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mogen – op het allerlaatste moment 
besloten – geen kuchschermen tus-
sen de tafeltjes worden gezet. Die 
kuchschermen mogen dan weer wel 
in Nederland worden gebruikt. Op 
26 juni gooit Nederland alle remmen 
los: restaurants en cafés mogen weer 
net zoveel mensen ontvangen als 
mogelijk is, met als verklaring dat de 
anderhalvemeter-regel blijft bestaan. 
In België mag je vanaf 27 juni met 
zijn achten aan één tafeltje. 
Eten en drinken mag je alleen zittend 
aan een tafel. Daar maken Nederland 
en België geen verschil in. En je 
moet met een mondkapje naar je ta-
feltje gaan, daar mag je het afzetten, 
behalve als je in de zaak wilt afreke-
nen of naar toilet. Vanaf 26 juni geldt 
de mondkapjesplicht in Nederland 
alleen nog op drukke plaatsen…
In de openingsuren wordt steeds 
opnieuw flink geschoven: in Neder-
land eerst van 12.00 tot 18.00 uur, 
vanaf 5 juni – als ook de binnen-
ruimte open mag – van 6.00 tot 
22.00 uur. Vanaf 26 juni kunnen 
cafés en restaurants terugvallen op 
hun reguliere openingsuren. Wan-
neer de horecazaken in België op 9 
juni ook binnen weer open mogen, 
moeten die sluiten om 23.30 uur. 
Zowel binnen als buiten kunnen de 
klanten dan tot half twaalf ’s avonds 
iets eten of drinken. Op 27 juni 
wordt het sluitingsuur van de horeca 
in België verlengd tot 1.00 uur ’s 
nachts. In Baarle kun je dus steeds 
door de grens over te wippen of in 
Hertog of in Nassau wat later terecht 
in een café. Op de sluitingsuren, de 
anderhalvemeter-regel tussen groe-
pen en het aantal bezoekers per tafel 
is aan beide kanten van de grens 
wel degelijk gehandhaafd.

Bibliotheek

Baarle heeft een internationale 
bibliotheek. Dat pakt niet altijd goed 

uit, want de bibliotheek moet zowel 
aan de Nederlandse als Belgische 
regels voldoen. In België kunnen 
de bibliotheken tijdens de tweede 
lockdown open blijven, in Neder-
land moeten ze dan juist dicht en 
overschakelen op een reserveer- en 
afhaalservice. Inwoners van Hertog 
blijven zo verstoken van een voorzie-
ning die andere Belgen wel hebben. 
Groot is dan ook de opluchting als 
op 20 mei de Nederlandse biblio-
theken hun deuren weer mogen 
openen.

Cultuurcentrum

Ook in het cultuurcentrum Baarle 
worden de strengste maatregelen 
gehanteerd. Vanaf 9 juni mag het 
zijn deuren weer openen. Dat ge-
beurt met een wel heel toepasselijke 
voorstelling ‘Waarde landgenooten!’, 
waarin koning Willem I dé oplossing 
schetst voor alle 
problemen in 
Baarle: een Ver-
enigd Koninkrijk 
Baarle. Dat 
die problemen 
er zijn, toont 
Willem I tijdens 
de voorstelling 
overtuigend 
aan. En dan 

niet alleen de gekkigheden die de 
coronapandemie in Baarle heeft op-
geleverd, waar al afleveringen in Van 
Wirskaante aan zijn gewijd. Als het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
niet in 1839 was ontbonden dan 
zou het nooit zover zijn gekomen dat 
er in Baarle twee kerken staan, en 
Belgische en Nederlandse scholen, 
houdt Willem I, de enige koning 
die Nederland en België samen 
hebben gehad, bijna twee eeuwen 
later voor. “Het heeft ook de mensen 
tegen elkaar opgezet.” In het Vlaams 
en in het Nederlands vlogen de 
scheldwoorden over en weer. “In 
een Verenigd Koninkrijk Baarle zou 
er geen discussie over het nieuwe 
cultuurcentrum zijn geweest, geen 
ellenlange discussie in zo iets als het 
GOB.” Daar konden de toeschou-
wers het mee doen, maximaal vijftig 
per voorstelling zoals de regels het 
medio juni toelieten. Napratend op 
het terras in de tuin van het cul-
tuurcentrum dringt zich de vraag op 
welk land nu had verordonneerd dat 
het terras al om 22.00 uur verlaten 
moest zijn. Want ook de tuin is 
‘internationaal’, dus daar geldt het 
vroegste sluitingsuur. Niemand had 
het antwoord echt paraat, behalve 
natuurlijk het personeel van het 
cultuurcentrum.
Na maanden van sluiting organiseert 
het cultuurcentrum Baarle de hele 
zomer lang ‘De zomer van Baarle’. 
Met verschillende clubs en organi-
saties worden tal van activiteiten 

Bezoekers van de voorstelling ‘Waarde 
landgenooten’ kregen na afloop een 
‘Willem-I’ gebakje aangeboden van de 
plaatselijke bakkers.

In de tuin van het cultuurcentrum dagelijks activiteiten 
onder de noemer ‘De zomer van Baarle’. 
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gehouden in de tuin. Daar staat een 
podium, een bar en een grote luifel.

Groot scherm

Nederlandse voetballiefhebbers 
konden toch op een groot scherm 
hun favoriete EK-wedstrijd zien. 
In Nederland mochten cafés geen 
groot scherm ophangen, in België 

wel. Cafés in Hertog hebben daar 
handig op ingespeeld, door zowel 
de wedstrijden van de Rode Duivels 
als van Oranje te vertonen. Het heeft 
zelfs de Nederlandse dagbladen en 
het televisie-journaal gehaald.

Of iedereen zich bij een goal aan ‘de 
regels’ heeft gehouden? Je mag vol-
gens de Belgische regels supporteren 

in groep, buiten mag je met maxi-
maal 400 man op een groot scherm 
naar de EK-wedstrijden kijken, bin-
nen met 200. Rechtstaan kan, als er 
geen horecamogelijkheden zijn, maar 
nog steeds in groepjes van vier. Als er 
horeca is mag je niet rechtstaan, ook 
niet met een goal. De regels zeggen 
niets over ‘juichen’. 

Met de op 26 juni in Nederland 
doorgevoerde versoepelingen 
is ineens wel een groot scherm 
toegestaan, maar alleen buiten. Het 
heeft niet mogen helpen, Nederland 
is op 27 juni voor het EK-voetbal 
uitgeschakeld. 

Al te voortvarend

Nederland was toch wel wat al te 
voortvarend aan de slag gegaan met 
de versoepelingen. Dat moest zelfs 
premier Rutte erkennen. Vooral het 
nachtleven had voor veel besmet-
tingen gezorgd: dicht opeen dansen. 
Dat moest vanaf 10 juli al weer 
de deuren sluiten, nog geen twee 
weken nadat ze waren opengegaan. 
Tegelijkertijd moet ook de andere ho-
reca om 24.00 uur dicht. In Baarle 
kan je dus nog een uurtje langer 
terecht door even de grens over te 
steken. De Nederlandse horeca mag 
alleen gasten ontvangen met een 

Advertentie van café Den Bonten Os.  
Ons Weekblad 

In Minderhout alleen de wed-
strijden van de Rode Duivels.

Reserveren wél verplicht. 
Foto Facebook Tourmalet

Juichen mag, maar je moet wél blijven zitten, ook bij een doelpunt. 
Foto Facebook Tourmalet

Supporters van de Rode Duivels én Oranje zijn welkom.
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vaste zitplaats én op anderhalve 
meter afstand. Of het terugdraaien 
van de versoepelingen in Nederland 
voldoende is om het virus eronder te 
houden of dat er nog meer maat-
regelen volgen, is medio juli niet 
duidelijk. 
België kiest voor een geleidelijker 
weg. Op 19 juli wordt bekend dat 
de mondkapjesplicht blijft zoals die 
was, dus ook in de winkels, waar die 
in Nederland al enkele weken niet 
meer geldt. Je moet in Baarle nog 
steeds nadenken in welk land de 
winkel of het café staat waar je bin-
nen wilt gaan. Horeca-ondernemers 
in Hertog hebben hun buik er van 
vol. Aan dagjesmensen is het al 
helemaal niet uit te leggen. Houd 
toch maar rekening met het verschil, 
want de boetes liegen er niet om: 
250 euro voor een overtreding is 
heel gewoon.

De grens over

Het blijft lastig om te achterhalen 
welke regels er gelden als je de grens 
overgaat. Op de website van Baarle-
Hertog staat begin juli te lezen: 
winkelen, wandelen en fietsen over 
de grens… is mogelijk, zowel voor 
Nederlanders in België als voor Bel-
gen in Nederland. Toch hoor je in het 
dorp van veel kanten: “We wachten 

nog maar even om 
een fietstochtje in 
België te plannen.” 
Niet alleen omdat 
de regelgeving lastig 
te interpreteren 
valt, maar ook uit 
voorzorg.

Medio juli kleurt 
Nederland rood 
op de Europese 
‘coronakaarten’. 
België scherpt op 19 juli de reisre-
gels aan: een negatieve coronatest 
bij aankomst is verplicht, of een vac-
cinatiebewijs of bewijs dat je hersteld 
bent van corona. Gelukkig blijft een 
bliksembezoek (van maximaal 48 
uur) aan België mogelijk zonder test 
of registratiebewijs. Niet alleen op 
luchthavens en treinstations wordt 
erop gecontroleerd maar ook aan de 
grens. Vergeet ook niet ‘naar waar-
heid’ een PLF-formulier in te vullen, 
een Passagier Lokalisatie Formulier. 
Twijfelt de politie aan de echtheid 
van het formulier, dan leidt dat tot 
rechtstreekse dagvaarding voor de 
correctionele rechtbank wegens 
‘valsheid’. 

De boodschap op de website van 
Baarle-Hertog voor kort verblijf in 
Nederland is op 19 juli aangepast: 

‘van de Belgische overheid zijn 
verplaatsingen naar Nederland om te 
reizen, winkelen, fietsen en wande-
len… afgeraden’. Met als verklaring: 
Nederland is rood, dit betekent dat 
er een hoog risico op besmetting 
is. ‘Het advies van de Nederlandse 
overheid voor reizen naar Nederland 
om te winkelen, fietsen en wande-
len… is mogelijk’. Benieuwd hoe-
veel Belgen deze ‘nuance’ zien en er 
consequenties aan verbinden. Gaan 
inwoners van Hertog weer winkelen 
in Merksplas, Turnhout of Hoogs-
traten? Of toch gewoon in Nassau 
tegen het advies van hun eigen 
regering in? Het is niet te hopen dat 
Nederland donkerrood kleurt of een 
heel hoog risicogebied wordt, want 
dan moet je ook voor reizen korter 
dan 48 uur het PLF-formulier invul-
len. Hoe dat dan moet in Baarle?

Belgische winkeliers moeten hun klanten herinneren aan het 
mondkapje. Maar waar de datum van 4 september vandaan komt?

Op de website van Baarle-Hertog vind je altijd actuele informatie als je de grens over wilt. website Baarle-Hertog
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Net als in het lentenummer van 

ons heemblad ‘wandelen’ we nu 

nog eens door de natuur om er 

enkele zomerse elementen uit te 

lichten. Er is zoveel te beleven dat 

fantastisch is!

01. Veel kunstenaars lieten zich 
inspireren door de jaargetijden. Net 
als vorige keer beginnen we ook 
nu met een kunstwerk van Ivan 
Lackovic die op een heel subtiele 
wijze de rijkdom van de zomer weet 
uit te beelden.

