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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 (Fons Raeijmaekers)

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
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Voorwoord

Stap voor stap staat Amalia weer op. Voor sommigen gaat het mogelijk te 

snel, voor anderen te traag. De lockdown en het sluiten van de rijksgrens 

liggen ver achter ons. De mondkapjes of mondmaskers zijn opgeborgen, 

al liggen ze nog binnen handbereik. Je weet maar nooit. Wie in Nederland 

een uitstapje plant (jawel, funshoppen mag weer!) en graag binnen een 

hapje of een drankje tot zich neemt, moet een coronatoegangsbewijs bij 

zich hebben. Voor alle duidelijkheid: dit voorwoord is omstreeks half okto-

ber geschreven. Maatregelen wijzigen voortdurend en het blijft moeilijk om 

de nabije toekomst in te schatten…

Na anderhalf jaar coronamaat regelen 
deed het op 25 september onnoeme-
lijk veel deugd om met een bus vol 
leden van onze vereniging op heem-
reis naar Mechelen te vertrekken. 
Voor velen was het een herademing 
om opnieuw met elkaar in contact te
komen, ook al moesten de mond-
kapjes nog op in de bus, de kathe-
draal en bij manufactuur De Wit. 

Laatstgenoemde locatie bleek een 
voltreffer. Drie voortreffelijke gidsen 
vertelden ons een uitermate boeiend 
verhaal. We werden ingewijd in 
de geheimen van de wandtapijten. 
We weten nu bijvoorbeeld dat onze 
Desiré Geeraerts geen gobelins maar 
wandtapijten weefde. Ook de rest van 
het programma sprak de leden aan. 
Mechelen liet een frisse, herboren 

indruk na. De doortocht van de weg-
rit van het WK wielrennen voor elite 
dames was een gesmaakt extraatje, 
ook al moest hierdoor een grotere 
afstand te voet worden afgelegd.

Op 9 oktober, amper twee weken na 
de heemreis, was er een nieuwe mijl-
paal voor onze vereniging. Die dag 
werd de tweede editie van het boek 
‘Straten met een verhaal’ van André 
en Dennis Moors gepresenteerd, wat 
niets dan complimenten opleverde. 
Het is een prachtig cadeau voor de 
eindejaarsfeesten. Vele honderden 
boeken zijn inmiddels de deur uit. 
Wie nog een exemplaar wil aanschaf-
fen, kan hiervoor in het Heemhuis of 
bij Bruna terecht en betaalt dan 25 
euro. Breng je de eerste editie van dit 
boek mee naar het Heemhuis, dan 
betaal je daar slechts 10 euro.

Op vrijdag 15 oktober openden de 
genomineerden van onze foto-
wedstrijd ‘Jong op de grens’ de 
gelijknamige fototentoonstelling op 
het St.Annaplein. Aansluitend zorgde 
de prijsuitreiking voor de nodige 
spanning. Naast een geldprijs voor 
de negen winnaars gaf Amalia aan 
elke deelnemer een setje unieke 
placemats in het Baarlese dialect, 
een creatie van Antoon van Tuijl. 
Drie topactiviteiten op amper twintig 
dagen tijd: goed bezig, Amalia! 

Herman Janssen,
uw voorzitter

Wethouder Hans van Tilborg en schepen Sophieke Verhoeven onthullen het 
boek ‘Straten met een verhaal’. foto Jeanny Wouters 
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“Ja, ik moet nog veel uitzoeken”

Aon de praot mee…  
Maria van de Lisdonk-Van Looveren (81)

ANTOON VAN TUIJL

Begin oktober maken we afspraken voor een kennismaking. Ik trek naar 

de Tommel en vind op nummer 13 haar knusse huis dat zogezegd in 

het ‘buitengebied’ van de oude kern Tommel ligt, samen met enkele 

andere in het groen verscholen huizen. Dochter José zorgt voor koffie. 

De jongste broer Jos en zijn echtgenote zijn ook aanwezig voor even-

tuele ondersteuning. Ik vertel hen hoe zo’n interview verloopt en we 

maken afspraken over het verzamelen van foto’s, bidprentjes en ander 

materiaal dat als informatie en illustratie kan dienen.

Op 11 oktober ben ik terug. Er is 
weer koffie en de bijeengezochte 
foto’s worden uitvoerig bekeken en 
besproken. Ik doe een voorlopige 
keuze. Dan volgt mijn eerste vraag: 
wie is Maria? “Ik ben geboren als 
Maria Josephina Elisabeth op 15 
februari 1930 en wel om negen 
uur in de morgen.” 
Haar geboortehuis staat op het 
Zondereigense Lipseinde. Daardoor 
komt in het trouwboekje van haar 

Het huis van Maria van de Lisdonk op de Tommel. Foto: A.v.Tuijl
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ouders als geboorteplaats Merks-
plas staan.

Wortels in België

Over haar ouders gesproken; haar 
vader is Petrus Joannes van  
Looveren. Die is geboren in Wuust-
wezel in het jaar 1885 op 19 
november. In de familie komt nog 
een Petrus Joannes voor. Daarom 
noemen ze hem Peerjan. Haar 
moeder komt van de buurtschap 
Wildert die bij Essen hoort. Zij 
wordt geboren op 27 april 1889 
en heet Maria Cornelia (Mie) van 
Loenhout.
Maria’s wortels liggen dus duidelijk 
in België.

Peerjan en Mie worden een echt-
paar in 1920. Zij verhuizen dan 
naar Zondereigen. Daar hebben zij 

namelijk de Moermolen gekocht. 
Het molenaarsbloed zat blijkbaar 
eerder bij deze familie in het bloed.

Maria is een van de zeven kinde-
ren in het gezin Van Looveren. Er 
zijn vier meisjes en drie jongens. 
Eén van de zusjes overlijdt al op 
vijftien jarige leeftijd. Wiesje is 
slachtoffer van de in die tijd nog 
heersende TBC.

Aan het werk

Maria gaat naar school bij de 
zusters in Zondereigen. Eén zuster 
is in haar geheugen aanwezig ge-
bleven. Zuster Theofane is streng! 
Ze vertelt het met een ondeugende 

Gedachtenisprentje van Vader Van Looveren.  Gedachtenisprentje van Moeder Van Looveren-Van Loenhout. 

Portret van Wies die jong overleed.
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twinkeling in haar ogen! Wanneer 
het groot verlof (de grote vakantie) 
voorbij is, krijgen de kinderen een 
‘uitstapje’. Ze trekken naar buiten 
om hout te sprokkelen. De kinde-
ren moeten zoveel mogelijk hout 
bijeen brengen om in de winter-
maanden de kachels in de school 
te stoken. Mieke steekt daarbij 
haar handen flink uit de mouwen 
en brengt veel hout aan. “Dan is de 
zuster heel vriendelijk!” zegt Maria 
met een kleine glimlach.

Doorleren na de lagere schooltijd 
is er niet bij. Maria gaat aan het 

werk, thuis en op een ander. Zij 
doet niet alleen huishoudelijk 
werk. Ook andere karweien pakt zij 
aan. Op zekere dag maait zij – hoe 
jong ze ook nog is – een perceeltje 

hooigras met de zeis. Haar vader 
ziet hoe goed ze dat doet en zegt: 
“Maait diejen bemd daor ok maar”. 
Dat was wel zwaar werk, weet 
Maria nog heel goed.

De kinderen. 
V.l.n.r. boven: 
Wies, Liza, Jan. 
Onder:  
Maria, Jos, Karel 
en Jeanne.

De kinderen op verdere leeftijd. V.l.n.r. Jos, Karel, Maria, Jeanne, Liza en Jan.Maria in haar schooltijd.
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Op een ander moment in haar 
jonge jaren is ze heel erg geschrok-
ken. Het is winter en het vriest op 
z’n ouwerwets. Is er water nodig 
dan moet dat met een emmer uit 
de put gehaald worden. “Dat gaoi 
nie zonder prossen”, zegt Maria. 
Er klotst elke keer wel wat water 
over de rand van de emmer als die 
over de putrand getild wordt. Dat 
gemorste water bevriest. De grond 
rond de put is spekglad! Maria 
glijdt uit en het scheelt maar een 
haar of ze tuimelt in de put. Bin-
nen de kortste keren wordt er een 

pomp geïnstalleerd.
Zoals eerder gezegd; Maria heeft 
ook op een ander gewerkt. Ze doet 
dan huishoudelijk werk, krijgt kost 
en inwoning en verdient nog wat 
Francskes bij. Ze heeft helemaal 
geen hekel aan poetsen. Zo ver-
lopen haar jeugdjaren naar haar 
tevredenheid.

Geiten melken

De weg naar haar huwelijk ziet 
er niet echt avontuurlijk uit. Ze is 

moeiteloos aan een vrijer gekomen. 
De voor haar bestemde man komt 
via een feest binnenwandelen. Dat 
gaat zo. Zus Lisa trouwt en er wordt 
dus gefeest. Dat gebeurt bij de bruid 
thuis. Tot de genodigden behoort 
ook een zekere Jos van de Lisdonk. 
Die kijkt blijkbaar goed rond tus-
sen de feestelingen. In de tijd na 
het feest blijft deze Jos regelmatig 
terugkomen en bij de Van Looverens 
krijgen ze al gauw in de gaten dat 
zijn aandacht vooral uit gaat naar 
Maria. Bij elk bezoek brengt hij 
snoepkes mee voor de jongsten. Ja 
ja, zo win je ook de harten van de 
ouders!
De band wordt menens. Als Jos 
op bezoek is en de klok slaat een 
bepaald uur in de avond, dan vraagt 
pa van Looveren aan Maria of ze de 
geiten wil gaan melken. Jos schui-
felt dan als vanzelfsprekend mee 
het stalleke in om… ja, hoe zeg je 
dat… om nader kennis te maken. 
(Nee, niet met de geiten!) 

Maria en Jos trouwen op 5 oktober 
1955. Ook zij feesten thuis en het 

Trouwfoto van Jos en Maria.