02. Tot mijn en hopelijk ook tot 
uw vreugde komt er meer kleur in 
onze omgeving. Je hoort steeds 
meer praten over biodiversiteit. Er 
zijn mensen die er niet alleen over 
práten maar er echt iets aan dóen. 
Particulieren, agrariërs, gemeen-
ten en natuurorganisaties zaaien 
kleine en grote stukken grond in 
met zadenmengsels die prachtige 
bloementapijten opleveren. Viel het 
u ook op? Wat waren er veel klap-

rozen (Papaver 
rhoas) deze zo-
mer, ook op plaat-
sen waar er geen 
gezaaid werden. 
Blijkbaar kreeg 
het zaad – overal 
volop aanwezig in 
de grond - meer 
ruimte doordat de 
droogte van vorig 
jaar veel gras liet 
afsterven.

03. Hier en daar 
zien de graslan-
den massaal geel 
van het bloeiende 
Jacobskruiskruid 
(Senecio jaco-
baea). Prima 
plant voor de insecten. Maar koeien 
en paarden zijn er niet van gediend. 
Ze grazen er mooi omheen. Dit 
kruid is heel giftig. Raak de plant 
niet aan met blote handen! Ze heeft 
de vervelende eigenschap dat ze 
giftig blijft als ze dood en verdroogd 
in het hooi terecht komt. 
04. Giftig of niet, de St. Jacobsvlin-
der (Tyria jacobaeae) legt er zijn 
eitjes op! Daar komen rupsen uit die 
zo’n plant helemaal kaal vreten zon-
der buikpijn te krijgen. Valt het u op 
dat de rups fel geel-zwart gekleurd 
is? Die kleurcombinatie betekent in 
de natuur gevaar. Denk maar aan 
wespen! Terwijl zo’n malse rups een 

voedzame hap lijkt, wagen vogels 
zich er toch niet aan.

05. Hier zien we boerenwormkruid 
(Tanacetum vulgare). De naam 
moet iets te maken hebben met het 
vroegere gebruik als antiwormmid-

Die zalige jaargetijden

Zag je de zomer?
ANTOON VAN TUIJL

1.

2. 3.
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del. Het schijnt dat delen van de 
plant verwerkt werden in balkenbrij. 
Andere oude toepassingen vertelt 
ons kruidenvrouwtje nog wel eens. 
De bloemen staan in hoofdjes die 
bestaan uit een flinke partij minus-
cule bloemetjes. Zelfs met een loep 
zijn die nauwelijks te onderscheiden.

06. Een fraaie plant die we op 
ruige plekken kunnen vinden is het 
slangenkruid (Echium vulgare). Ze 
is tweejarig. Dat wil zeggen dat het 
zaad vorig jaar al een plant gevormd 
heeft die niet de hoogte in groeide. 
Ze vormde toen een zogenaamd 
rozet. Dit voorjaar groeide ze uit met 
enkele stevige stengels die talloze 
bloemen dragen. Zeer geliefd bij 
insecten! Ze leveren ook heel veel 
zaad, waar vogeltjes weer plezier 
aan beleven.

07. Vanouds groeien er in onze 
bermen en ruigten veel scherm-
bloemigen. Deze berenklauw 
(Heracleum sphondylium) is daar 
een voorbeeld van. Deze planten 
hebben letterlijk een scherm van 
talloze kleine bloemen. Er zitten 

altijd insecten op. Al die bloemetjes 
samen hebben dus echt wel veel te 
bieden.

08. Hier hebben we van doen met 
een nachtbloeier, want dat doet de 
teunisbloem (Oenothéra biénnis). 
Ze wordt daarom ook wel nacht-
kaars genoemd. Onder aan de sten-
gel zie je vruchten. Die ontstaan uit 
uitgebloeide bloemen. Dan vinden 
we drie ‘bloemen’ in verschillende 
staat van verwelking. De minst 
verwelkte heeft vannacht gebloeid 
en is bezocht door nachtvlinders. 
Daarboven zie je knoppen waarvan 
er een of twee de komende nacht 
zullen bloeien. Stevige planten zijn 
het die afhankelijk van hun stand-
plaats meer dan een meter hoog 
kunnen worden. Er bestaat ook een 
kleine soort.

4.

6.

7.

8.5.
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09. Margrieten (Chrysanthemum 
leucanthemum) doen het altijd 
goed in een berm of grasland. 
Ze horen bij de composieten of 
samengesteldbloemigen. Deze 
naam wordt duidelijk als je weet dat 
het gele hart bestaat uit vruchtbare 
bloemetjes. De witte blaadjes zijn 
onvolledige bloemen. Ze hebben 
geen meeldraden of stamper en 
dienen als lokmiddel. Ze bloeien 
lekker lang.

10. Voor het waarnemen van 
orchideeën moet je wel meer geluk 
hebben of je moet weten waar ze te 
vinden zijn. Het schijnt dat orchi-
deeën ontzettend veel zaad leveren. 
Dat is als stofdeeltjes zo klein. Toch 
zijn deze planten zeldzaam. Hun 
wortels moeten namelijk per sé sa-
men kunnen werken met bepaalde 

bodemschim-
mels om te 
kunnen groeien. 
Op plaatsen 
waar die schim-
mels aanwezig 
zijn, kunnen 
veel orchideeën 
voorkomen.

11. Je kunt het 
treffen en als 
dat gebeurt, geniet dan. Een kolibrie-
vlinder (Macroglossum stellatorum) 
bezoekt een bloem, blijft daar even 
voor hangen, rolt zijn lange tong uit 
en snoept van de nectar. Nu snap je 
de naam meteen!

12. In de wat vochtiger delen van 
ons heem kun je riet (Phragmites 

australis) tegenkomen. Niet veel 
aan, hoor ik sommige mensen zeg-
gen. Toch maar eens goed kijken, 
vooral als de zaadpluim zich vormt. 
Tijdens het groeiproces verandert 
ze steeds weer van kleur tot ze een 
mooie paarsige gloed heeft. De 
slootklanten krijgen een speciale 
sfeer van die sierlijke pluimen.

13. Zo’n rietkraag heeft vaak nog een 
verrassing te bieden. Tot in de zomer 
kun je er de kleine karekiet horen 
zingen. Soms tref je er de rietzanger 
aan en de bosrietzanger. Die zingen 
tot een eind in de zomer, omdat ze 
vrij laat terug komen van de trek.

9.

10.

11.

12.

13.
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14. De laatste jaren zien we ’s 
zomers grote delen van onze 
natuurgebieden vol staan met de 
grote springbalsemien (Impatiens 
glandulifera). Een pláág! Manshoog 
worden ze soms. Mooie bloemen, 
dat wel. Hommels spelen daarin 
massaal verstoppertje. Neem je een 
rijpe vrucht in je hand, dan voel 
je hoe die met een zekere kracht 
openspringt. Dat doen ze uit zichzelf 
ook en strooien hun zaden daarmee 
in het rond. De naam springzaad is 
dus wel van toepassing.

15. We kijken ook naar struiken 
en bomen omdat die hard aan het 
werk zijn. Hier zien we een elzentak 
(Alnus glutinosa). De kleine vrouwe-
lijke katjes uit ons lenteverhaal, zijn 
bevrucht en inmiddels uitgegroeid 
tot groene proppen. De komende 

maanden rijpen die en straks 
kunnen de sijzen er de zaadjes uit 
peuteren.

16. De vlierstruik (Sambucus nigra) 
verandert zijn vele bloeischermen in 
talloze trossen met bessen die straks 
uitnodigend zwart zullen glimmen, 
als uitnodiging aan wie er siroop 
van wil maken. Als je gaat oogsten, 
laat dan wat over voor de vogels. 
Als die op trek gaan, moeten ze snel 
veel voedsel kunnen vinden.

17. De lijsterbessen (Sorbus 
aucuparia) hebben blijkbaar op een 
gunstig moment gebloeid. Er zijn 
werden bloemen bevrucht waardoor 
er nu malse bessentrossen te rijpen 
hangen. De twijgen buigen onder 
hun gewicht.

18. We komen een late bloeier 
tegen. De robinia, die we ook wel 
Acacia (Robinia pseudo-acacia) 
noemen, bloeit pas als de meeste 
bomen al volop vruchten aan het 
maken zijn. De nectar zoekende 
insecten die hier graag op vliegen, 
vinden dat prima!

19. Helemaal laat in het jaar komt 
pas de bloei van de tamme kas-
tanje (Castanea sativa). De kleine 
bloemen zitten op lange slierten. Ze 
worden lang niet allemaal bestoven. 
Er vallen ook nog eens veel van die 
bloesems van de boom. De natuur 
werkt schijnbaar verkwistend. Toch 
zullen er straks voldoende vruchten 
zijn.

20. De zomereik (Quercus robur) 
heeft zijn vruchten al mooi in de 
maak. Je ziet nu goed dat eiken tot 
de groep van de ‘napjesdragers’ be-
horen. De eikeltjes zitten nog goed 
vast in hun napjes. Die verbinding 
met de boom is nodig om ze van 
voedsel te voorzien.

21. De meidoorn (Crataegus mo-
nogyna) heeft ontzettend goed zijn 
best gedaan. Zijn takken zijn zwaar 

14.

15.

16.

17.

18.
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beladen met bijna rijpe vruchten. 
Hier zien we dat de natuur wel heel 
gul is. Komt dat goed uit. Er kunnen 
voldoende nieuwe meidoorns uit 
groeien en er blijft volop over als 
voedsel voor dieren. Mooi geregeld 
dat deze vruchten lang goed blijven.

22. Tot slot kijken we nog even naar 
een merkwaardig natuurverschijn-
sel. We zien een tak van een eik 
die naar ons toe wijst. De groene 
bladeren ontstonden in het voorjaar. 
Geleidelijk neemt de groeikracht af. 

Dan wordt het 24 juni (kerkelijke 
feestdag van St. Jan). Wat gebeurt 
er? Plotseling krijgen bomen en 
struiken een extra groei-impuls. Aan 
de toppen van de takken ontstaan 
nieuwe loten, hier roodachtig 
gekleurd. Dat heet het St. Janslot. 
Wij maken dankbaar gebruik van 
dit verschijnsel. Je ziet veel mensen 
hun (beuken)hagen scheren juist 
voor 24 juni. 
De geknipte haag krijgt door het St. 
Janslot nog net een mooie groene 
buitenkant en hoeft niet kaal de 
winter in! 

19. 20.