Winkel, woonhuis en werkplaats van Rijsbosch.
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wordt een mooie bruiloft. Dat geldt 
niet echt voor broer Jos. Hij helpt ij-
verig mee om de lange feesttafels en 
zitbanken klaar te maken. Daarvoor 
zijn lange planken nodig. Een ervan 
is te lang en Jos zal daar wel een 
stuk van af zagen. Zijn zaag schiet 
uit en… hij zit op het feest met een 
ingepakte hand en een zere duim!

Spijkers uitpakken

Korte tijd na hun huwelijk verhuizen 
Maria en haar Jos naar Baarle. Ze 
vinden woonruimte op het Oosteind. 
Dat komt goed uit. Jos is hoefsmid. 
Hij werkt korte tijd in Poppel, maar 
daarna lang bij Rijsbosch. Dat is 
naast de deur. Daar is hij wel dertig 
jaar in dienst. 

Rijsbosch heeft, naast de smederij 
en machinehandel, ook een bazaar-
achtige winkel. Daar kan Maria 
terecht. Zij vertelt dat ze er niet in 
vaste dienst is. Naast wat hulp in 
de huishouding, springt ze vooral 

bij wanneer er nieuwe voorraad 
binnenkomt voor de winkel en het 
magazijn. Spijkers uitpakken en 
afwegen heeft ze altijd zwaar en 
vervelend werk gevonden. Voor het 
overige is het een mooie tijd. “Bij 
Rijsbosch was het heel goed”, zegt 
Maria en ze meent het.

De vader van Jos is rietdekker. Hij 
woont met zijn vrouw op de Tom-
mel. Hun huis is voor hen meer 
dan groot genoeg nu de kinderen de 
deur uit zijn. Jos en Maria vinden 
het is dus een goed idee om naar 
de Tommel te trekken. Er wordt een 
kleine woning voorzien voor het 
ouderpaar. Jos en Maria trekken 
in het andere deel. “Zij dejen d’r 
eigen”, zegt Maria om aan te geven 
dat het bejaarde paar zelfstandig 
functioneerde. Dat deed moeder Van 
de Lisdonk ook  nog steeds nadat 
ze weduwe werd. Maar een beetje 
hulp konden de ouders van Jos 
goed gebruiken.
Jos en Maria krijgen drie kinderen, 

twee meisjes en een jongen. Ze 
stellen het goed. Inmiddels zijn er 
ook kleinkinderen en zelfs al vier 
achterkleinkinderen. De foto’s van 
deze vrolijke nakomelingen staan 
goed in het zicht op een kastje in de 
huiskamer.

Jos van de Lisdonk wordt helaas 
niet oud. Hij overlijdt twee da-
gen voor Kerstmis in 1979, pas 
negenenveertig jaar oud. Wat een 
verlies. Maria is sterk, beseft dat ze 
verder moet met haar leven en pakt 
de draad weer op. Ze gaat werken. 
Op verschillende adressen doet zij 
huishoudelijk werk. “Eigenlijk is dat 
geen werken”, zegt zij. “Ik deed dat 
met plezier en er was genoeg tijd 
om te praten en te buurten. Ik heb 
altijd goeie mensen getroffen waar 
ik voor werkte”. 

Moermolen

Natuurlijk moet ook de Moermolen 
ter sprake komen. De molen-

De Moermolen in volle glorie.
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periode is een belangrijk deel van 
haar jonge leven geweest. Uit de 
geschiedenis weet zij dat de molen 
gebouwd is in 1840. 

Hij wordt zo ingericht dat hij 
met windkracht water weg kan 
pompen. Eigenaar Pelseneer de 
Chaffroy wil het Moer – dat zeer 
drassige moerasgebied bij het 
Lipseinde – droog malen om het 
te ontginnen. Daardoor wordt deze 
molen Moermolen genoemd. De 
wieken kunnen draaien wat ze 
willen, het Moer wordt niet droger. 
De gesteldheid van de bodem is 
zodanig dat er ondergronds steeds 
nieuw water toevloeit. Toen is de 
molen omgebouwd tot graanmo-
len. Op zeker moment draagt de 
eigenaar zijn molen over aan zijn 
broer Emiel. Die heeft er nauwelijks 
belangstelling voor. Hij laat, naar 
het schijnt, de boeren zelf de molen 
bedienen. Ze moeten maar zien.

In 1889 koopt Adriaan Gillis de 
molen. Samen met twee zussen 
gaat hij in het molenhuis wonen. 
Eerder vertelden we al dat er 
molenaarsbloed zit in de familie 
Van Looveren. Het is dan ook niet 
zo vreemd dat Peerjan de molen 
koopt. Het is dan nog een beltmo-
len. Er ligt een zandheuvel tegen 
de onderkant van de molenromp. 
Die is nodig om de kop van de 
molen te kunnen kruien, zodat hij 
goed op de wind staat. Door een 
soort tunnel kunnen de karren in 
de molen komen om de zakken 
graan te lossen of het meel te 
laden.
Maria en broer Jos weten nog te 
vertellen dat de molen heel gemak-
kelijk liep. Bij elk zuchtje wind 
draaide hij al. Dat betekende wel 
dat hij bij harde wind gemakkelijk 
‘op hol sloeg’ als er niet op tijd op 
de vang (de rem) op gezet werd.

Ontoegankelijk

Slijtage aan de molen, vermin-
dering van de graanteelt en het 
aanbod van kant en klare meng-
voeders voor de boeren zorgen 
ervoor dat de verdiensten voor 
de molenaars afnemen. De 
Moermolen wordt werkloos. Van 
Looveren besluit het zand van de 
belt te gebruiken om een paar 
stukken heel natte grond in de 
directe omgeving op te hogen. Het 
grote karwei van het afgraven en 
transporteren begint met schop en 
kruiwagen. Dat schiet niet echt op. 
Laat nu juist in die tijd de oude 
tramverbinding Antwerpen-Breda 
opgebroken worden. Peerjan weet 
in Meerle stukken smalspoor en 
een lorrie te bemachtigen. Hiermee 
wordt de belt volledig afgevoerd. 
De molenromp staat nu kaal op het 
maaiveld. Het kruien van de kop is 
niet meer mogelijk.

Als tijdens een storm een wiek 
afbreekt, wordt ook de kop ont-
manteld. Bij gebrek aan een kraan 

laten ze de loodzware molenas ge-
woon naar beneden storten, weet 
broer Jos nog te vertellen.

In 1970 wordt ene Van de Water 
eigenaar. Hij maakt woonruimte 
in de romp. Er volgen nog enkele 
eigenaren. De verwaarlozing neemt 
toe. Een aantal jaren geleden was 
hij helemaal begroeid met klimop. 
Tegenwoordig is de molenromp 
volledig ontoegankelijk. 
Wat Maria en broer Jos nog kwijt 
willen, betreft het gerucht dat de 
Moermolen ooit gebruikt zou zijn 
voor het opwekken van elektriciteit. 
Dit ontkennen zij nadrukkelijk.
“Den tijd dat wij bij de molen 
woonden, was ene schonen tijd”, 
besluit Maria.

Donald Ducks

Zij heeft een mooie oude dag en 
is heel tevreden over de vele hulp 
die ze krijgt. Daarbij wijst ze heel 
nadrukkelijk naar schoonzoon Mar-
tien die met zijn José altijd klaar 
staat. Zij wonen dichtbij. Dat is 
prettig. Zelf koken? “Nee dat doe ik 
niet meer. Ik kan zo lang niet meer 
staan in de keuken. Vroeger deed 
ik alles wel zelf”. Martien kan dat 
beamen. Hij trof zijn schoonmoe-
der eens aan terwijl zij – hoog-
bejaard - op een stoel stond die 
op een tafel gezet was! ”Ja”, zegt 
Maria, “het plafond moest toch ene 
keer afgewassen worden!”
In de familie is er ook belang-
stelling voor de paardensport. 
Kinderen waren veel in de weer 
bij de ponyclub. Er waren geregeld 
onderlinge tornooien. Maria ging 
graag mee. Ze nam dan een dikke 
stapel Donald Ducks mee om 
de kinderen die tijd overhielden 
tussen de wedstrijden bezig te 
houden. “Ze denkt altijd eerst aan 
anderen”, constateert Martien.

Maria voor de molen waarvan de belt 
al verdwenen is.
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“Vervelen doe ik mij niet”, zegt 
Maria, “ik brei, ik lees graag en ik 
ben vaak bezig met oude foto’s en 
andere paperassen. Soms staat de 
tafel hier vol dozen met van alles 
en nog wat. Ja, ik moet nog veel 
uitzoeken…”
Maria, heel hartelijk dank voor dit 
gesprek. Ik wens je, ook namens 
de lezers van dit blad, nog een 
aantal mooie jaren. Broer Jos en 
echtgenote, José en Martien, veel 
dank voor jullie ondersteuning. Het 
was heel gezellig om op Tommel 
13 ‘aon de praot’ te zijn.

Nog wat extra

Op de laatste foto zien we hoe 
Maria zit te lezen. Met grote 
belangstelling bladert zij in het 
prachtige familieboek ‘Familieban-
den’. Deze stevige bundel bevat 
niet alleen een droge opsomming 
van stamboomgegevens. De sa-
menstellers hebben hun genealogi-
sche ontdekkingen aangevuld met 
anekdotes, tijdsbeelden, gegevens 
over woonplaatsen, toepasselijke 
illustraties en geschiedkundige 
wetenswaardigheden. Twee op-
merkelijke elementen wil ik u niet 
onthouden.

Verre familie van Rubens? 

Het is bekend dat de overgroot-
vader van Peter Paul Rubens, 
beroemd staatsman en schilder, 
gehuwd was met Margaretha 
van Loveren. Zij kwam uit een 
welgestelde familie en dat mag ook 
gezegd worden van een deel van 
de voorouders van Peerjan. Ook is 
bekend dat er door beide families 
veel handel gedreven werd in 
Antwerpen en in Bergen op Zoom. 
Reizen over en weer kwamen 
dan ook veel voor. De weg liep 

langs Kalmthout en Wuustwezel. 
Daar ligt de bakermat van de Van 
Looverens die wij in dit verhaal 
tegenkomen. Het staat niet echt 
vast, maar de kans bestaat, dat er 
enige verwantschap is tussen de 
grote schilder en de eenvoudige 
Moermolenaar…

Bewoners Kasteel Bruheze?

De eigendoms- en bewonings-
geschiedenis van het voormalige 
kasteel Bruheze bij Loveren is heel 

ingewikkeld. In de vijftiende eeuw 
komt de naam Van Looveren voor 
in de lange lijst van bewoners. De 
genealogen hebben geen direct 
familieverband kunnen vinden. De 
familienaam Van Looveren uit de 
buurtschap Loveren klinkt echter 
niet onlogisch.

De foto’s komen uit de albums van 
Maria en haar broer Jos, 
tenzij anders vermeld.

Vader Van Looveren voor de geheel ontmantelde molen.

Maria leest in het grote familieboek.
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Vlaamse Primitieve kunstschilder en grootste Baarlenaar 

Petrus Christus (1)
HERMAN JANSSEN

Baarlenaar Petrus Christus was als schilder in Brugge actief. Hij wordt tot de school van de Vlaamse 

Primitieven gerekend en was een van de belangrijkste navolgers van Jan Van Eyck. ‘Pieter’- zoals zijn 

doordeweekse voornaam luidde – kan ongetwijfeld aanspraak maken op de eretitel ‘grootste Baarlenaar aller 

tijden’, ook al werd een dergelijke verkiezing nooit georganiseerd. Is er nog een dorpsgenoot wiens biografie 

en werk in een twintigtal boeken centraal staat? Nochtans is er van zijn leven maar weinig gekend. Van zijn 

Baarlese jaren al helemaal niets! Pieter verliet zijn geboortedorp om vanaf 1444 in Brugge portretten en 

religieuze taferelen te schilderen. Vanaf dat jaar tot 1465 was hij de belangrijkste schilder in Vlaanderen, de 

enige zelfs waarvan een eigen oeuvre bekend is. Zijn tien laatste levensjaren moest hij Hans Memling naast 

zich dulden. Na zijn dood was Petrus Christus eeuwenlang een anonieme figuur, zeker ten noorden van de 

Alpen. Zijn belang werd pas tijdens de voorbije tweehonderd jaar herontdekt.

Afstamming

Voor wat betreft de afstamming 
van Petrus Christus stelt zich een 

probleem. Het aantal beschikbare 
bronnen vóór 1500 is immers zeer 
beperkt en voornamelijk gerela-
teerd aan bezit. Doop-, trouw- en 

begraafregisters bestonden nog 
niet, de oudste vestbrieven van 
Breda dateren pas vanaf 1498. De 
enige indicaties voor een familiere-
latie zijn terug te vinden in cijns-, 
schuld- en erfcijns vermeldingen, 
meestal verbonden aan erfdelin-
gen.

We weten dat Petrus Christus op 
6 juli 1444 in de poortersloge in 
Brugge allerlei formaliteiten ver-
vulde om het Brugse burgerschap 
te verwerven. Om het schilderbe-
roep in Brugge te mogen uitoefe-
nen, moest hij immers lid van de 
plaatselijke Sint-Lucasgilde zijn en 
een van de vereisten daarvoor was 
het burgerschap van de stad. Het 
burgerschap kon je op verschillen-
de manieren bekomen. Je verkreeg 
het wanneer je een jaar en een 

Petrus Christus geportretteerd door Piet van de Watering, naar een afbeelding 
van Nuno Gonçalves. www.artpietvandewatering.nl
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dag effectief in Brugge woonde of 
wanneer je met een Brugse vrouw 
huwde. Je kon het burgerschap 
ook kopen. In het stadsarchief 
lezen we in het register van perso-
nen die tussen 2 september 1434 
en 2 september 1449 het Brugse 
burgerschap kochten: “Pieter Xps, 
f. Pieters, gheboren van Baerle, 
cochte zyn poorterscip upten vjsten 
dach van Hoymaent; bi Joos van 
der Donc, omme schildere te zine.” 

Dit document is het enige bewijs-
stuk voor de herkomst van Petrus 
Christus. ‘Xps’ is de Griekse verkor-
ting van Christus. De afkorting ‘f.’ 
staat voor het Latijnse woord ‘filius’ 
en betekent ‘zoon’. De vader heette 
dus ook Pieter en de schilder zelf 
was in ‘Baerle’ geboren. Maar welk 
dorp werd ermee bedoeld? Baarle 
in het graafschap Vlaanderen (nu 
gelegen in Drongen, bij Gent)? Of 
Baarle in het hertogdom Brabant 
(tussen Breda en Turnhout)? Eerst 
werd gedacht aan Baarle bij Gent. 
Dat dorp bevindt zich namelijk 
dichter bij Brugge en Petrus Chris-
tus betaalde voor zijn burgerschap 
een verminderd tarief van drie in 
plaats van zes pond. Immigran-
ten uit het hertogdom Brabant 
moesten normaal de volle zes 
pond betalen. Dat wees erop dat 
hij uit het graafschap Vlaanderen 
afkomstig was. Tot James Weale 
een machtiging van hertog Filips 
de Goede ontdekte, daterend van 
januari 1440. Daarmee werd het 
tarief voor iedereen gelijkgesteld in 
de hoop zo meer ambachtslieden 
aan te trekken. Het feit dat Petrus 
Christus zijn burgerschap heeft ge-
kocht en niet gratis kreeg, bewijst 
overigens dat hij voor 5 juli 1443 
niet in Brugge woonde en dat hij 
bij zijn inschrijving niet met een 
Brugse vrouw was getrouwd.

Sinds ruim een eeuw zijn alle 
kunsthistorici het erover eens dat 
Petrus Christus in Baarle bij Breda 
geboren is. Daar kwam de naam 
Christus in de 13de tot de 16de 
eeuw veelvuldig voor, in Drongen 
bij Gent helemaal niet. Het is niet 
bekend hoeveel jaren Petrus in zijn 
geboorteplaats heeft doorgebracht, 
noch of hij daar (of elders) een 
opleiding heeft gevolgd. 

Familienaam Christus  
in onze regio

Christus is een rare familienaam, 
beweerde de Engelse kunsthis-
torica Lorne Campbell in 1994. 
W.H. James Weale (1832-1917), 
herontdekker van de Vlaamse 
Primitieven, sloeg de bal helemaal 
mis wanneer hij stelde dat Petrus 
die naam wellicht kreeg omdat hij 
heiligengezichten schilderde en 
houten kruisen sneed. De familie-
naam Christus komt veel meer voor 
dan gedacht. Op Geneanet is hij in 
die schrijfwijze 1.409 keer aanwe-
zig. De naam is afkomstig van het 
patroniem (vadersnaam) Christus 
(Christ, Christen, Chris of Christi-
aan). Van deze voornamen afge-

leide familienamen zijn Christus, 
Cristus, Christis, Cristis, Christi, 
Cristi, Christie, Cristie, Christhy, 
Cristhy, Christy, Cristy, Cresti, Cres-
ty, Christens, Kristens, Christensen, 
Kristensen, Christiaans, Kristiaans, 
Christiaens, Kristiaens, Christiaan-
sen, Kristiaansen, Christiaensen, 
Kristiaensen, enzovoort.

Omstreeks 1500 is ‘Christus’ in 
onze regio een relatief vaak voor-
komende familienaam. Het gaat 
hier om indirect bewijs. De man 
naar wie de familie Christus werd 
genoemd, was een voorvader van 
de schilder. Misschien zijn (over)
grootvader? Wellicht zijn in onze 
regio alle personen met de naam 
Christus familie van elkaar.

Vermeldingen in oude archieven 
geven een hint van het sociale 
milieu waaruit Petrus Christus 
stamt. Geryt Hendrik Christus, die 
in 1488 stierf, was ongetwijfeld 
de belangrijkste naamdrager. Zijn 
vader heette Hendrik, wat duidelijk 
maakt dat Geryt geen broer van 
Petrus was. Hooguit een kozijn 
of een neef, want de vader van 
de schilder Petrus Christus was 

De Leie in Baarle bij Drongen (1911). https://beeldbank.stad.gent



14       van wirskaante 2021/4

ook een Petrus. Die werd wellicht 
omstreeks 1370 à 1390 geboren. 
Geryt Hendrik Christus was vanaf 
1447 betrokken bij vastgoedtrans-
acties in Breda. Hij was meermaals 
schepen in Breda tussen 1466 en 
1486. Ook was hij ‘borgemeester’ 
van Breda in 1470 en 1473. In de 
zeventiger en tachtiger jaren van 
die eeuw zetelde hij in het Leenhof 
van Breda en als plaatsvervan-
ger van de drossaard aldaar. Zijn 
vrouw Agnes was een onwettige 
dochter van edelman Diederik van 
der Merwede, bijgenaamd ‘Dolle 
Dirk’. De vrouw van Diederik was 
verwant met Jacoba van Beieren 
en Filips de Goede. Diederik werd 
raadslid en kamerheer van de 
hertog van Bourgondië. Daarnaast 
was hij drossaard en kasteelheer 
van Heusden, een belangrijk fort 
aan de Maas. Van der Merwede 
liet een aanzienlijk jaarlijks inko-
men na aan Geryt Henrick Christus 
en diens vrouw. 

Was deze Geryt dezelfde als Gherit 
Christus die omstreeks 1420 gebo-
ren werd en in Breda en Princen-
hage met vestbrieven actief was? 
Die had een natuurlijke zoon Peter 
en een dochter Alijt, die huwde 
met Philips Bye. De voornaam Alijt 
komt ook voor in een Alphense tak 
van de familie Christus, als dochter 
of kleindochter van Jan Gherijt 
Christus. Die Jan zal rond 1370 
geboren zijn als zoon van Gherijt 
Christus. Deze is dan rond 1340 
geboren. Misschien was de vader 
van kunstschilder Petrus Christus 
net als Jan een zoon van Gherijt 
Christus uit Alphen? Hij was alvast 
een tijdgenoot van Jan. Een relatie 
met de vader van kunstschilder Pe-
trus Christus is hiermee aanneme-
lijk gemaakt, maar niet bewezen. 
De Bredase en de Alphense tak 
van de familie Christus komen sa-

men in een verwijzing daterend uit 
1510 van een eerder uitgegeven 
erfpacht uit 15 april 1431. Daarin 
is sprake van nakomelingen van 
priester Gherijt Jan Christus.