21. 22.
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Anna van der Flaas-Jansen

Het interview is afgenomen op 5 
februari 1987 in haar woning in de 
Molenstraat 49 te Baarle-Hertog.
“Anna, we zijn blij dat je ons ont-
vangt. We willen graag eens van je 
horen hoe ’t leven en de wereld voor 
jou is gepasseerd?”
Anna zet zich op haar praatstoel: 
“Ik ben van 1900. Ik stam uit een 
gezin van acht kinderen, waarvan 
er zes jong gestorven zijn of dood 
geboren werden. Mijn broer Jules 
(bakker Molenstraat) en ik bleven 
van het grote gezin over. Mijn zusje 
Netteke, acht jaar (het was zo’n 
schoon kindje zei ons moeder altijd; 
ze had zo’n schone krulharen) was 
naar de kermis geweest (paarden-
molen). Toen ze thuiskwam had ze 
verschrikkelijke koppijn. Dat bleek 
hersenvliesontsteking te zijn; zij is 
hieraan gestorven. 
Ik ging niet altijd graag naar school. 
Een zekere dag heeft vader me weg-
gebracht. Hij had een zweepje bij. 
Toen we aan het kerkhof kwamen 
(aan de kerk) zei ik: “Nu mag je wel 
teruggaan. Ik ga wel alleen.” Ja, de 

andere kinderen lachten mij anders 
allemaal uit. 
Ook de meisjes uit Baarle-Nassau 
kwamen bij ons in Hertog naar 
school (van de Zusters Francisca-
nessen uit Herentals) want zij moch-
ten niet in Nassau gaan, omdat er 
daar een onderwijzer was, en daar 
mochten de meisjes niet bij zitten.
De Hollanders kwamen altijd ruzie 
maken op school”, aldus Anna. “Ik 
droeg dikwijls strikken in het haar, 
aan mijn vlechten. Ja, we hadden 
thuis een winkel met knopen, strik-
ken, stoffen, enzovoort. De Hollan-
ders trokken die strikken dan uit en 
gooiden ze weg.
Ik ben tot mijn 14 jaar naar school 
geweest; dat was tot 1914. Toen 
brak de eerste wereldoorlog uit. Ik 
heb bij zuster Ursula, zuster Scho-
lastica en zuster Bonaventura in de 
klas gezeten. Wij kregen ook Franse 
les op school, een halfuur per week. 
Toen ik 14 was, wilde mijn nicht 
mij mee op kostschool nemen in 
Dongen, maar dat wilde mijn moe-
der niet. Ze kon me niet missen; er 
moest thuis geholpen worden. Maar 
met mijn Frans zou ik mij wel red-

den als ik in Frankrijk of de Walen 
zou komen. Ik zou nogal parleeën: 
brood, kaas, boter, enzo… 
Toen ik mijn communie deed had ik 
een zwarte jurk aan en een voileke 
op mijne kop.
Op school speelden we met de mar-
rebollen (knikkers red.), hinkelden, 
en touwtje springen en dan zongen 
we een liedje: ‘Over ’t ijs bij mane-
schijn, ziet men knapen glijden…’ 
Met het uitbreken van de oorlog 
kwamen er veel vluchtelingen uit 
België naar Baarle. Bij ons woonden 
er ook een man en vrouw (de man 
was reiziger in stoffen en kwam uit 
Turnhout: Jan Weygers). Zij hebben 
een hele tijd bij ons in de voorste 
kamer gewoond. 

Wij hadden thuis in de winkel een 
hele grote koffiemolen op den toog 
staan en Jan Weygers en zijn vrouw 
Treeske maalden al maar koffie op 
voorhand, want de vluchtelingen 

Het Baarle van toen (10)
 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 1987 en 1995 hadden Anna Gulickx-Koks en Lisette Gulickx-

Verachtert interviews. Aangevuld met foto’s uit vervlogen tijden worden 

de interviews weergegeven. 

Anna van der Flaas met haar 
echtgenoot Gerard van der Flaas. 
foto fam. van der Flaas
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wilden allemaal koffie. 
Bij de winkel hadden we ook nog 
een bakkerij en een meelhandel 
(maïs, lijzemaal, enzovoort). 

In de oorlog kwamen de boeren 
dan om granen maar ze hadden 

ook altijd geen geld en dan werd er 
geruild: biggen tegen meel.
Mijn moeder ging elke morgen al 
om 6 uur naar de kerk. De kerk was 
dan dikwijls nog gesloten, maar dan 
ging ze wel even buurten bij Jansen 
(aan de kerk); dat was een broer 

van onze pa. Als Toon Brouwers (de 
klokkenluider) de kerkdeur dan open 
deed ging moeder maar even de 
kerk binnen, want om 7 uur moest 
ze terug zijn voor de klanten in de 
winkel. 
In de tweede wereldoorlog hebben 
we veel bij onze Juul, mijn broer, 
in de kelder gezeten met ons gezin. 
En ook nog met andere mensen uit 
de buurt. (Het was een hele grote 
kelder). 
Ik heb zelf een gezin van tien kinde-
ren gehad.

Bakkers uit Baarle-Nassau en Baarle-Hertog voor een wagen met de tekst 'Stoombakkerij Ons Welzijn' met o.a. Gerard, 
de echtgenoot van Anna van der Flaas-Jansen. V.l.n.r. onder: Frans Gulickx, Charel van der Flaas, Jef Bax (grootvader van 
Jef, met mik), Jules Jansen, Gerard van der Flaas, Joske Jansen, Harry Gulickx (Nieuwstraat). V.l.n.r. boven: (kantoor) 
Lex Remeysen senior (grootvader van bakker Lex Remeysen), Sooike van der Flaas, Trees Gulickx, onbekend.

Anna van der Flaas-Jansen bij een huldiging van moeders met tien of meer 
kinderen. Gemeentesecretaris Schuermans van Baarle-Hertog met de moeders, 
v.l.n.r.: boven: moeder Kersemans, Anna v/d Flaas-Jansen, moeder de Bont-
Kriellaers. Onder: Marie Koks-Adriaensen, Marie Adriaensen-Koks, moeder v/d 
Ven, moeder Bruurs. foto fam. van der Flaas

Anna van der Flaas- Jansen bij het 
huwelijk van haar zoon Francois (Sooi) 
met Lenie Spapen. 
foto fam. van der Flaas
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Ik zou niet terug willen naar vroeger, 
maar nu is het ook niks; het is veel 
te druk”, aldus Anna. 
Da’s een heldere afsluiter Anna. Wij 
bedanken jou hartelijk voor jouw 
gastvrijheid en je praatje. 

Anna van Tilborg-Verschueren   

Het interview is afgenomen op 16 
september 1995. Anna, een krasse 
dame van 97 jaren. 
“Jij hebt een heel leven achter je. 
Kun je ons daarover wat vertellen?”
“Dè goi nog wel denk ik. Ik ben 
geboren op 15 mei 1898. Bekanst 
100 jaar geleden.

Ik was getrouwd met Adrianus van 
Tilborg, geboren op 26 januari 1899 
in Baarle-Nassau op de Heikant.

Ik ben in de Oordeelsestraat geboren 
en toen ik getrouwd ben, ben ik 
naar de Heikant getrokken. 

Daar hebben we geboerd en daarna 
verhuisd naar de Titus Brands-
mastraat, een dertig jaar geleden, en 
nu zit ik hier al weer vijf jaar. 

We hadden zes kinderen; nog een 
tweeling gehad, maar die waren 
te vroeg geboren. We hebben twee 
zonen en vier meisjes. Een woont 
er in Luxemburg: ons oudste, Nelly. 
Ons Wies en ons Riet en ons Emma, 
onze Fons die in Beek woont, en 
onze Jan die op de boerderij woont. 
De kinderen van onze Jan zijn 
getrouwd. Een daarvan heeft de 
boerderij overgenomen. Onze Jan 
wordt vijfenzestig morgen.

Vroeger was er armoe, grote armoe 
We gingen naar de school met 
klompkes en dan deden ze er nog 
leer onder in de winter, dat ge niet 
kon slipperen, anders waren ze te 
gauw versleten. 

’s Morgens vroeg turfbak in de hoek, 
hout en turf erin en ’n musterd, ’n 
zwarte ketel, van den oude weet ik 
nog wel. 

We gingen te voet naar school; ’n 
kleedje en ’n voorschootje aan. Op 
school moesten de klompjes uit en 
de voetjes op de bank. Ik ben naar 
de Belze school gegaan, want ik 
mocht niet naar de Hollandse school 
want daar waren jongens. Daarom 
moest ik naar de Belze school bij 
soeur Bonaventura. Germaine van 
den dokter zat naast mij. Ik moest 
nog een appel voor haar meebren-
gen. En ik gaf die appel en dat 
had de zuster gezien, en onder de 

speeltijd de handen bij elkaar, de 
voorschoot omhoog, van achter ene 
knoop van achter dicht en zo tegen 
de muur gaan staan. Ik zei ik breng 
nooit geen appel meer mee. 

We moesten op school ook een 
hemd maken met geren en met 
mouwkes en een kous breien. 

We gingen wel naar de Hollandse 
kerk. Ik heb de H. Communie in de 
Hollandse kerk gedaan en net als 
een bruid: ’n schoon zwart kleed 
met een rok met van achter een 
geer en een voile aan, en dan deden 
paren mee en dan was ’t kermis. 
Met de Communie bij de een en 
met Beloken Pasen bij de ander. 
En dan kwamen de witte bonen en 
pruimen met fricandellen; dan was 
’t kermis.

Ja… vroeger… met ’n paar koeikes. 
Ik zeg tegen mijn kinderen: jullie 
hebben het nogal wat beter gehad 
dan ikke. Wij waren vroeger met z’n 
negenen thuis: zeven meisjes en 
twee jongens. Ze zijn allemaal dood; 
ik ben nog de enigste. Ik ben nog 
goed gezond, maar mijn benen…! 
Nu brengen ze mijn eten. Ik heb 
lang nog zelf gekookt, maar sinds ik 
de gordelroos heb gehad niet meer.

Vroeger waren er schoon rooi 
vloeren en dan deed men daar wit 
zand op. 

Anna op 94-jarige leeftijd aan de 
maaltijd. foto fam. van Tilborg

Boerderij op de Heikant. foto fam. van Tilborg
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De familie van Tilborg-Verschueren met v.l.n.r.: Wies, Nelly, Jan, Riet, Emma en Fons met vader Adrianus en moeder 
Anna. foto fam. van Tilborg

Bezems maakten ze zelf; van brem 
die werd gesneden. Zo maakte mijn 
vader ’n bussel brem en dan met 
’n rieten bandje er rond en ’n steel 
er tussen. Klaar om te schuren en 
keren. En ’n veegblik: van de smid; 
dat was zo zwaar, dat versleet nooit. 

En de was: eerst in ’t water zetten, 
dan op ’t waspaard, dan stuk voor 
stuk ’n beetje groene zeep waar 
het wat vuil was en dan de ketel 
in. ‘s Zondags de was koken en ’s 
maandags met de plank en borstel 
en ook met de roefel maar ruissen. 
De kneukels kapot. Daarna op de 
bleek leggen, en dan ’s middags in 
’t treksop en hij werd gespoeld en 
gedroogd op de tuin. 

Toen ik naar school ging zei ik tegen 
mijn vriendin: Kijk daar is ’n draad 
en daar steken allemaal dingeskens 

op. Zouden wij er daar niet ’ns een 
van af trekken? Dat was een wasstek 
(wasknijper), dat was nieuw. 
We sliepen in een bedstee: twee 
aan mekaar, op de opkamer twee 
en in de grote kamer ook twee. In 
de voorkamer voor vader en moeder 
nog een bedstee. Weet ge hoe dat 
er uit zag? Eerst zetten ze daar twee 
paardjes (schragen) en dan legden 
ze daar houtjes op en daar ’n bos 
stro op. Die schudden ze dan uit en 
daar ’n kafbed op, en dan alle jaars 
dat stro er uit en elk jaar vers kaf. 
Ja… da was ’t bed.

En kaf ziften; dan hadden ze ’n 
grote zeef met ’n touw aan de haak 
hangen.”
Wat denk je Anna, zullen we het 
hier eens bij laten? 
Dan rest ons niet meer dan jou har-
telijk te danken voor je verhalen en 

belevenissen. Heel hartelijk bedankt 
ook voor je gastvrijheid.

Tekst beperkt bewerkt en foto’s 
toegevoegd door Leo Voeten.