In 1484 was een zekere Dirk 
Christus uit Breda aan de universi-
teit van Orléans ingeschreven. Hij 
volgde er een bacheloropleiding 
burgerlijk en kerkelijk recht. Ook 
was hij meester in de kunsten en 
vanaf 1486 supervisor van de 
Duitse gemeenschap in Orléans. 
Was Dirk een zoon van Geryt 
Christus uit Breda en werd hij ver-
noemd naar zijn grootvader Diede-
rik van der Merwede? Vaak immers 
gaf de grootvader als dooppeter zijn 
voornaam aan een kleinzoon.

In Breda en Teteringen treffen we 
Ghijsbrecht Cristus aan. Hij is ge-
boren omstreeks 1460 en huwde 
met Marie Jan Neesen, met wie 
hij kinderen had. Ghijsbrecht had 

een broer Aert. Omstreeks 1490 
werd een zekere Bastiaen Aert 
Cristus geboren. Ook hij woonde 
met zijn gezin in Breda. Zijn zoon 
Claes was herbergier in ‘Huys 
Zevenbergen’ op de Vismarkt in 
Breda. Claes pleegde daar in 1569 
doodslag op Cornelis Jan Anthonis 
Lambrechts.

De familienaam Christus wordt ook 
elders in de omgeving vermeld. 
In Gilze werd Henrick Cristus ver-
noemd op 26 januari 1427 en in 
Etten-Leur Jacop Wilbort Christus 
op 12 juli 1514. Nicholas Christus 
uit Hoogstraten was in 1496 
aan de universiteit van Leuven 
ingeschreven. Wellicht was hij later 
als priester aan het begijnhof in 
Bergen-op-Zoom verbonden. Daar 
werd tussen 1504 en 1526 in 
de archieven een zekere Meester 
Nicolaas Christi vermeld. Die man 
verdween uit Bergen nadat hij 
van Lutherse sympathieën was 
beschuldigd. 

We komen dichterbij Baarle met 
een uitgebreide tak van de familie 
Christus in Alphen. Daar woonde 
de eerder genoemde Gherijt Chris-
tus, geboren rond 1340. De ar-
chieven vermelden hem in 1405. 
Zijn zoon Jan Gherijt Christus was 
schepen in Alphen en trouwde met 
ene Mechtelt Nout Liben. Jan werd 
genoemd in 1428, 1439, 1448, 
1451 en 1454, maar mogelijk 
verwijzen een aantal van deze mel-
dingen naar zijn zoon met dezelfde 
voornaam: Jan. De kinderen van 
Jan Gherijt Christus en Mechtelt 
Nout Liben zijn geboren omstreeks 
1400. Zoon Jan Jan Christus had 
minstens één dochter, genaamd 
Alijt. Zij was gehuwd met Dyrc 
sCosters. Ook ‘heer’ Gherijt Jan 
Christus was een zoon van Jan en 
Mechtelt. Hij was een priester met 

Graf van Diederik van der Merwede 
in de hervormde kerk van Meeuwen. 
www.wikitree.com
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een natuurlijke dochter, Kathe-
lijn. Mechteld Jan Christus wordt 
genoemd als zuster van de priester 
Gherijt Jan Christus. Ze was 
gehuwd met Willem de molener 
en samen hadden zij veel nako-
melingen in Alphen. Maar gelet op 
de geboorte van haar kinderen lijkt 
er een groot leeftijdsverschil met 
de priester te zijn. Haar voornaam 
doet ook eerder vermoeden dat zij 
een kleindochter van Jan Gherijt 
Christus en Mechtelt Nout Liben 
was. Laatstgenoemden hadden 
nog een dochter die met Henrick 
Peter Ansems trouwde. Hun doch-
ters (of kleindochters) verkochten 
erfpachten die ze van hun oom (of 
oudoom) heer Gherijt Jan Christus 
hadden verworven. Mogelijk had-
den Jan en Mechtelt ook nakome-
lingen in Baarle, direct of via hun 
zoon Jan.

Tevens woonden in Alphen: Godelt 
Jan Christus (gehuwd met Jacop 
Willem Jacops), Aert Jan Christus 
(deze had een dochter Alijt Aert 
Jan Christus, gehuwd met Gherijt 
van den Heze). Mogelijk had deze 

Aert Jan Christus ook nakomelin-
gen in Baarle. 

Familienaam Christus in Baarle

Baarle telde eveneens inwoners 
met de naam Christus. Er waren 
zelfs meerdere takken van die 
familie aanwezig. Het bekendste 
familielid is Aert Cristus, schepen 
in Baarle volgens een akte die van 
27 januari 1469 dateert. Hij had 
wellicht een zoon Aert Aert Cristus 
(vermeld op 28 augustus 1507) 
en een (klein-)dochter Aertken 
Aert Cristus, vermeld in Poppel in 
1562. 

Jan Cristus werd geboren  
 omstreeks 1440. Hij huwde met 
Lijsbeth Jan Ansems en stierf vóór 
23 februari 1502. Zij hadden 
waarschijnlijk een dochter Mechtelt 
Jan Cristus (gehuwd met Claes 
Adriaen Thiels en voor 16 april 
1499 hertrouwd met Jan Adriaen 
van Gorp). De voornaam Mech-
telt maakt een connectie met de 
Alphense familie waarschijnlijk. 
Een andere dochter is Lijsbeth, 

die huwde met Koenraet Adriaen 
Thiels.

Verder kennen we uit de archieven 
Jan Jan Cristus, genoemd op 12 
november 1499. Zijn huis stond 
op Eijckelenbosch. Te Castelré 
‘in de Schoote’ stond de woning 
van de broers Jan Jan Cristus en 
Cornelis Jan Cristus. Mogelijk was 
Jan op de Eikelenbosch en Jan van 
de Schootsenhoek één en dezelfde 
persoon.   
 
Tot slot woonden Willem Peter Cris-
tus (gehuwd met Kathelijn Laureijs 
Jacop Zannen) en Jan Peter Cristus 
in Baarle. Beiden werden kort na 
1500 vernoemd. Hun mogelijk 
gezamenlijke vader Peter zal tus-
sen 1420 en 1450 geboren zijn. 
De vader van Petrus Christus werd 
zoals eerder vermeld waarschijnlijk 
tussen 1370 en 1390 geboren. 
Maar voor het eerst in dit artikel 
komt in de familie Christus de 
naam Peter voor. Een familieband 
kan zo vermoed worden, maar is 
niet bewezen. 

Tussen 1448 en 1457 kocht ene 
Peter Cristus in Turnhout regel-
matig hoeves als een vorm van 
belegging. Dat zou best wel eens 
de vader van kunstschilder Petrus 
Christus kunnen zijn. Hij draagt 
dezelfde naam en de meeste van 
de door hem aangekochte hoeves 
lagen in Turnhout, richting Baarle. 
Het is weliswaar een heel eind 
van Baarle en de vader zou dan 
een mooie leeftijd hebben bereikt. 
Het kan ook de kunstschilder zelf 
zijn geweest, maar dat is nog 
minder waarschijnlijk. Omdat er 
nergens sprake is van een beroep 
of afkomst, ligt het voor de hand 
dat de Peter Cristus die de hoeves 
aankocht op dat moment zelf in 
Turnhout woonde. Mogelijk was hij Petrus Christus op jonge en oude leeftijd. collage Herman Janssen
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de vader van de eerder genoemde 
Willem en Jan Peter Cristus.

Ooit worden ongetwijfeld nog meer 
vermeldingen van de familienaam 
Christus in de archieven van onze 
streek ontdekt. Anderzijds zijn 
bronnen van voor 1500 zeldzaam. 
De kans is groot dat we nooit met 
zekerheid de voorvaders van de 
Vlaamse Primitieve kunstschilder 
Petrus Christus kunnen traceren. 
Hoe dan ook: wellicht kwam hij uit 
een welvarende en goed opgeleide 

familie. Zonder financiële steun kon 
hij zich overigens nooit in Brugge 
vestigen om daar een schilders-
bedrijf te leiden.

Was de Baarlese schilder een Belg 
of een Nederlander? Geen van bei-
de. Hij was Brabander. België en 
Nederland bestonden toen nog niet. 
Zowel Baarle-Nassau als Baarle-
Hertog behoorden op dat moment 
tot het hertogdom Brabant, dat in 
1430 aan de Bourgondische hertog 
Filips de Goede toekwam. 

Was een schilderroeping de reden 
waarom Petrus Christus ons dorp 
verliet? We weten het niet. Zijn 
geboortedatum? Onbekend, we 
kennen niet eens zijn geboortejaar. 
Vermoedelijk kwam hij ergens tus-
sen 1410 en 1420 op de wereld. 
Omwille van die onzekerheid wordt 
in publicaties meestal niet zijn ge-
boortejaar vermeld, maar het jaar 
dat hij zich in Brugge als schilder 
heeft gevestigd: 1444. 

Brugge anno 1444 

Toen Petrus Christus in Brugge ar-
riveerde, was de stad nog herstel-
lend van de dramatische politieke 
onrust tussen 1436 en 1440. 
Na een opstand tegen Filips de 
Goede, hertog van Bourgondië, 
moesten de burgers op hun knieën 
om vergeving smeken waarna de 
stad stilaan opnieuw het centrum 
van de internationale handel werd. 
Om de economie nieuw leven in 
te blazen, vaardigde de hertog op 
24 januari 1441 voor vier jaar een 
verordening uit waarin hij de prijs 
van het poorterschap in Brugge 
verlaagde en voor iedereen gelijk 
maakte. Bekwame ambachtslie-
den zoals Petrus Christus haalden 
profijt uit deze nieuwe regeling. Zij 
voelden zich aangetrokken door de 
professionele mogelijkheden van 
het immigratiestatuut.