Brembezem en ander dagelijks gerief.
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Het onderzoek van Koen Bolckmans 
duurde bijna een jaar: op 4 sep-
tember 2020 kon hij zijn bundel 

met foto’s, achtergrondinformatie 
en knipsels, afronden. Tijdens de 
herdenking in 2020 plaatste hij bij 

de zeven Commonwealth graven in 
Baarle-Nassau en de drie in Ulicoten, 
tijdelijk de foto’s (van 3 t/m 24 okto-
ber; ze zijn allemaal in deze periode 
overleden) en was op twee zaterda-
gen aanwezig met zijn bundel om 
vragen te beantwoorden voor mensen 
die wat meer informatie willen. 

In een serie in Van Wirskaante 
komen de gesneuvelden een voor 
een aan bod. Omdat Koen met de 
families van de overledenen heeft 
afgesproken dat hun foto’s niet op 
internet geplaatst zullen worden, 
zijn hierbij geen foto’s van de perso-
nen afgebeeld. Wel van documenten 
die hem ter beschikking gesteld 
werden. Koen legde contact met alle 
families van de hier gesneuvelden in 
Groot Brittannië.

Op oude foto’s van de begraafplaats 
staan meer kruisen want er is hevig 
gevochten en er sneuvelden meer 
soldaten hier. De Poolse gesneu-
velden zijn na de oorlog in mei 
1947 herbegraven in Lommel en de 
Duitse graven zijn in januari 1950 
verplaatst naar IJsselstein. De Ame-
rikaanse gesneuvelde is opnieuw 
begraven in Margraten. Verder zijn 
de witte kruisen van Common-
wealth later vervangen door stenen 
grafmonumenten. 

In Ulicoten zijn begraven: George 
Kirk, Charles Henry Hunter en 
Harry Ford.

In 2019 tijdens de herdenking liep Koen Bolckmans uit Baarle-Hertog 

langs de Britse graven in Baarle, en terwijl hij daar stond vroeg hij zich 

af wie deze helden zouden zijn. Tot zijn verbazing bleek er niets bekend 

te zijn over deze mannen. Daarom startte hij zelf een zoektocht met als 

doel te achterhalen wie deze mensen zijn. Hij wilde weten hoe ze eruit 

zagen en van iedere soldaat een zo goed mogelijk profiel maken, zodat 

de bevolking van Baarle iets meer te weten kan komen over deze man-

nen, die hier het leven lieten voor onze vrijheid. 

Britse oorlogsgraven 
in Baarle-Nassau en Ulicoten 

KOEN BOLCKMANS/JEANNY WOUTERS

Kaartje Groot Brittannië met markering van de plaatsen waar alle Britse 
gesneuvelden in Baarle-Nassau en Ulicoten vandaan komen.
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In Baarle-Nassau zijn begraven: 
Eric William Corless, Arthur Hunt, 
Edgar Taylor, David Frederick 
Evans, John Keith Chapman, 
Arnold Worrell, Leslie Patrick 
Cassidy.

Charles Henry Hunter

Was lid van Unit: 1/4th bn Kings 
Own Yorkshire light infantry-private 
(S- company) en zijn servicenum-
mer was 14569080. In het 1 
ste kwartaal 1925 geboren in 
Sculcoates, Kings Upon Hull en 

gestorven 13-10-1944 in Ulicoten. 
Zijn ouders heten Charles Henry 
Hunter& Gertrude Anne Howlett. 
Charles Henry Hunter was vrijgezel 
uit een gezin met 4 kinderen: 2 
zussen Gertrude en Gretta en 1 
broer Thomas die in 1944 in Italië 
heeft gevochten. Thomas heeft de 
oorlog overleefd.

De moeder van Henry is omgeko-
men tijdens de bombardementen 
op Engeland, zij was vrijwilliger 
om mensen tijdens een bombarde-
ment gerust te stellen door onder 

andere thee te zetten. Tijdens deze 
bombardementen raakte zijn zus 
Gretta ook zwaar gewond en doof. 
Nadat Charles (de zoon) overleed 
in Ulicoten op 13 oktober ’44, 
werd vader Charles zwaar depres-
sief en pleegde zelfmoord. Thomas 
sprak nauwelijks met zijn vader 
toen hij terug kwam uit de oorlog. 
Gretta heeft altijd Charles’ graf wil-
len bezoeken, maar wist niet waar 
hij was overleden.
Kathleen en George zijn de enige 
nog levende nazaten van de Hunter 
familie. Kathleen en George zijn 
de kinderen van Gertrude Hunter 
die in 1943 in Holderness trouwde 
met Mark.

Charles Henry Hunter was 
voordat hij soldaat werd vis dok 
arbeider en heeft gewerkt bij Ideal 
Boilers&radiatores in Hull. Het 
contact met de familie Hunter werd 
gelegd via de begrafenis onderne-
mer, na een overlijdensbericht van 
tante Gretta in een Engelse krant.
 (Lees/luister ook het verhaal 
De Schoenen van Hunter op de 
website van Brabants Erfgoed, het 
wordt verteld door Neel Ooninckx.)

Huidige grafstenen van de drie gesneuvelden op het kerkhof van Ulicoten.

Please return to C. Hunter, achterzijde foto die Koen Bolckmans kreeg uit 
Engeland van zijn familie.
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George Kirk

Was lid van de Unit: 1/4th Bn. 
Kings Own Yorkshire Light Infantry-
Private (S – company) en zijn 
servicenummer was 14521764. Hij 
kwam uit hetzelfde dorp als Hunter. 
Geboren: 1924 in Sculcoates , 
Kings Upon Hull en gestorven: 13-
10-1944 in Ulicoten. Zijn ouders 
waren Edward en Margaret Elliot. 
George kwam uit een grote familie 
met 7 kinderen: Robert-Vera-Annie-
George-Allan- en een tweeling Joan 
en Bettie. Hij werkte net als zijn va-
der als guard bij het spoor (London 
North Eastern Railways).

Het contact met de familie ver-
liep via Alan, de man van nichtje 
Christine (dochter van Vera). De 
zus van George, Annie heeft het 
graf van George eens bezocht met 
haar dochter en diens man, die in 
het leger zat en in Duitsland was 
gestationeerd.

Harry Ford
Was eveneens lid van Unit: 1/4th 
Bn. Kings Own Yorkshire Light 
Infantry-Corporal (S – company) en 

zijn servicenummer was 4692085. 
Harry is geboren 25 juli 1918 in 
Sculcoates , Thorner & Scarcroft , 
Leeds. Hij is eveneens gestorven 
13-10-1944. Zijn ouders waren 
Wilfred Ford & Minnie May Fletcher. 
Zij hadden 4 kinderen: Harry, Wil-
liam (Bill), Albert and Elsie. Geen 

van hen had kinderen, en enkel 
Bill was getrouwd (met Jean). Bill 
heeft gediend in de Airforce en 
Albert werd om medische redenen 
afgekeurd. De vader werkte bij het 
spoor. Harry werkte in een moestuin 
in East Keswick en reisde vaak met 
producten naar de markt in York. 
Hij ging redelijk snel in dienst.

Het contact met de familie verliep 
via Ray (87), een neef van Harry. 
Die vertelde dat Harry in 1939 al in 
het leger ging en hij diende voor D-
day nog in IJsland en Noorwegen. 
Harry kreeg diverse medailles 
uitgereikt:
France and Germany Star : De 
Franse en Duitse ster werd uitge-
reikt voor alle operationele dienst 
in Frankrijk, Belgie, Luxemburg, 
Nederland en Duitsland tussen 6 
juni 1944 en 8 mei 1945.                                                           
War Medal 1939 to 1945: De 
oorlogsmedaille werd toegekend 
aan alle strijdkrachten, waar ze ook 

Document van Rode Kruis aan de familie van Kirk.
Brief van War Office om de familie van Kirk te verwittigen 
van diens overlijden.

Harry’s kruis zoals het oorspronkelijk 
op het kerkhof stond.
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dienden. De medaille werd toege-
kend naast de campagnesterren en 
de verdedigingsmedaille.
Defence Medal: De defensiemedaille 
werd toegekend voor niet-operatio-
nele dienst zoals het service perso-
neel dat werkt op HQ, op trainings-
bases, vliegvelden en leden van de 
Home Guard. De medaille werd ook 

toegekend voor niet-operationele 
diensten in het buitenland. 
1939 to 1945 Star: De ster 1939 
tot 45 werd toegekend aan perso-
neel dat tussen 3 september 1939 
en 8 mei 1945 een operationele 
dienst in het buitenland voltooide. 

Foto’s: collectie Koen Bolckmans

Op zaterdag 2 oktober is Koen Bolckmans aanwezig op de begraafplaats in 
Baarle-Nassau en Ulicoten om vragen te beantwoorden voor de mensen die 
wat meer informatie willen.
In Baarle-Nassau van 10.00 tot 11.00 uur, en Ulicoten van 13.00 tot 
14.00 uur. Foto’s uit zijn bundel zijn het hele weekend van 2 en 3 oktober 
te zien bij de zeven graven in Baarle-Nassau en de drie graven in Ulicoten.

Documenten aan de familie: Harry Ford missing, believed to be prisoner of war en killed in action.

Harry’s medailles.
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‘Straten met een verhaal’ is, zoals u 
weet, een project van onze vereni-
ging en gemaakt door André Moors 
en zijn zoon Dennis. Door een grote 
sponsorbijdrage van directeur Joep 
de Jong van de Koninklijke Druk-
kerij Em. de Jong kan het worden 
aangeboden tegen zeer aantrek-
kelijke prijzen. Een eventuele winst 
besteedt Amalia, in overleg met 
haar leden, aan een nader te bepa-
len heemkundig project. 

Opmaak en inhoud 
van het boek

Dankzij het meedenken en de 

creativiteit van medewerkers van de 
drukkerij, is het qua opmaak een 
prachtig boek geworden (ter grootte 
van een Bosatlas).
Het telt 332 pagina’s en heeft een 
harde kaft. Het is een kleurrijk 
en informatief lees- en kijkboek 

geworden over alle per 1 juli 2021 
gekende straten in Baarle-Nassau, 
Baarle-Hertog, Ulicoten, Castelré en 
Zondereigen. Straatnamen worden 
verklaard, opmerkelijke gebeur-
tenissen, bijzondere inwoners en 
straatbeelden worden beschreven. 

Vanaf 9 oktober te koop

Boek ‘Straten met een verhaal’
ANDRÉ MOORS

Op zaterdagmiddag 9 oktober 

2021 vindt om 14.00 uur in de 

aula van het Cultuurcentrum de 

presentatie plaats van het boek 

‘Straten met een verhaal’. Na 

afloop van de presentatie is er ge-

legenheid om de bestelde boeken 

af te halen en te betalen. Mensen 

die niet voor een boek hebben 

ingeschreven zijn ook welkom. Zij 

kunnen dan het boek kopen voor 

een bedrag van 25 euro. Voor meer 

informatie over het afhalen en ver-

kopen van het boek, zie hierna.

Klompenmaker Corneel Aerts en zijn vrouw Anna Verschueren bij hun hoeve uit 
1634 (1966, Wies Peeters-Aerts)

Optocht gildefeesten. Kijkrichting is de Kerkstraat. Links de garage van Dré de 
Jong. In de woning daarnaast woonde gobelinwever Desiré Geeraerts. 
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19.00 uur tot 21.00 uur. Vervol-
gens op zaterdag 16 oktober van 
10.00 tot 16.00 uur;

• Vanaf maandag 18 oktober is het 
boek te koop bij de Bruna in de 
Nieuwstraat in Baarle-Nassau 
voor de prijs van 25 euro, zo lang 
de voorraad strekt. 