Brugge was ten tijde van Petrus 
Christus’ leven een geliefde verblijf-
plaats van de Bourgondische her-
togen. Zij maakten triomfantelijke 
intredes in de stad en werden vaak 
door vooraanstaande gasten verge-
zeld. Daarnaast vormden de rijke 
lokale zakenlieden, buitenlandse 
kooplieden en bankiers een poten-
tiële klantenkring, die kunstenaars 
als Petrus Christus naar de stad 
trok. Mediterrane landen speelden 

Kopie van Alfons Waterschoot in de doopkapel van de St.-Remigiuskerk naar de 
Annunciatie van Petrus Christus in de Gemäldegalerie in Berlijn. foto Herman Janssen
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een bijzonder prominente rol bij de 
Brugse handel. Een groot deel van 
Christus’ kleine schilderijen werd in 
opdracht van Italianen gemaakt. 

Bij zijn aankomst in Brugge kon 
Petrus meteen bij de Augustijnen-
brug aan de slag in het door de 
familie voortgezette atelier van Jan 
Van Eyck, die drie jaar eerder over-
leden was. Christus is dus nooit 
zijn leerling geweest, wat nochtans 
lange tijd wél gedacht werd. Het 
atelier speelde een belangrijke rol 
in zijn artistieke ontwikkeling. Pe-
trus leerde via contacten met me-
dewerkers van het atelier veel over 
de stijl van zijn voorganger en diens 
typische olieverfsamenstelling. 
Hij bestudeerde er gereedschap-
pen, materialen en onafgewerkt 
gebleven schilderijen. Minstens 
twee ervan heeft hijzelf voltooid: 
‘de heilige Hiëronymus in zijn 
studeervertrek’ (Detroit Institute of 
Arts) en ‘de Rothschild Madonna’ 
(Frick Collection, New York City). 
Zijn vroege werken (zoals ‘Hoofd 
van Christus’, ‘St.-Jan de Doper’, 

‘de Exeter Madonna’ en ‘Portret van 
een Kartuizer’) duiden zichtbaar 
op een Eyckiaanse techniek en 
een gelijkaardige uitvoering. Uit 
zijn manier van modelleren van 
volumes en in de weergave van 
metalen objecten en brokaat lijkt hij 
zijn techniek compleet op die van 

Stadhuis van Brugge uit 1376-1421. https://noeldemey.blogspot.com

Achterzijde van het atelier van Jan Van Eyck. foto Herman Janssen

Jan Van Eyck te hebben gebaseerd.

Op reis naar Italië?

Ergens tussen 1444 en 1463 
trouwde Petrus Christus met een 
vrouw die Gaudicine genoemd 
werd. Over haar is verder niets 
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geweten. Eerst werd gedacht dat 
het huwelijk in 1444 had plaatsge-
vonden en dat Petrus omwille van 
haar naar Brugge was verhuisd. 
Dit klopt echter niet, want dan had 
hij zijn burgerschap gratis gekre-
gen in plaats van het te moeten 
kopen. Voor de periode 1457 tot 
1462 is door het ontbreken van 
documenten zeer weinig over de 
verblijfplaats of de activiteiten van 
de schilder geweten. Er is gesug-
gereerd dat hij tijdens deze periode 
(of voor een deel ervan) in Italië 
zou verbleven hebben. Maar ook 
daar bleven alle pogingen om hem 
met Italiaanse archiefdocumenten 
in verband te brengen vooralsnog 
zonder resultaat. 

Het werk van Petrus Christus was 
al vroeg bekend bij zuid-Italiaanse 
kunstenaars, zoals Antonello da 
Messina. Misschien hebben beiden 
door studie van mekaars kunstwer-
ken stijlkenmerken en technische 

verworvenheden uitgewisseld? 
Petrus Christus was namelijk de 
eerste schilder van de lage landen 
die het Italiaanse lineaire perspec-
tief beheerste. En Antonello was 
een van de eerste Italianen die 

de olieverfschilderkunst van Jan 
Van Eyck onder de knie had. Het 
lijkt erop dat Antonello persoonlijk 
door Christus werd geïnstrueerd 
om bijna microscopisch kleine 
details met minieme gradaties van 
het licht op reflecterende of licht 
absorberende objecten te schilde-
ren. Op die manier benaderde zijn 
stijl die van de Vlaamse meesters. 
Ook lijken de geduldige uitdrukkin-
gen op menselijke gezichten en de 
kalmte in de algehele compositie 
van Antonello’s kunstwerken het 
gevolg van Vlaamse invloed.

Stijlkenmerken

Toen het oeuvre van Petrus 
Christus in de negentiende eeuw 
was herontdekt, werd het misprij-
zend als eclectisch omschreven. 
Eclecticisme is het combineren van 
invloeden van verschillende kun-
stenaars tot een eigen stijl. Denk 
daarbij zowel aan motieven als aan 

Antonello da Messina. 
www.51artworld.com

Enkele boeken over Petrus Christus. collage Herman Janssen
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werkprocedés. Modern onderzoek 
stelt dat Christus zijn stijl handig 
en verstandig aanpaste aan de 
smaak van zijn opdrachtgevers. 
Anders dan Jan Van Eyck die in 
dienst van de Bourgondische her-
togen werkte, bestond zijn cliënteel 
voornamelijk uit rijke Italiaanse en 
Spaanse handelaars die zich in 
Brugge hadden gevestigd. 

Thans wordt erkend dat het werk 
van Petrus Christus cruciaal was 
in de complexe ontwikkeling van 
de vijftiende-eeuwse Vlaamse 
schilderkunst. Hij introduceerde als 
eerste schilder ten noorden van de 
Alpen het vanuit Italië afkomstige 
geometrisch perspectief. 
In het begin van zijn carrière was 
het perspectief in zijn schilderijen 
nog nagenoeg afwezig. Naarmate 
hij ervaring opdeed, legde hij zich 
meer en meer toe op de correcte 
aanwending van het één-punt 
perspectief. Aan de hand van 
kleine verbeteringen in ontwerp en 
techniek kon zo de chronologie van 
zijn werken worden vastgesteld. 

Er is een groot verschil tussen zijn 
werken met kleine en die met grote 
afmetingen. Zijn kleine werken 
schilderde Petrus met fijne pen-
seelstreken, net als zijn voorganger 
Jan Van Eyck. Onderzoek toont 
aan dat hij daarbij technieken 
hanteerde die zeer dicht aanleunen 
bij die van de boekverluchters. De 
kleurovergang van de vleestonen 
bijvoorbeeld wordt gedaan door 
het aanbrengen van zeer fijne 
penseelstreken boven mekaar op 
een onderschildering in een vlakke 
roosachtige kleur. En de vormge-
ving van het volume wordt bereikt 
door het aanbrengen van lichte 
en donkere pigmentlagen over het 
geschilderde deel. Ook de mees-
terlijke weergave van details in de 

compositie wijst op een kunstenaar 
die vertrouwd is met het werken op 
miniatuurschaal. 

De grote werken zijn met brede 
verfstreken gemaakt. Het gevoel 
van animatie en levendigheid dat 
men in de kleinere werken terug-
vindt, gaat in de grotere meren-
deels verloren. Die schilderijen zijn 
eerder stijf en geometrisch.

In navolging van zijn grote voor-
beeld Jan Van Eyck, was Petrus 
Christus nog maar de tweede schil-
der die zijn werk ondertekende en 
dateerde, althans in de beginperi-
ode. Kunstenaars bleven tot die tijd 
meestal anoniem. Net als Van Eyck 
zette Christus zijn naam in Griekse 
of Latijnse hoofdletters onder-
aan op de geschilderde lijst. Voor 
zijn familienaam gebruikte hij de 
Griekse afkorting ‘XPI’. Buiten de 
invloed van de technische vorming 
in het atelier Van Eyck, valt ook 
een emotionele intensiteit op. Die 
illustreert de invloed van meesters 
als Robert Campin en Rogier van 
der Weyden.
Ondanks al deze eclectische 
toepassingen ontwikkelde Petrus 
Christus toch een zeer eigen stijl 
met een gestileerde weergave van 
de menselijke figuren. De door 
hem afgebeelde personen waren 
soms nogal ‘pop’-achtig. En hij 
introduceerde het interieurportret, 
waarbij de geportretteerde in een 
kamer in plaats van tegen een neu-
trale achtergrond werd afgebeeld. 

Jan van Eyck, vermoedelijk 
zelfportret. nl.wikipedia.org

Lithografie t.g.v. de tentoonstelling die de Vlaamse Primitieven bekendheid gaf 
(1902). https://erfgoedbrugge.be 
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Aanzien in Brugge

Omstreeks 1462 worden Petrus 
Christus en zijn vrouw lid van 
de prestigieuze broederschap 
van Onze-Lieve-Vrouw-van-de-
Droghen-Boom. Ook de Bourgon-
dische hertog was lid, evenals 
lokale aristocraten en buitenlandse 
kooplieden. 

Op 22 februari 1463 had in 
Brugge de Blijde Inkomst van Filips 
de Goede en zijn zuster Agnes 
plaats. Zij was de echtgenote van 
hertog Karel van Bourbon. Brugge 
werd bij die gelegenheid feestelijk 
versierd. Samen met meester-schil-
der Pieter Nachtegale was Petrus 
Christus verantwoordelijk voor het 
toezicht op de constructie van twee 
enorme toneeldecors in de straten 
van Brugge.

Christus' naam komt van 1467 tot 
1472 herhaaldelijk in documenten 
voor als bestuurder van de schil-
dergilde en andere maatschappe-
lijke organisaties en als vertegen-
woordiger van het ambacht van de 
beeldenmakers. De vanaf 1467 
bewaard gebleven lidmaatschaps-
rekeningen van de broederschap 

van Onze-Lieve-Vrouw-ter-Sneeuw 
vermelden een jaarlijkse bijdrage 
van Petrus Christus en zijn vrouw. 
Vermoedelijk waren zij al eerder 
lid, mogelijk vanaf eind 1460. 
Ze betaalden namelijk een lagere 
bijdrage dan de nieuwe leden. Dit 
lidmaatschap is indicatief voor 
hun verheven status in de Brugse 
samenleving. Tot dit broederschap 
behoorden naast gilden en am-
bachten immers ook leden van het 
hof. Op deze eenvoudige manier 
kwam Petrus met zijn opdrachtge-
vers in contact.

Van 3 tot 12 juli 1468 hadden in 
Brugge feestelijkheden plaats ter 
gelegenheid van de Blijde Inkomst 
van Karel de Stoute en Margareta 
van York. Zij was een zuster van 
koning Edward IV van Engeland. 
Honderdvijftig kunstenaars werden 
uitgenodigd om aan de versierin-

gen mee te werken. Het is echter 
niet met zekerheid geweten of 
Petrus Christus bij deze werken 
betrokken was.

Overlijden

De rekeningen van de broeder-
schap van Onze-Lieve-Vrouw-
ter-Sneeuw in Brugge vermelden 
dat de vrouw van schilder Petrus 
Christus op 2 september 1475 
zijn bijdrage voor het bestuursjaar 
1475/1476 betaalde. Op dat 
moment leefde hij dus nog. Op 
19 december 1476 betaalde de 
broederschap een groot deel van 
de kosten van zijn begrafenis in de 
Onze-Lieve-Vrouwekerk. Waar-
schijnlijk stierf hij ergens tussen 
2 september 1475 en 13 maart 
1476. Op laatstgenoemde dag 
werd namelijk een zekere Bastiaen 
Christus vrijmeester in het ambacht 

Onze-Lieve-Vrouwekerk, gezien vanop de site Oud Sint-Jan. 
foto Herman Janssen

Binnenzicht in de Onze-Lieve-Vrouwekerk. foto Herman 
Janssen 



van wirskaante 2021/4       21

midden negentiende eeuw waren 
Gustav Waagen en Johann David 
Passavant belangrijk bij het vast-
stellen van het oeuvre van Petrus 
Christus. In totaal zijn er slechts 
dertig bewaard gebleven schilderij-
en aan hem toegeschreven, naast 
vijf tekeningen en één miniatuur-
pagina uit een manuscript. Over 
tal van andere schilderijen zijn 
kunsthistorici het nog oneens.

Vijf van de dertig overgebleven 
schilderijen bevinden zich in het 
Metropolitan Museum of Art in 
New York City. Zij vormen een 
kerngroep voor de studie van het 
oeuvre van Petrus Christus. Mo-
dern wetenschappelijk onderzoek 
heeft een belangrijke rol gespeeld 
bij de herbeoordeling ervan. 
Technisch onderzoek inclusief X-
radiografie, infraroodreflectografie 
en dendrochronologische analyse, 
onthult een steeds progressievere 
werktechniek. Die is te zien in de 
stilistische evolutie en zijn steeds 

Jan van Eyckplein, met centraal de Poortersloge (1904). Hier verwierf Pieter in 1444 zijn Brugse burgerschap. 
https://erfgoedbrugge.be

van de beeldenmakers. Bastiaen 
was een bastaardzoon van Petrus. 
Vermoedelijk nam hij op 13 maart 
1476 het atelier van zijn vader 
over. In 1491 dook één van zijn 
schilderijen (‘Maagd met Kind’) in 
de collectie van Anna van Bretagne 
op. Zij was koningin van Frankrijk. 
Dat schilderij zou ondertekend 
geweest zijn met ‘Bastyaen, zoon 
van de overleden Petrus Christus’. 
Op 5 mei 1500 werd Bastiaen 
opgevolgd door zijn zoon Petrus II 
Christus, een kleinzoon van Petrus 
I Christus. Volgens Joel Morgan 
Upton waren er drie kleinkinde-
ren: Pierkin (Petrus II), Grietkin 
en Kallekin. Voor zover we weten, 
schilderden de twee laatstgenoem-
den niet.

Oeuvre

Negen gesigneerde en gedateerde 
schilderijen van Petrus Christus – 
allemaal uit de periode 1446 tot 
1457 – zijn bewaard gebleven. In 

1446 maakte hij het portret van 
een lekenbroeder kartuizer en van 
Edward Grymeston, de ambassa-
deur van Hendrik IV van Engeland. 
Uit 1449 dateert ‘de Heilige Eligius 
in de werkplaats van een edelsmid’ 
en ‘de Madonna in halve lengte’. 
In 1452 signeerde hij drie werken 
met als thema’s ‘de boodschap aan 
Maria’, ‘de geboorte’ en ‘het laatste 
oordeel’. Uit 1455 dateert ‘een be-
wening’ en uit 1457 ‘de tronende 
madonna met de heiligen Hiërony-
mus en Franciscus’. Van na 1457 
zijn geen gesigneerde werken van 
de schilder teruggevonden.

Zeven van deze gesigneerde 
werken kunnen aan betrouwbare 
documentatie gelinkt worden. 
Daardoor dienen ze als basis voor 
de toekenning van niet-gesigneerde 
werken. Wat blijkt: alle nu erkende 
maar niet-ondertekende schilde-
rijen van Petrus Christus waren 
ooit ten onrechte aan Jan Van Eyck 
toegeschreven! In de vroege tot 
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geavanceerder gebruik van een 
perspectiefsysteem. 

Dit heeft geholpen bij het oplos-
sen van enkele problemen met 
chronologie en datering. Infrarood-
reflectografie heeft bijvoorbeeld een 
ondersteunde datum van circa 1450 
voor ‘de klaagzang’ in het museum 
in New York opgeleverd vanwege 
duidelijk stilistische verschillen met 
thematisch vergelijkbare werken, 
zoals ‘de klaagzang’ in Brussel. 
Bovendien worden de tekeningen 
die zich onder de geverifieerde 
werken bevinden, vergeleken met 
die van schilderijen met een onzeker 
auteurschap. Dit zorgt voor een meer 
sluitende toeschrijving of verwerping. 

Vernield

Niet alle schilderijen van Petrus 
Christus zijn in de loop der eeuwen 
bewaard gebleven. Uit documenten 
weten we dat hij op 24 april 1454 
van de graaf van Étampes de op-
dracht kreeg voor het maken van drie 
kopieën van het miraculeuze schil-
derij Onze-Lieve-Vrouw-van-Genade. 
Dat bevond zich in de kathedraal van 

Cambrai. Men dacht dat het origineel 
door de heilige Lucas geschilderd 
was. Petrus Christus werd voor zijn 
kopieën door het kapittel van de ka-
thedraal betaald. Geen van deze drie 
schilderijen is bewaard gebleven. 

Minstens drie andere kunstwerken 
zijn in 1945 door bombardementen 
in Duitsland verbrand: ‘de kruisi-
ging’, ‘Sint-Catharina’ en ‘Johannes 
de Doper’. Van deze werken zijn 

Standbeeld op het Jan Van Eyckplein, getekend door W. Barclay. https://erfgoedbrugge.be 

slechts zwart-witfoto’s bewaard ge-
bleven. ‘De kruisiging’ hing destijds 
in het kasteel van Dessau. Het bezat 
alle karakteristieke kwaliteiten van 
Petrus Christus en leek in een vroege 
periode te zijn gemaakt. Het bevatte 
levendige bewegingselementen en 
een weelde aan landschapsdetails, 
die allemaal de nabijheid van Jan 
Van Eyck verraden. Zowel ‘Sint-
Catharina’ als ‘Johannes de Doper’ 
waren altaarvleugels en bevonden 
zich in het Kaiser Friedrich Museum 
in Berlijn. 

Bronnen:
UPTON Joel Morgan, “Petrus Christus: 
His Place in Fifteenth-Century Flemish 
Painting”, uitg. Pennsylvania State Uni-
versity Press, 1990; 130 p.
AINSWORTH Maryan en MARTENS 
Maximiliaan, “Petrus Christus”, uitg. 
Ludion, Gent / The Metropolitan Museum 
of Art, New York, 1995; 232 p.
CAMPBELL Lorne, “Approaches to Petrus 
Christus”, uitg. Courtauld Institute of Art, 
London; 1995, pag. 1-10.
e-mailverkeer over de familie Christus 
met Eddy de Swart
www.artcyclopedia.com 
https://allpainters.org 
www.artsalonholland.nl
https://rkd.nl
https://nl.qwe.wiki
https://catchlight.blog 

Beeld van een schilder op de 
poortersloge. foto Herman Janssen
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Een Dominicaan tussen  
bronsgroen eikenhout (5)

ANTOON VAN TUIJL

In de vorige aflevering vertelde 

pater Huub Gulickx vooral over 

zijn verschillende werkzaamheden 

in het onderwijs. Daarbij bleek hij 

goed op de leerstof te letten, maar 

veel meer nog ging zijn aandacht 

uit naar zijn leerlingen en studen-

ten. Het jonge volk wilde hij graag 

meenemen op hun zoektocht 

naar een gezond gelovig leven. 

Wij proefden ook zijn weerstand 

en verdriet bij het halsstarrig 

vasthouden aan de oude leer van 

de kerk door de nieuwe bisschop-

pen. Er zijn echter ontwikkelingen 

die niet te stoppen zijn. Hij wil er 

ons openhartig over vertellen. We 

geven hem dus weer het woord. 

Het lijkt me niet meer dan logisch 
dat ik ook wat vertel over hoe 
onze kloosterhof wordt ontsloten 
voor huwelijk, vriendschap, ero-
tiek en seksualiteit. Hof betekent 
‘omheining’. Het leven van ons, 
paters en broeders in het klooster 
Mariaweide, is afgesloten van 
de buitenwereld. Wij leven er als 
mannelijke religieuzen bij elkaar. 
Voor ons is het uitgesloten dat een 

vrouw  binnen het ‘claustrum’, dat 
wil zeggen binnen de afgesloten-
heid van ons klooster zou komen.

Het is zo gebouwd dat het als 
religieus centrum kan dienen voor 
de stad en de omgeving zonder dat 
vrouwen binnen het slot (claus-
trum) hoeven te komen.
Toch moeten paters beroepsmatig 
met vrouwen contact hebben. Ze 
komen biechten en bezoeken onze 
spreekkamers. Ook tot de confe-
rentiezaal hebben ze toegang.