Corona

Bij de presentatie op 9 okto-
ber volgen we de dan geldende 
coronamaatregelen. Hou daarom 
tegen die tijd onze website www.
amaliavansolms.org, onze nieuws-
brief, Ons Weekblad en de Lokale 
Omroep in de gaten. 

• Diegenen die voor 1 augustus 
hebben ingetekend en die géén 
boek hebben uit 2010, betalen 
22,50 euro;

• Belangstellenden die vóór 1 augus-
tus géén gebruik hebben gemaakt 
van de mogelijkheid tot inteke-
ning, kunnen het nieuwe boek 
kopen voor de prijs van 25 euro; 

• We organiseren extra afhaal- en 
verkoopmogelijkheden in ons 
Heemhuis. Dat doen we op 
woensdagavond 13 oktober van 

U vindt er 900 foto’s, 500 oude 
tot zeer oude en 400 nieuwe. 
Heel bijzonder is dat 14 luchtfoto’s 
paginagroot zijn afgebeeld. Die van 
Zondereigen en het Groeske in Cas-
telré in de sneeuw zijn plaatjes!

Achterin het boek zit een grote 
actuele, kleurrijke plattegrond met 
stratenindex. 
Zeker weten, als u straks het boek 
doorleest, de talrijke foto’s en onder-
schriften op u laat inwerken, zal u 

ook concluderen dat Baarle heel erg 
is veranderd.

De afspraken op een rijtje:

• Het boek wordt gepresenteerd 
op zaterdagmiddag 9 oktober om 
14.00 uur in de aula van het 
Cultuurcentrum;

• Na afloop van de presentatie kun-
nen de bestelde boeken tot 17.00 
uur worden opgehaald (wel graag 
contant afrekenen);

• Mensen die het in 2010 gekochte 
boek ‘Straten met een verhaal’ 
meebrengen, betalen slechts 10 
euro. Voorin het oude boek wordt 
dan een klein stempeltje gezet. 
Daarna kunnen zij uiteraard dat 
oude boek ook weer mee naar 
huis nemen;

Met het Sinterklaasfeest en 
Kerstmis in aantocht, heeft 
Amalia een goede cadeautip: 
Straten met een verhaal Van 
Akkers tot Zondereigense-
baan in woord en beeld

Fonske Stek, haringverkoper aan huis in Zondereigen. (ca. 1948)

De Armeshof in Ulicoten met het bijzonder mooi gerestaureerde 
langgevelboerderijtje. André Moors, 2021
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Arme Amalia (113)
ANTOON VAN TUIJL

Wij ontvingen de volgende 
schenkingen

– Een zeer groot aantal boeken, waarvan er enkele in onze bibliotheek pas-
sen. De andere vonden hun weg elders en kwamen goed terecht. 

– Twee fotoalbums van de vroegere St. Aloysius Jongensschool. Daar zit 
heel bijzonder beeldmateriaal bij. We zoeken een en ander nog uit. Straks 
wordt het een mooie aanwinst voor de beeldbank. 

– Zes kruisbeelden. Geen wonder dat die regelmatig aangeboden worden. 
Vroeger hingen er meerdere in elk huis. 

– Een kruisje van Moeder Therésa. 
– Een beeldje in hoog-reliëf van het kind Jezus als Goede Herder. 
– Twee Lourdesuitbeeldingen in medaillonvorm, in een ovalen lijstje met 

bol glas, versierd met droogbloemen. De ene is negen, de andere twintig 
centimeter groot. 

– Twee religieuze prenten achter glas met afbeeldingen van het H. Hart en 
O.L.Vr. van Lourdes. 

– Twee kerkboeken. Die werden vaak gedrukt voor speciale groepen 
gelovigen. In dit geval is er een voor ‘Boer en tuinder’ en het andere voor 
de ‘H. Familie’. Dat was een godsdienstige activiteit voor de mannen op 
zondagmiddag. 

– Twee wijwatervaatjes. Die voegen wij toe aan de grote verzameling welke 
te zien is in de vitrine van de serre. 

– Een Mariabeeldje (van Scherpenheuvel?) op een voetstuk onder een 
rozenboog. 

– Kastje van 30 x 25 centimeter met daarin een rijkversierde prent van 
Jezus. Papierwerk achter glas. Monniken- of liever nonnekeswerk. 

– Twee kerkelijke getuigschriften. 
– Een rozenkrans met roomwitte kralen. 
– Vier blikken dozen en bussen. Die voegen we toe aan onze zeer uitge-

breide verzameling. 
– Enkele oude huishoudspulletjes. 
– Map met gegevens over aanleg, inrichting en beplanting van Baarlese 

straten. 
– Een stapeltje brochures en gedenkboekjes van Ulicotense aangelegenhe-

den. 
– Een bonboekje in een blikken doos, echt bedoeld om mee te nemen bij 

werk buitenshuis.

Ook in de afgelopen periode (tot 

ruim half juli) was ons Heemhuis 

gesloten op de woensdagen en 

eerste zondagen van de maand. 

Er zijn mensen die ontdekten 

dat er elke maandagmorgen 

gewerkt wordt. Stilletjes maakten 

sommigen gebruik van die kans 

om Amalia ‘te gedenken’.
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–  Een witmarmeren dankbetuiging.
–  Stempel van de gemeente Baarle-Nassau. 
–  Bronzen plaquette, afkomstig van het monument voor de Baarlese 

soldaten. De tekst is foutief. Toen Amalia dat opmerkte heeft de gemeente 
Baarle-Nassau een nieuwe plaquette laten maken.

–  Speciale uitgave van het blad ‘Lapwerk’ over vijftig jaar l’Air Pur, jaargang 
18, sept. 2020. 

–  Archeologisch Rapport ‘Middeleeuwse bewoning aan de Chaamseweg’ 
door B. van der Veken e.a. Harry Benschop schreef hierover in het vorige 
nummer. 

–  Een landbouwdiploma. 
–  Grote partij kerk- en gebedenboeken. Die vult onze toch al aanzienlijke 

verzameling aanmerkelijk aan. 
–  Een serie bidprentjes waar onze genealogen blij mee zijn.
–  Geldkistje dat beslist veel lidgeld geherbergd heeft van sportieve mensen, 

jong en minder jong uit Ulicoten. 
–  Een origineel doosje met het opschrift ‘Kaardenfabriek Nederland, 

opgericht in 1864’. In deze fabriek werkte indertijd Fons Willemsen. Hij 
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schonk Amalia ooit enige gereedschappen om wol mee te kaarden. 
–  Een sigarettenkoker.
–  Een liedjesschrift. 
–  Een aantal bidprentjes.
–  Enkele familiefoto’s, die intussen al overgedragen zijn aan de beeldbank.
– Enkele cassettebandjes. We zoeken nog uit wat er op staat en hoe de 

kwaliteit van de opnamen is. 
–  Een paar devotieprentjes. 
–  Drie waterglazen. 
–  Een knipselmap ‘100 Jaar Herstel Nederlandse Bisdommen 1953’.
–  Een groot Mariabeeld. U kent het, want het hing jarenlang tegen de gevel 

van de winkel van Jef Bax op de hoek van Singel en Molenstraat. 
–  Een kunststof strip waarop staat: ‘Parochie Onze Lieve Vrouw van Bij-

stand’. Met de recente samenvoeging van parochies en wat er op kerkelijk 
gebied nog te gebeuren staat, zullen we deze strip toch maar bewaren.

Valt het u ook op dat er deze keer opvallend veel religieus erfgoed binnen 
gekomen is. Ja, het ‘Rijke Roomse Leven’ is diep in onze maatschappij 
geworteld geweest.

We noemen natuurlijk ook de gulle gevers:
Toon Jongenelis – Femie Lückman – Openbare Werken Gemeente Baarle-
Nassau – Mevrouw Jansen-Verhoeven – De heer Gees - Albert Jansen – Ria 
Beekmans-Willemsen – Miet Willemsen-Van Vugt - Jeanne Meyvis-Jacobs 
– Makelaar Arnoud van Rooij – een onbekende schenker.
Hartelijk dank

Nieuw boek 
Er verscheen 
onlangs weer 
eens een boek 
over de histo-
rische Amalia 
van Solms. Wij 
hebben het 
aangekocht. 
Het is in te zien 
en eventueel 
te leen in onze 
bibliotheek.



In Memoriam
LIA VAN GILS

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

Wij gedenken:

Dhr. P. Adriaansen
Dhr. J. Timmermans
Mevr. A. Tuijtelaars-van der Vloet
Dhr. F. Peeters
Dhr. F. Voeten
Mevr. Y. Aerts-Luijten
Mevr.  M. Willemsen-van Vugt

Namens bestuur en leden van 
Amalia wensen wij de nabestaan-
den veel sterkte toe.

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek vergeten te 
vermelden, doen wij een vriendelijk 
verzoek aan nabestaanden om een 
overlijdensbericht te sturen aan:
Heemkundekring  
Amalia van Solms
Postbus 225, 
5110 AE Baarle-Nassau (NL) 
of
Kerkstraat 4, 
2387 Baarle-Hertog (B)
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Ik vroeg me af of de wens om iets 
van je te laten weten in de open-
bare ruimte al lang bestaat. Jawel 
hoor! Een voorbeeld van ‘openbare 
berichtgeving’ vond ik bij de oude 
Jacob Cats. (Juist, die van het 
Nederlandse Catshuis, ambtswo-
ning van de minister-president.) Hij 
was naast ‘hoge piet’, ook dichter 
en schrijver.
Ik blader in zijn verzamelde wer-

ken, een oud boek uit 1655 en zie 
daar tussen de uitgebreide prenten 
en gedichten, een afbeelding 
waarop een tekst in een boomstam 
gesneden wordt.

Berichtenbomen

Dit herken ik. Hoe vaak kwam ik 
op mijn vele wandelingen niet zulke 
‘berichtenbomen’ tegen? Merk-
waardig vind ik wel dat Cats ook 
niet wil laten zien wie de inkerving 
aanbrengt! De snijdende hand komt 
zomaar uit een wolk tevoorschijn. 
Graffitispuiters werken ook in het 
geniep.
Bij elke prent hoort een gedicht.

‘Daer komt een groote wond oock van een kleyn begin…’ 

Merkwaardigheden (103)
ANTOON VAN TUIJL

Recht tegenover mijn voordeur staat een schakelkast van waaruit de te-

lefoonverbindingen in goede banen geleid worden, naar ik aanneem. Net 

als al die andere kasten, waar dan ook, is deze bekladderd met ‘mede-

delingen’. Zou zo’n spuitbusgast dit nou mooi vinden? Merkwaardig dat 

hij zijn eigen voordeur niet uitkiest om zijn creativiteit op uit te leven!
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Hier volgt het, omgezet naar hedendaags Nederlands.
 
‘t Neemt toe, men weet niet hoe.
Laatst ging ik in den hof, daar schreef ik op een linde,
Ik sneed in een pompoen de naam van mijn beminde; 
Het schrift was eerst maar teer, men zag daar anders niet
Als, dat het groen gewas beschreide mijn verdriet:
Maar als ik naderhand hier weder kwam getreden,
Toen stond er uitgepuild al wat ik had gesneden;
Dus riep ik overluid; zo gaat het met de min,
Daar komt een grote wond ook van een klein begin.

Groeiproces

Teksten of afbeeldingen kerven in de 
bast van bomen, is meestal bedoeld 
om jarenlang zichtbaar te blijven. 
Daarvoor moet je wel een juiste 
boom kiezen. De stam van een den 
(zie foto 5) of een eik en berk is er 
niet geschikt voor. De meeste bomen 
ontwikkelen een ruwe bast. Die 
ontstaat doordat ze als omhulsel een 
dikke kurkachtige laag laten groeien. 
Die barst open naarmate de boom in 
de dikte groeit. Wie zijn eerste-com-
munie-pakje heel lang aanhoudt, zal 
daar ook uitbarsten!
Boombewerkers die hun mededelin-
gen voor later bedoelen, zullen liever 
een beuk kiezen om in te snijden. 

Beukenbast blijft vrij glad, waar-
door de inkervingen lange tijd gaaf 
blijven, maar wel langzaam breder 
en breder worden.
Je hoeft niet bang te zijn dat je tekst 
naar boven gaat. Lengtegroei speelt 
zich alleen af in de toppen van de 
takken.

Voorbeelden

Foto 6 laat een voorbeeld zien van 
iemand die de tijd genomen heeft 
om zijn ontboezeming stevig en 
diep aan te brengen. Krijgt de boom 
voldoende tijd van leven, dan is dit 
over drie generaties nog leesbaar.
Opvallend vaak vind je oude inker-
vingen op plaatsen waar je vroeger 
niet mocht komen, zoals in privé 
landgoederen. Er zijn bomen met 
meerdere inscripties (foto7). Hier 

waren meerdere mensen actief in de 
loop der tijden. Blijkbaar een geliefd 
geheim plekje.

Willem sneed zijn naam in 2014 in 
een linde (foto 8), stoer en stevig. 
Zijn naam zal langzaam breder en 
breder worden.
Niet iedereen heeft evenveel fantasie 
(foto 9 en 10). Heel vaak blijft het 
kunstproduct bij een eenvoudig hart, 
al of niet met twee letters. Hier kon 
er zelfs geen pijl af! Voor de betref-
fende geliefden, bestaat er natuurlijk 
niets mooiers dan zo’n ‘eeuwigdu-
rend’ hart!

Zeldzaam is de gekleurde versiering 
in deze beukenstam (foto 11). Ik 
heb zoiets niet eerder gezien. Mij is 
nog niet duidelijk of hier kleurstof in-
gebracht is of dat de boom zelf deze 
reactie geleverd heeft. Merkwaardig!
Zéér merkwaardig zijn enkele 
inkervingen die we aantroffen toen 
we toestemming kregen om met 

5.

6.

7.

8.
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Amalia in Landgoed de Schrieken 
te wandelen (foto 12 en 13, A. 
Moors). De westelijke buitenrand 
van het landgoed ligt op de Belgisch-
Nederlandse grens en loopt door de 
beek die Poppelsche Leij heet. In de 
Eerste Wereldoorlog liepen Duitse 
schildwachten zich langs die grens-
beek te vervelen. Enkelen van hen 
zochten tijdverdrijf door in de bomen 
te kerven. Veel van die bomen 
werden alleen maar beschadigd met 
mes- en bajonetpunten. Een talent-
volle soldaat maakte er meer werk 
van. Hij sneed een gaaf uitgewerkte 
Duitse Adelaar in een beuk. Ook tref-
fen we er een kroon met lauwertak-

ken aan. De jaartallen 1914-15 en 
1914-15-16 zijn tot op de dag van 
vandaag leesbaar. De maker van 
deze symbolen moet heel klein en 
zorgvuldig gewerkt hebben, want de 

stammetjes waarin hij sneed, waren 
toen nauwelijks vijftien jaar oud! 
Hoe is het mogelijk; boomstammen 
als een meer dan honderd jaar oud 
archief!
 
Tot slot laat ik graag nog een filosoof 
aan het woord die ons aan het den-
ken wil zetten (foto 14). Deze boom 
kan nog heel lang mee. Vele mensen 
na ons kunnen deze merkwaardige 
mijmering de komende tweehonderd 
jaar nog tot zich nemen.

De foto’s zijn van A. van Tuijl, tenzij 
anders vermeld.
Het boek van Jacob Cats is uitgege-
ven: t’Amsterdam by Ian Iacobsz. 
Schipper, Anno 1655.

9.

10.

11. 12.

14.

13.
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“Sinds corona 
zijn de grenzen 
in Baarle meer 
dan ooit zicht-
baar en voelbaar. 
De verschillen in 
wetten en regels 
aan beide kanten 
van de grens 
verdelen onze 
gemeenschap,” 
stelt wethouder 
Nico Sommen. 
“Naar school gaan over de grens, 
samen sporten en samen activitei-
ten ondernemen is in deze tijd veel 
minder vanzelfsprekend. Daarom is 
het juist nu van belang dat we elkaar 
blijven ontmoeten.” 
Burgemeester Marjon de Hoon-
Veelenturf: “Grensoverschrijdende 
samenwerking is voor onze unieke 
enclavegemeente topprioriteit. Niet 
alleen anno nu, maar ook in de toe-
komst. De toekomstige internationale 
samenwerking begint bij de jeugd 

van vandaag. Ik ben daarom blij 
dat het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
financiële middelen beschikbaar 
heeft gesteld om grensoverschrijden-
de sport- of cultuuractiviteiten voor 
jongeren te ondersteunen.”

Kijk op de website

De fotowedstrijd van heemkunde-
kring Amalia van Solms loopt tot 
15 september. Meer informatie en 
deelnameformulier vind je op de 
website www.amaliavansolms.org. 
Er zijn in drie leeftijdscategorieën 
prijzen te verdelen. Dus… je hebt 
nog even tijd om met je kleinkin-
deren, kinderen of buurkinderen op 
pad te gaan. Maak er een leuk dagje 
grensfoto’s maken van, je zult zien 
hoe enthousiast ze worden als ze 
eenmaal bezig zijn. Het allermoei-
lijkste komt daarna: de leukste foto 
uitkiezen! De werkgroep fotowed-
strijd had er een paar leuke uurtjes 
mee, ze gingen met kinderen op pad 
om promotiefilmpjes te maken voor 
Tik Tok.

Bijzondere tentoonstelling

En het allermooiste moet nog 
komen. De jury gaat tussen 15 
september en 15 oktober de mooiste 
foto’s uitkiezen en de winnende 
foto’s zullen te zien zijn op het Sint 
Annaplein in Baarle-Nassau tussen 
15 oktober en 15 november in een 
heel speciale tentoonstelling. Buiten, 
dus voor iedereen altijd te zien.

Tot 15 september kun je nog meedoen aan Amalia’s 
fotowedstrijd voor de jeugd van 8-18 jaar 

“Internationale samenwerking 
begint bij de jeugd”

In samenwerking met het programma 'Onbegrensd' van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt gemeente Baarle-

Nassau de subsidieregeling ‘Jong en Onbegrensd Baarle’ open. Hiermee 

wil de gemeente grensoverschrijdende sport en -cultuuractiviteiten sti-

muleren waarbij de ontmoeting tussen Belgische en Nederlandse jeugd 

centraal staat. Heemkundekring Amalia van Solms is hierop ingehaakt 

met een fotowedstrijd voor de jeugd van 8-18 jaar. Zij dagen hen uit in 

een foto te laten zien hoe het is om ‘Jong op de Grens’ te zijn.

Ga op pad met kinderen en maak bijzondere foto’s op de 
grens!
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Knoop

Een zekere Marek zag in één van 
onze nieuwsbrieven een knoop van 
een Belgisch uniform, daterend van 
vóór WO1. De Belgische leeuw staat 
er op, samen met de wapenspreuk 
L'Union Fait la Force. Dat uniform 
was van het Belgisch Ministerie van 
Spoorwegen, Post en Telegraaf. Was 
er een verband met het Bels Lijntje? 
Of was de knoop ergens in een 
beerput terechtgekomen en daarna 
op een akker beland? Exact een-
zelfde knoop vond Marek nabij zijn 
woonplaats in Polen. Hij vroeg zich 
af hoe die knoop daar terechtkwam. 
Amalia ook!

Expo

Arne Hendrickx, stagiair bij Erfgoed 
Noorderkempen, helpt bij het 
ontwikkelen van expo’s over de 
verschillende gemeenten binnen die 
organisatie. Deze expo’s zijn opge-
steld aan de hand van foto’s uit de 
beeldbank van Kempens Erfgoed. 
Het idee is om een verhaal te vertel-
len over Baarle-Hertog aan de hand 
van het erfgoed dat ter beschikking 
is in de gemeente en op de beeld-
bank. Amalia werd gevraagd naar 
een goede insteek. De gevraagde 
ideeën zijn aangeleverd.

Turnhout

In het kader van thema-wande-
lingen in Turnhout, meldde Tom 
Peeters van Tur’Nouveau 
dat in de Villa Alice aan de Turn-
houtsebaan 36 in Retie (B) enkele 
Ionische zuilen staan. De uitbaatster 
van de kledingzaak Grego die er 
nu is gevestigd, Greet Cuypers, 
vertelde hem dat er in Turnhout ook 
een pand zou zijn met gelijkaardige 
zuilen in een huis gebouwd door 

Taeymans. Welke Taeymans wist 
zij niet. Of Amalia weet in welk 
Turnhouts herenhuis Ionische zuilen 
staan? Natuurlijk! Dat huis werd 
ontworpen door Xavier Taeymans 
en staat in de Oude Vaartstraat nr. 
138. Tom kreeg zelfs het contact-
adres van iemand uit de familie 
Taeymans.

Quadripunt

Eef Berns was voor een interna-
tionale groep van enclave-geïnte-
resseerden op zoek naar de exacte 
coördinaten van het contactpunt 
tussen de enclaves H1 en H2 
(meetpunt 5.109). Amalia bezorgde 
hem de coördinatenlijst van alle 

Amalia aan het werk (27)
REDACTIE

Achter de schermen wordt door onze vereniging doorlopend werk gele-

verd. Corona of niet! De meeste informatie wordt per e-mail opgevraagd 

en afgeleverd. Met deze artikelenreeks worden die werkzaamheden voor 

iedereen duidelijk gemaakt.

Knoop van een Belgisch spoorweg-
uniform. foto Amalia van Solms

Architect Xavier Taeymans (1871-
1921). 
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knikpunten. Deze maakt deel uit 
van de vaststelling van de enclave-
grenzen in 1995 en bleek nergens 
op het internet aanwezig. Gelukkig 
is hij in ons archief beschikbaar. 
Eef vroeg zich ook af of de metalen 
pijp die het quadripunt aanwijst een 
officieel markeringspunt is. Of werd 
die door de betrokken landbouwers 
geplaatst?

Klasgenoot

Jozef Deleu uit Rekkem bij Menen 
is een oud-klasgenoot van prof. 
Olga Quadens uit Castelré. Hij wil al 
langer contact met haar opnemen, 
maar slaagt daar niet in. Via een 
interview in Van Wirskaante (2003) 
kwam hij uiteindelijk bij onze 
vereniging terecht. Toen bleek dat 
zij dit bezoek mits een afspraak erg 
op prijs zou stellen, werden de twee 
met elkaar in contact gebracht.

Erfgoeddag

Amalia leverde voor de aftelkalender 
van Erfgoeddag één van de dertig 
verhalen aan over het Kempense 
nachtleven van de voorbije eeuwen. 
Er is gekozen voor een verhaal uit 
de Eerste Wereldoorlog, waarin 
Brusselaars ’s nachts de rijksgrens 
tussen Weelde-Statie en Baarle-
Nassau passeerden. De kalenders 
konden onder andere bij Toerisme 
Baarle gratis afgehaald worden.