Petra

Paters gaan ook wel op huisbe-
zoek als hun pastorale zorg dat 
vraagt. Wanneer de televisie in 
steeds meer huishoudens bin-
nenkomt, blijkt dat het aantal 
huisbezoeken aanmerkelijk stijgt. 
Voor het heil der zielen natuurlijk 
(!), maar ook wel om kennis te 
maken met dat nieuwe medium! 
De avond-exodus wordt nogal groot 
en daarom besluiten we zelf een 
tv-toestel aan te schaffen voor de 

Kloostergang in het claustrum van Mariaweide. uit: Dominicanerkloosters in 
Nederland
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avond-recreatie. Met de tv komen 
er nu ook vrouwen het claustrum 
binnen! Dat heeft absoluut invloed 
op ons leven.
Ik hoef mij niet te schamen, meen 
ik, als ik verhaal over verande-
ringen die zich voordoen in mijn 
seksualiteit en hoe die veranderin-
gen invloed hebben op mijn pater 
en pastor zijn.
Ik maak het volgende mee. Op een 
dag in 1989 komt een meisje bij 
me op bezoek. Ze heet Petra en 
komt op de thee. Ze heeft een wolk 
van bruinrood haar rond een knap 
en lief gezicht. Petra is een oud-
leerlinge van de tuinbouwschool. 
Zij vertelt open en eerlijk over haar 
leven en ook over haar groeiende 
vriendschap met een jongen, hoe 
ze verliefd worden en over de prille 
beleving hun beider liefde. Haar 
verhaal is zo mooi en zo kuis dat ik 
haar met ontroering zeg: “Als je dit 
verhaal nu tegen Gijsen zou vertel-
len, dan zou hij zeggen dat jullie 
gezondigd hebben en dat je je 
moet bekeren!” “Ach”, reageert ze, 
“hoe is het toch mogelijk dat een 
bisschop zo kan denken? De liefde 
tussen twee mensen is zo mooi.”

Ik ben Petra dankbaar omdat zij, 
haar verhaal vertellend, mij spon-
taan een andere betekenis voor 
‘kuisheid’ heeft geleerd. Kuisheid, 
seksualiteit en erotiek kunnen heel 

goed samengaan. Beschouw dit 
verhaal als de toonzetting van mijn 
verder vertellen over de ontwikke-
ling in mijn denken over seks en 
erotiek.

Voor het eerst

Omdat vanaf den beginne de 
mensenwereld bestaat uit man-
nen en vrouwen, is de sekse heel 
belangrijk voor de ontwikkeling 
van kind tot volwassen man of 
vrouw. Voor de beschrijving van 
mijn ontwikkeling tot de man die ik 
geworden ben, ga ik terug tot mijn 
kinderjaren, tot de bronnen die 
mijn mannelijkheid en mijn erotiek 
hebben gevoed.
Als pasgeboren baby werd ik te 
slapen gelegd naast mijn vijf jaar 
oudere zus. Toen zij op de vroege 
morgen van 22 april 1926 wakker 
werd, lag er een levende pop naast 

haar. Rond de geboorte van een 
kind lag in die tijd in een groot ge-
zin nog een sluier van geheimzin-
nigheid. De wieg voor de komende 
kleine stond nog op de zolder. Pas 
in de loop van de dag werd die 
naar beneden gehaald en werd 
ik daarin gelegd. Ik zou de naam 
Josef krijgen omdat mijn oudste 
zus bij mijn doop meter was en 
Josefina heette. Mijn Peter - nonkel 
Jos, een halfbroer van mijn vader 
– was jarig op 3 november, de 
feestdag van Sint Hubertus. Hij 
wilde dat ik Hubert zou worden 
genoemd. 

Toen pastoor Maes bij mijn doop 
naar de naam van het kind vroeg, 
reageerde mijn nonkel het snelst. 
De pastoor had haast en gaf geen 
tijd om verder over de naam te 
bekvechten. Zo werd het Huub! De 
patroon van de jagers won.

‘De liefde tussen twee mensen is zo 
mooi…’. Illustratie uit: ‘Jeugd kijk over 
je muur’. Bewerking A.v.Tuijl

Pastoor Maes. Foto: archief Amalia 
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Op de bewaarschool word ik 
voor het eerst verliefd. Op zuster 
Benigna, Franciscanes nog wel. 
Wanneer zij me op een dag een 
por geeft om me tot spoed te ma-
nen in de rij kleuters, is de liefde 
op slag over.

Mijn moeder heeft veel last van 
migraine. Bij een aanval moet zij 
het bed houden en dat gebeurt 
geregeld. Als kind vind ik dat heel 
erg. Daardoor heb ik mijn drie 
zussen in mijn kindertijd als voor 
mij zorgende vrouwen ervaren. 
Hiermee probeer ik duidelijk te 
maken hoe in die warmte en zorg 
de grondslag wordt gelegd van 
mijn affectieve opvoeding. Ik wil 
aan mijn moeder behagen omdat 
zij vaak ziek is en aan mijn zussen 
omdat ik die nodig heb. 
Elke donderdag krijgen wij de 
bladen Panorama en Sjors van de 

Rebellenclub thuisbezorgd. Zolang 
ik zelf niet kan lezen, ben ik af-
hankelijk van een van mijn zussen 
om voor te lezen. Ik weet nog hoe 
ijverig ik leer lezen om niet meer 
afhankelijk te zijn. Zo kan ik al 
heel jong misdienaar worden en 
bij de toneelclub van de harmonie 
kinderrollen spelen. De Latijnse 
en Nederlandse teksten leer ik vlot 
van buiten. Met al deze vaardig-
heden kan ik ouders, familie en 
andere mensen behagen.

Roeping

Huub is een aardige jongen en wil 
dat ook graag zijn. Ik kan van slag 
zijn als iemand mij niet mag. De 
por van zuster Benigna slaat mijn 
kinderlijke genegenheid stuk! Ik 
wens dat iedereen mij aardig vindt 
maar dat kan natuurlijk niet. De 
roeping tot pastoor ligt in de lijn 
der verwachtingen. Een aardige 
priester worden waar alle parochia-
nen van zullen houden! 
Zo ga ik naar Hoogstraten en word 
daar de student die met profes-
soren en medeleerlingen goed kan 
opschieten. Voor de vrijetijdsbe-
steding worden wij ingedeeld in 
compagnieën. Op de speelplaats 
moet je met die kompanen voetbal-
len, knikkeren of kaatsen. 

Witte raaf

Over kuisheid en de zonde van 
onkuisheid wordt veel gepreekt 
en gesproken, maar niets gezegd. 
Vrienden komen mij vertellen over 
masturbatie en ook over meis-
jes, dat die geen piemel hebben 
maar een spleet. Ik luister maar 
heb geen enkele neiging om op 
seksgebied te experimenteren. In 
een gebedenboek voor jongens 
dat in Hoogstraten wordt gebruikt, 
staat van alles over de deugd van 

de kuisheid. Daar kunnen jongens 
het knap lastig mee krijgen. Is dat 
níet zo, dan is zo’n knaap een witte 
raaf. Ik beschouw mezelf als witte 
raaf.

Elke morgen voor de mis begint, zit 
er een rij jongens voor de biecht-
stoel. Die moeten van hun zonde 
worden verlost om te communie te 
kunnen gaan. Ik begrijp niet waar-
voor die jongens te biechten gaan 
buiten de vaste tijden. Pas later 
kan ik dat duiden. Ik blijf dankbaar 
voor het feit dat ik een witte raaf 
ben, gespaard voor alle zorgen 
en angsten die de biechtelingen 
kwellen.

Blonde maagd 

In het begin van de oorlog word ik 
tijdens een vakantie verliefd. Het is 
een puberale verliefdheid waarover 
ik met niemand kan en durf pra-
ten. Mijn platonische liefde is ook 
te verheven om met aardse woor-
den te bespreken met het meisje 
dat mijn hart en mijn dromen op 
hol brengt. Het blijft een onuitge-
sproken verlangen dat schuil gaat 

Bewaarschoolzuster Benigna. Foto: 
archief Amalia. Bewerking A.v.Tuijl

‘Daar kunnen jongens het knap lastig 
mee hebben…’. Illustratie uit: ‘ Jeugd 
kijk over je muur’
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onder een jeugdvriendschap.
Vanuit Hoogstraten schrijf ik haar 
wel eens brieven en dan krijg 
ik ook antwoord. Mijn brieven 
gaan over schoolzaken en boeken 
waarmee ik haar mijn kennis van 
literatuur etaleer. Brieven worden 
op ons internaat gecensureerd. 
Wij moeten uitgaande post open 
inleveren en we ontvangen de bin-
nenkomende post netjes openge-
sneden. Nooit heb ik commentaar 
gekregen over de briefwisseling 
met mijn meisje. De inhoud is voor 
de censor blijkbaar geen bedreiging 
voor mijn mogelijke roeping tot 
het priesterschap. Mijn liefde voor 
het blonde meisje uit Zevenbergen 
is volkomen vrij van seksuele en 
erotische lust.
Deze eerste liefde zorgt er wel voor 
dat ik op het einde van de retorica 
niet wil kiezen voor de priesterop-
leiding, ondanks het aandringen 
van mijn biechtvader die mij juist 
heel geschikt vindt. Ik kan hem 
niet vertellen dat ik mijn toekomst 
open wil houden voor de ideale 
liefde waarvan ik droom. Liefde 
tussen haar, de blonde maagd en 
mij, de witte raaf onder de jonge 
mannen, hoog verheven boven de 
seks als aardse lust.

Jeune premier 

In die ongerepte staat ga ik als 
student naar Tilburg. Ik word er lid 
van het studententoneel dat heel 
kort na de oorlog een opvoering 
geeft. Ik krijg de rol van ‘jeune 
premier’ waarin ik vele vrouwen 
het hoofd op hol breng. Op het 
toneel wel ja, want op de kamers 
van de meespelende meisjesstu-
denten blijf ik de kuise jongeman. 
Die meisjes zullen mij wel een 
uitzondering op de regel vinden 
tussen de vrij-grage studenten. De 
witte raaf van Hoogstraten is neer-

gestreken in Tilburg. Ik voel wel de 
erotische spanning die er van mij 
uitgaat naar die meisjes. Voor mij 
is echter het gevoel een aantrek-
kelijke jongeman te zijn voldoende. 
Dat streelt mijn ijdelheid en mijn 
verlangen om geliefd te zijn. 
Bovendien word ik door afstand te 
bewaren  in eigen ogen een steeds 
meer geschikte partner voor het 
meisje van mijn dromen.