Fietstocht 

Eric Put en zijn broer hebben een 
deel van de frontlinie uit de Eerste 
Wereldoorlog afgefietst.
Dit jaar willen ze met de fiets het 
dodendraadtraject van Aken tot 
Knokke volgen. Aan Amalia werd 

kaartmateriaal gevraagd omdat zij 
de dodendraad zo juist mogelijk 
willen volgen. Ook verhalen en een 
lijstje met reconstructies waren 
welkom. Beide heren zijn op hun 
wenken bediend. Voor de etappe 
in de buurt van Baarle mogen zij 
bovendien op een gids van onze 
vereniging beroep doen.

WO1-Verzetspad

Marko Barendregt uit Neeritter (een 
Nederlandse grensgemeente vlakbij 
Thorn) bedankte Amalia voor het erg 
interessante WO1-Verzetspad. Hij 
vond het een fascinerende manier 
om met Baarle-Nassau en Baarle-
Hertog kennis te maken. Misschien 
leuk om te weten: hij heeft er een 
blogartikel aan gewijd op zijn web-
site www.bestemmingbuitenlucht.
nl. Els Oversteyns vroeg of het WO1-
Verzetspad te combineren is met het 
Dodendraadpad. Je kan die twee 
inderdaad met elkaar verbinden via 
wandelknooppunten. De route loopt 
dan heen via de Eikelenbosch en te-
rug via de Tommel. De totale afstand 
bedraagt 17,50 km.

Heldenhuldezerkje

De gemeente Baarle-Hertog vroeg 
advies betreffende het verzoek van 
VOS Vlaamse Vredesvereniging 
vzw, de opvolger van het vroegere 
Verbond der Vlaamse Oud-Strijders. 
Deze organisatie wil het peterschap 
van het heldenhuldezerkje tegen de 
kerk in Zondereigen op zich nemen 
om dit Vlaams funerair erfgoed 
te bewaren en te onderhouden. 
Het herinnert ons aan hen die de 
oorlog niet overleefden, met name 
Frans Jespers, Lodewijk Van Den 
Heuvel en Emiel Van Dyck. Amalia 
kan deze ontwikkeling alleen maar 

toejuichen. Mogelijk kan de VOS 
Vlaamse Vredesvereniging vzw 
instaan voor het opnieuw graveren 
van de tekst en de afbeeldingen op 
de zerk en voor de verdere restau-
ratie van dit ‘uitzonderlijk funerair 
erfgoed’, zoals gecategoriseerd 
door een decreet van de Vlaamse 
regering in 2003. 
Lambert Derenette uit Oostduinker-
ke kondigt een boek aan over de op 
heden in Vlaanderen nog resterende 
Heldenhuldezerkjes. Het zal in de 

Uitzonderlijk funerair erfgoed in 
Zondereigen. foto Herman Janssen

Vernielde heldenhuldezerk in 
Adinkerke. foto Amalia van Solms
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loop van dit jaar nog verschijnen. 
Via onze website vond hij in Van 
Wirskaante (2003 nr.4) foto’s van 
het monument voor de gesneuvel-
den in Zondereigen. Naast de foto’s 
in hoge resolutie vroeg hij ook om 
extra informatie over dat monument 
te bezorgen. Wat gebeurde. 

Oud-Strijder WO1

Marc Nuyts van de Heemkundige 
Kring Kasterlee-Lichtaart-Tielen 
meldt dat familieleden van Francis-
cus Stessens (°Kasterlee 16 septem-
ber 1889, +Tielen 9 juni 1971) 
hun oud-strijder uit WO1 herkennen 
op een foto die een tijd geleden in 
de Gazet van Antwerpen versche-
nen is. Het betreft het twee pagina’s 
tellende artikel over de geschiede-
nis van het oud-gemeentehuis van 
Baarle-Hertog, het huidige heem-
huis. Belgische soldaten uit WO1 
staan op de dag van hun huldiging 
op de trappen van het gemeente-
huis. Het is dan augustus 1919. 
Stessens zou de man zijn die rechts 
op de hoogste trede staat. Ondanks 
de bijzonder sterke gelijkenis vindt 
Marc het terecht wel wat vreemd 
dat Stessens als soldaat uit Kaster-
lee bij de optocht in Baarle-Hertog 
aanwezig zou zijn geweest. Het 
gemeentearchief van Baarle-Hertog 
vermeldt geen soldaat met de naam 
Stessens. Wellicht was het een dub-
belganger.

Oorlogsschade WO1

Femke Jansen is masterstudente 
rechten aan de Universiteit Ant-
werpen. Voor haar studies schrijft 
zij een thesis over de rechtbanken 
voor oorlogsschade in het gerech-
telijk arrondissement Turnhout en 
dit tijdens de periode 1919-1926. 

Hierover is in het verleden nog geen 
onderzoek gedaan. In het bijzon-
der besteedt zij aandacht aan de 
vergoedingsregeling. Ook heeft haar 
thesis tot doel een vergelijking te 
maken tussen de gerechtelijke ar-
rondissementen Turnhout en Ieper. 
Femke is op zoek naar bijkomende 
informatie over de oorlogsschade. 
De rechtbankvonnissen zelf kon 
ze in het Rijksarchief in Beveren 
al inkijken. Amalia stelde fotoko-
pieën uit het gemeentearchief ter 
beschikking over de oorlogsschade 
in Zondereigen. In de enclaves van 
Baarle-Hertog werd geen schade ge-
meld. Die waren immers verboden 
terrein voor het Duitse leger omdat 
Nederland destijds neutraal was.

Dodendraad

Marla Okner uit Stillwater (Minne-
sota, USA) is erg geïnteresseerd in 
de dodendraad en vroeg informatie. 
Via Toerisme Baarle kwam zij bij 
de heemkundekring terecht en daar 
was zij aan het juiste adres. Amalia 
bezorgde haar tal van teksten en 
foto’s over dit onderwerp. Contac-
ten met onbekenden via e-mail, 
vertalingen van het Nederlands naar 
het Engels met Google Translate. De 
wereld is klein geworden! 
 
Patrick Rapoye, vrijwillig mede-
werker bij het Kenniscentrum van 
het In Flanders Fields Museum te 
Ieper, voert samen met Prof. Wim 
Coudenys een project uit omtrent 
slachtoffers met Russische roots die 
gedurende de eerste wereldoorlog 
in België zijn omgekomen. Eén van 
deze slachtoffers was Léon Jean 
Marcel de Fressanges, geboren in 
Sint-Petersburg en overleden aan 
de dodendraad te Weelde-Statie. 
Patrick vroeg bijkomende gegevens 
over deze persoon, evenals de 

bron en eventuele referenties voor 
de informatie op bord 15 van de 
Dodendraad fietsroute. We bezorg-
den hem alle gevraagde informatie, 
inclusief een foto van het graf van 
Léon de Fressanges op het oude 
kerkhof aan de Kwakkelstraat in 
Turnhout. Op basis van deze info 
kon Patrick de overlijdensakte in het 
stadsarchief van Turnhout terugvin-
den. De begrafenisdienst vond op 5 
februari 1916 in de St. Pieterskerk 
in Turnhout plaats. 

John Tieleman uit Urmond (NL) 
noemt zich ‘een enthousiast (ou-
dere) WO1-student die al heel wat 
velden en bossen heeft afgelopen.’ 
Hij vraagt zich af waar de doden-
draad in Stokkem (B) heeft gelopen. 
Hij hoopt daar met vereende krach-
ten een stuk van die versperring 
nieuw leven in te roepen. Uiteraard 
zonder stroom. Via Amalia beschikt 
hij nu over een gedetailleerde kaart. 
De draad komt volgens planning 
langs de Maas te staan.

Diane de Koninck vroeg zich af 
of de dodendraadfietsroute zoals 
beschreven op de website www.
dodendraad.org (met infoborden, 

Graf van Léon de Fressanges. 
foto Herman Janssen
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verhalen en dergelijke) nog bestaat. 
Luc De Moor uit Antwerpen liet 
Amalia weten dat hij eerder toeval-
lig op een fietstocht één van de 
infoborden van de Dodendraadroute 
had gezien, wat direct de nieuws-
gierigheid wekte om meer te verne-
men. Vervolgens heeft hij deze tocht 
in groep gefietst. Het was werkelijk 
een zeer interessante beleving. 
Om nog meer over dit onderwerp 
te vernemen, vond hij veel info op 
Amalia’s website. “Nogmaals, we 
hebben zeer genoten van de tocht 
en van de informatie. Een dikke 
pluim voor al de inspanningen die 
jullie geleverd hebben om dit op 
de infoborden en de uitgebreide 
website beschikbaar te stellen. Wij 
komen zeker nog terug om ook de 
wandelingen te doen.”

Smid

Dré Sannen uit Mol informeerde 
naar gegevens over smid Emiel Rijs-
bosch. Dré werd naar onze website 
doorverwezen. In 2002 werd daar 
in het kader van de artikelenreeks 
‘Aon de praot mee’ een interview 
met Miel gepubliceerd.

Parochieregisters

Cyriel Verbeek uit Poppel vroeg zich 
af waar de 19de-eeuwse parochie-

registers van Zondereigen bewaard 
worden. Hij stelde Amalia deze 
vraag omdat hij bezorgd was over 
het behoud van deze documenten. 
Bij navraag bleek dat die zich in het 
parochiearchief bevinden.
Aan de kerkraad wordt gevraagd of 
er een fotografische back-up mag 
worden gemaakt. Zolang er geen 
kopie van bestaat, zijn die registers 
bij een brand bijvoorbeeld voor altijd 
verloren. 

Metaaldetectie

Hans van Boekel is al ongeveer 
twintig jaar actief met zijn metaal-
detector. Omdat hij sinds kort in 
Baarle-Nassau woont, vraagt hij 
zich af of hij iets voor Amalia kan 
betekenen. Mocht zich ooit een 
project met een metaaldetector 
aandienen, dan nemen wij graag 
contact met Hans (en andere onder-
zoekers) op.

Fotowedstrijd 

Patriek Bruurs vroeg zich af waar in 
Baarle de foto werd genomen die 
Toon Verheijen op 23 juni op de 

site van Het Laatste Nieuws heeft 
geplaatst. Het betreft een artikeltje 
over onze fotowedstrijd Jong op de 
Grens. “Het ziet er wel heel idyllisch 
uit en ik kan het zo niet direct plaat-
sen in het dorp. Misschien dat jullie 
dit wel weten?” Amalia weet het, 
Patriek. Die foto is niet in Baarle 
genomen. Ze werd ook niet door 
de heemkundekring aangeleverd. 
Blijkbaar circuleert zij als wallpaper 
op het internet.

John Lysen

Willy Schalk uit Minderhout or-
ganiseerde met anderen al eerder 
een paar tentoonstellingen in de 
kapel van het Klein Seminarie in 
Hoogstraten tijdens het weekend 
van ‘Groenten en Bloemen’. Dit jaar 
willen zij opnieuw een tentoonstel-
ling organiseren, met als werktitel 
‘Van Maxburg en Meer’. In het boek 
‘Hoogspanning aan de Belgisch-
Nederlandse grens’ wordt op pagina 
179 John Lysen vermeld. Deze 
heeft een hele geschiedenis in Meer. 
Hij kreeg er zelfs een straatnaam. 
Van hem en zijn familieleden is 
echter heel weinig terug te vinden. 
Willy vroeg of Amalia over infor-Miel en Annie Rijsbosch (2007). 

foto André Moors

Is dit Baarle? www.hln.be
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matie en/of linken naar bronnen 
beschikte. De gevraagde info werd 
hem per e-mail bezorgd. 

Cement- en 
steenfabriek

Jan Aerts uit Oud-Turnhout werkt 
aan een studie over de kleinijver-
heid in Ravels, Oud-Turnhout en 
Turnhout. In de oprichtingsakte van 
de Fabrique de Ciment Portland 
artificiel et Briqueteries La Bonne 
Espérance S.A. op 3 mei 1907 zag 
hij de naam van Henricus van Gilse 
staan. Op vraag van Jan werd hem 
informatie over de familie Van Gilse 
bezorgd.

Postballon

Eddy Cox, voorzitter van Heemkun-
de Nieuwerkerken, werkt aan een 
boek over het postvervoer en het 
beroep van postbode. Hij vroeg toe-
stemming om een foto uit één van 
onze publicaties in Van Wirskaante 
te mogen gebruiken, met bronver-
melding. Geen probleem!

Info voor 
Staatsbosbeheer

Boswachter Lisa van Velzen en 
beheerder Ted Overmeer zochten 
contact met Amalia. Hun vraag was: 
is er bij jullie informatie te vinden 
over het Merkskegebied van vroeger. 
En heeft iemand van jullie antwoord 
op enkele vragen die wij hebben. 

Coronabeperkingen zorgden voor 
vertraging, maar in juni trok Antoon 
van Tuijl met de twee beambten het 
terrein in.
Veel zaken kwamen aan de orde. 
Wanneer werd het Merkske ontdekt 
als waardevol natuurgebied? Welke 
weg moest afgelegd worden om 
uiteindelijk beschermd gebied te 
worden? Welke rapporten zijn er over 
gemaakt? Er werd gesproken over 
de indeling van het landschap en 
de flora en de fauna van vroeger. Er 
was uitleg en overleg over de keuzes 
die gemaakt moeten worden bij het 
beheer.
SBB had enkele gerichte vragen. Er 
ligt ergens midden in de beemden 
een rond bosje met een klein heuvel-
tje erin. Wat kan dat zijn? Ergens an-
ders ligt een verwilderde voormalige 
beemd met een dijkje er langs. Wat 
doet zo’n dijkje daar? Amalia kan 
geen volledige zekerheid geven maar 
denkt hier van doen te hebben met 
een ‘miltvuurbosje’ en een ‘vloei-
veldsysteem’. Antoon schreef er een 
rapportje over. Daarin is ook melding 
gemaakt van twee overblijfselen van 

Parijse luchtpost. Foto Amalia van Solms

Miltvuurbosje
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schansen, beide gelegen in terreinen 
van SBB.
Beide partijen hebben het gevoel 
dat deze vorm van uitwisseling voor 
herhaling vatbaar is. 

Kostbaar boekje

Amalia krijgt met regelmaat boeken 
aangeboden. Met de schenkers 
wordt steeds afgesproken dat 
wij eerst bekijken wat er in onze 
bibliotheek past. Dan zoeken we 
naar geschikte bestemmingen. En 
wat overblijft brengen we naar een 
kringloopwinkel die de opbrengst 
aan goede doelen besteedt.

Enige tijd geleden troffen we in een 
schenking een heel oud boekje aan; 
1652 vermeldde de titelpagina. De 
inhoud was Latijnse tekst die bleek 
over de heilige Norbertus te gaan. 
Een abt van een Nobertijner klooster 
schreef het.

Wij namen contact op met de Abdij 
van Berne in Heeswijk. Daar is De-
nis Hendrickx uit Alphen tegenwoor-
dig abt. 

Bij hem hebben we het boekje over 
de stichter van zijn orde afgegeven. 
Het oude werkje maakt nu deel uit 
van de zeer kostbare abdijbiblio-
theek. Die is intussen met hulp 

van de Universiteit van Maastricht 
geheel gedigitaliseerd.

Dit bedoelen we bij Amalia met 
‘geschikte bestemmingen’ zoeken.



van wirskaante 2021/3       85

Tussendoortje 
 ANTOON VAN TUIJL

Wat waren ze weer vervelend. Tijdens een wandeling in een vochtig gebied, maar ook op de slaapkamer in 

een zwoele nacht; ze weten je steeds weer te vinden, die lastige muggen. Een dichter die zich ‘Passe-partout’ 

noemt, vat zijn ergernis als volgt samen.

 De Mug

Waartoe is een mug op aarde?
Hetzij om mensen te doen schrikken
Of hun gemoedsrust door te prikken.
Geen mens ziet van een mug de 
waarde.

Zelfs geen farao bedaarde
Toen God ze in een boze vlaag
Op hem afstuurde als plaag.
Waartoe is een mug op aarde?

Een mug zoemt lichten aan en uit
En laat de lucht aan flarden slaan.
Ze lacht zich ‘s morgens bij het 
raam
De bulten op de tere huid.

Ik acht de dieren hoog verheven,
Maar ik vind in tuin of tent
Geen steekhoudend argument
Om een mug te laten leven.

Illustratie: Antoon van Tuijl
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Helaas blijft er altijd een aantal 
leden over dat, na de betaaltermijn 
van 1 maand, nog niet betaald 
heeft. Deze mensen herinneringen 
sturen om te betalen is voor mij 
geen prettig werk en brengt ook kos-
ten voor onze vereniging met zich 
mee. Zeker als dit herhaalde malen 
moet gebeuren en er dan nog niet 
betaald wordt.

Indien u uw lidmaatschap op wilt 
zeggen (wat wij natuurlijk heel jam-
mer vinden) dan dient u dit uiterlijk 
31 december van het lopende jaar 
aan de ledenadministratie door te 
geven. Uw lidmaatschap vervalt 
dan op 1 januari van het daarop 

volgende jaar. Doet u dit later 
dan bent u voor dat jaar gewoon 
contributie-plichtig. 

Daarnaast vragen wij u wijzigingen 
door te geven, zoals verhuizing, 
overlijden, verandering van bank-
rekening waarvan wij incasseren, 
e-mailadres of telefoonnummer. 
Hiervoor kunt u contact opnemen 
met Lia van Gils op ledenadminis-
tratie@amaliavansolms.org

Ik reken op uw medewerking en uw 
begrip. 
Nelly Pieke.
penningmeester@amaliavansolms.
org.

Lid van Amalia?
NELLY PIEKE

Elk jaar ontvangen onze leden bij de eerste Van Wirskaante in maart 

van het lopende jaar de contributie nota. Gelukkig hebben veel van 

onze leden ons een automatische incasso afgegeven en kan een groot 

deel begin april geïncasseerd worden. Een aantal leden betaalt de 

contributie nota liever zelf en doet dat dan vaak al snel na ontvangst 

van de nota.

Nieuwe leden
Amalia heet van harte welkom:

Mevr. E. Jansen-Verhoeven
Dhr. R. van de Giessen
Fam. J.J.M. van Tilburg
Dhr. J. Bartholomeeusen
Dhr. A. Verberk
Dhr. F. Halloy
Mevr. C.T.J.C. van Casteren
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SEPTEMBER 

Donderdag 2 september
Zomeravondwandeling, vertrek 
19.00u bij de kerk van Zondereigen

Zondag 5 september 
Open heemhuis van 10.30-12.30 
uur

Zaterdag 25 september 
Heemreis naar Mechelen (volzet) 

OKTOBER 

Zondag 3 oktober 
Open heemhuis van 10.30-12.30 
uur

 Zaterdag 9 oktober 
Presentatie en afhalen van het boek 
‘Straten met een verhaal’ CCB/Aula 
Zie artikel hiervoor

Vrijdag  15 oktober  
Prijsuitreiking in het gemeentehuis 
van Baarle-Nassau en 
start tentoonstelling van geselec-
teerde foto’s uit de fotowedstrijd op 
het St-Annaplein 
(tot 15 november 2021)

Vrijdag  22 oktober
Aanbieding Roggerentjes 2021 
 

Zaterdag 23 oktober 
Dorpswandeling “Deuren met een 
verhaal”  

NOVEMBER 

Zondag 7 november
Open heemhuis van 10.30-12.30 
uur

Dinsdag 16 november
Ontvangst nieuwe leden. Zij ontvan-
gen nog een uitnodiging, Heemhuis  
19.00 uur

Dinsdag 23 november
Lezing ‘Culinair erfgoed, de geschie-
denis van onze eet- en drinkge-
woonten’ door Ineke Strouken, 
Zie artikel hiervoor. CCB/Aula  om 
19.30 uur 

DECEMBER 

Zondag 5 december
Open heemhuis met Sinterklaasge-
beuren, 10.30-12.30 uur

Dinsdag 14 december
Wintersamenkomst. Open podium 
met als thema “Winter” en Straf 
Poejer 
19.30 uur, CCB/Aula 

Dinsdag 28 december
Winterwandeling, start 09.00 uur 
Heemhuis 

Alle activiteiten hieronder zijn vermeld onder voorbehoud. Voor actuele informatie raadpleeg je best de 

website Amaliavansolms.org of neem een gratis abonnement op de nieuwsbrief (aanmelden via website), dan 

komt de informatie tijdig in je mailbox. 

Activiteitenkalender
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Onze culinaire geschiedenis heeft 
alles te maken met wat er aan 
vlees/vis en groente voorhanden 
was, op welke manier men het goed 
kon houden en welke methoden 
men had om het te bereiden. Op 
een open vuur kook je namelijk heel 
anders dan op het fornuis dat in de 
negentiende eeuw zijn intrede deed. 
Veel van het voedsel dat wij gewoon 
zijn te eten, heeft een historisch 
verhaal: onze boterham met kaas, 
de beschuit met muisjes, friet met 

mayonaise, een Brabants wor-
stenbroodje, een kopje koffie met 
een koekje.”Al die verhalen ga ik u 
vertellen in mijn lezing over culinair 
erfgoed” zegt Ineke Strouken. 
Ineke Strouken was 32 jaar 
directeur van het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur, later 
Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 

Nederland. In die functie was ze 
projectleider van grote projecten als 
Brieven aan de Toekomst (1998) 
en het Jaar van de Tradities (2009). 
Van 1998 tot en met 2011 was ze 
hoofdredacteur van het tijdschrift 
Traditie. Ineke Strouken stond aan 
de basis van het UNESCO Verdrag 
Immaterieel Erfgoed dat Nederland 
in 2012 ondertekende. Via boeken, 
artikelen en radio-uitzendingen 
vertelt ze over de (historische) 
achtergronden van onze tradities. Ze 
is bestuurslid van Brabants Heem 
en is portefeuillehouder immaterieel 
erfgoed en erfgoedtoerisme. Meer 
informatie: www.inekestrouken.nl.

Lezing op 23 november geschiedenis 
van onze eet- en drinkgewoonten

De eerder geannuleerde lezing door Ineke Strouken gaat door op dins-

dag 23 november om 19.30 uur in de aula van het Cultureel Centrum 

Baarle. Onderwerp van de lezing: Culinair erfgoed, de geschiedenis 

van onze eet- en drinkgewoonten. Opgeven is noodzakelijk (ook voor 

mensen die eerder al hadden aangemeld). Stuur een mail naar secre-

taris@amaliavansolms.org of stop een briefje in de brievenbus van het 

heemhuis. 

Kunstwerken zijn er veel gemaakt 
met taferelen die met eten van doen 
hebben. 

Haring met uitjes, Hollands culinair 
hoogstandje…

Ineke Strouken verzorgt de lezing over 
culinaire zaken.
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Amalia van Solms
wordt voor dit tijdschrift 

ondersteund door:

Hier had 
uw advertentie 

kunnen staan!

Neem voor meer informatie contact op via
info@amaliavansolms.org

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

en
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

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