Tegen haar heb ik nog steeds niet 
durven zeggen dat ik van haar 
hou. Ik word tegengehouden door 
angst voor een afwijzing. Die zou 
het einde betekenen van mijn 
dromen over een zalig geluk. Het 
blijft bij brieven met anekdotes en 
tussen het wit van mijn geschreven 
regels de onuitgesproken hoop dat 
wij samen heel gelukkig zullen 
worden!

Niet herhaalbaar

Met de bus op en neer naar 
Tilburg, de handel in sigaretten en 
nylonkousen, de deviezenhandel 
van Francs en Guldens, het werk 

in de bakkerij en het bezorgen van 
brood en gebak brengt mij wel in 
contact met de naoorlogse golf van 
feesten en vertier. De inhaalrace 
van een generatie die vijf jaar lang 
opgesloten zat in soberheid en 
beklemming.
Ik leer dansen en het lijfelijk con-
tact met meisjes brengt begeren in 
mijn bloed. De witte raaf wordt een 
bonte hond die met veel meisjes 
vrijt. Maar ik ga geen binding aan 
want op de achtergrond blijft de 
grote onuitgesproken liefde.
Op een avond tijdens de okto-
berkermis van Baarle-Hertog, de 
maan aan de hemel, wandelend 
langs de weg langs het Bels Lijntje, 
mag ik haar voor het eerst in mijn 
armen nemen. 

Daar heb ik al jaren van gedroomd. 
Dit is een onvergetelijke avond 
in mijn leven, want nooit meer 
herhaald en ook niet herhaalbaar. 
De werkelijkheid van de liefde 
tussen man en vrouw vergen een 
totaal ander inzicht dan ik blijk 
te hebben. De jongeman in de 
maneschijn heeft nog veel te leren, 

‘…mag ik haar voor het eerst in mijn armen nemen…’ Illustratie: A.v.Tuijl
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terwijl hij denkt het leven en het 
geluk naar zijn hand te kunnen 
zetten.
Na die avond in de maneschijn 
vraag ik aan de ouders van mijn 
geliefde of ik met hun enige 
dochter verkering mag hebben. Dat 
mag en zo gaat Huub elke week 
naar Zevenbergen. De onschuld 
verdwijnt en de tijd gaat stromen. 
Mijn meisje en ik zijn van een ge-
neratie die het taboe rond de seks 
niet kunnen opheffen. De liefde in 
de omgang met elkaar harmonise-
ren met seks gaat niet. Dat mag en 
kan niet in die jaren!

Kuisheidsdrempel 

Over dit probleem heb ik, vanuit 
eigen ervaring, later als pastor veel 
gepraat met mannen en vrouwen  
die deze moeilijkheid ook ken-
den. Een man verwoorde het zo: 
“Toen ik verkering had, zag ik mijn 
verloofde als een heilige maagd. 
Na het huwelijk mochten we met 
elkaar slapen, maar ik wist me 
geen raad! Zij kon mij die ook niet 
geven. Wij konden elkaar niet over 
die kuisheidsdrempel heen tillen 
die in zeven jaar verkering kramp-
achtig was opgebouwd. Zo is het 
gekomen dat er wel kinderen zijn, 
maar wij hebben nooit vreugde 
beleefd  aan het samenzijn.”
Ik geloof dat dit mij ook zou zijn 
overkomen als die droom van 
de kermisavond werkelijkheid 
geworden was. Wij maken onze 
verkering uit en ik heb die mislukte 
liefde als pijnlijk ervaren. Ik krijg 
later ook nog verkering met een 
meisje uit Tilburg. Ook met haar 
kan ik mijn geluk niet vinden. Na 
een avond in het Mastbosch bij 
Breda na een feest met een vrijpar-
tij, komt plotseling de gedachte bij 
mij op: Ik wil priester worden. Daar 
ligt mijn toekomst…

Duivel in een doos

Diep in mij heb ik weer een ideaal 
om voor te leven. Een hoopge-
vende en tegelijk beangstigende 
roeping. De heilige Hubertus werd 
ook in een bos op het goede spoor 
gezet. Hij met een hert en ik met 
een meisje. Je zou toch zeggen 
dat nonkel Jos bij mijn doop niet 
vergeefs heeft gefraudeerd!

Eerder vertelde ik hoe ik in het no-
viciaat te Huissen terecht kwam en 
hoe ik daar weer witte raaf gewor-

den ben. Daar vertellen medebroe-
ders mij dat zij moeite hebben met 
hun seksuele lusten. Masturbatie is 
een zonde waarover pater magister 
eens een geestelijke lezing komt 
geven. Hij is al geen vlotte spreker, 
maar over deze ‘gevoelige’ materie 
struikelt hij nog meer over zijn 
woorden en zinnen. Als je geval-
len was in het toegeven aan de 
bekoring dan kwam het verlangen 
om het nog eens te doen, zo herin-
ner ik me zijn uitleg. Had je een 
natte droom dan bevlekte die wel 
je strozak, maar je ziel bleef zuiver 

Bekering van St. Hubertus. Prentje uit de verzamelingen 
van Amalia
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volgens de kerkelijke moraal. 
 Willem Grossouw heeft in zijn boek 
‘Alles is van U’ zeer openhartig 
geschreven over de seksuele nood 
van de geroepene tot het celiba-
taire leven, met name priesters 
en religieuzen in opleiding. Over 
vrouwelijke religieuzen schrijft hij 
niets. In zijn ogen zullen vrouwen 
wel aseksuele wezens geweest 
zijn. Voor de jongens en mannen 
geldt dat de verdrongen seksualiteit 
begint te ontwaken. De seksuele 
begeerte neemt toe. Masturbatie is 
een zware zonde. Maar de neiging 
tot die zonde is uit te roeien met 
boete en versterving, zo werd ons 
geleerd. Een biechtvader die zijn 
tijd ver vooruit was, doet me inzien 
dat seksualiteit geen duivel is in de 
doos van je lichaam. Ook niet in de 
lichamen van kloosterlingen.

Seksuele revolutie

In de loop van de studiejaren in 
Zwolle en in Nijmegen dringt daar 
deze opvatting over seksualiteit en 
lichamelijkheid ook door. In de zes-
tiger jaren breekt de seksuele revo-
lutie helemaal los. Onze moraaldo-
cent weet vanuit de geschriften van 
Thomas van Aquino aan te tonen 
dat in het huwelijk voorbehoedmid-
delen gebruikt kunnen worden.

In de tijd dat ik in Rotterdam 
werkte, las ik het blad ‘Verstan-
dig Ouderschap’ van de N.V.S.H. 
(Nederlandse Vereniging voor Sek-
suele Hervorming, A.v.T.). Dat was 
tegen de regels van de kerk! Ik heb 
er zelfs een keer een ingezonden 
brief naar geschreven. In die brief 
verdedigde ik de kerkelijke leer die 
gemeenschap voor het huwelijk 
verbood. Twee weken later – het 
blad verscheen om de veertien 
dagen - stond mijn brief in extenso 
afgedrukt.  Die gaf aanleiding tot 

veel reacties. ‘Hub Gulinckx heeft 
gelijk’ tot ‘Hub Gulinckx heeft geen 
gelijk’, stond er. Ik was heel blij 
dat mijn naam verkeerd gespeld 
was. Stel dat mijn ouders zouden 
horen dat ik schreef in een blad dat 
ik van de pastoor niet eens mocht 
lezen!
De nieuwe moraal wordt gesteund 
door de menswetenschappen die 
een eigenaardige plaats gaan in-
nemen. Zo leert de ontwikkelings-
psychologie dat masturbatie een 
gezonde fase is in de ontwikkeling 
van kind tot man of vrouw.
In de lessen moraaltheologie krij-
gen wij van onze docent een an-
dere kijk op homoseksualiteit. Met 
al die kennis vertrek ik naar Venlo 
om daar in de ‘zware biechtstoel’ 
de opgedane kennis in praktijk te 
brengen.

Luisterhouding

Eerder heb ik al eens verteld hoe 
overweldigend die ervaring is om 
als biechtvader te luisteren naar de 
verhalen van de penitenten. In die 
belijdenissen neemt de beleving 
van de seksualiteit een bijna alles 
overheersende plaats in. Het: niet 
aandachtig bidden, te laat komen 
in de kerk, werken op zondag, 
vlees eten op vrijdag vormen vaak 
de aanloop voor de zonden tegen 
het zesde en negende gebod. 
In de eerste jaren van mijn 
pastoraal werk in Venlo, mag ik 
twee maal per jaar terug naar 
het Albertinum in Nijmegen. We 
krijgen er bijscholing in het voeren 
van pastorale gesprekken en pas-
torale hulpverlening. Daar zijn heel 
vruchtbare dagen bij.
Van huis uit ben ik een prater en 
ik reageer primair. De professor 
leert mij luisteren. “Huub”, zegt 
hij, “hou jij nou eens je mond! 
Laat de ander vertellen en luister 

aandachtig. In de verhalen van 
de hulpvrager komen de vragen 
vanzelf naar boven. Geef de ander 
door je luisterhouding de kans 
zich te openbaren.” Met die goede 
raad in het achterhoofd heb ik in 
de biechtstoel en in de spreek-
kamer naar mensen geluisterd. Ik 
weet hoe blij ik kan worden als 
ik de effecten van die luisterhou-
ding ervaar. Zo worden pastorale 
gesprekken een zaak van geven 
en ontvangen. Het ontvangen – ik 
meen dit oprecht – is vaak veel 
overvloediger.

Ik leer hoe binnen het huwelijk de 
beleving van de seksualiteit, de 
lust, zowel voor mannen als zeker 
voor vrouwen een obstakel is in 
hun relatie. Vanuit mijn eigen erva-
ring kan ik de problemen invoelen.
Bij de cursussen die wij geven 
als voorbereiding op het huwe-
lijk kan ik die eigen ervaring ook 
inbrengen. In de zestiger jaren 
kunnen wij heel openlijk over 
de lichamelijkheid, de lusten en 
geboortebeperking spreken. Onze 
kerk werd toen een kerk met een 
menselijk gezicht. Wij stelden ook 
de benepenheid en de angstwek-
kende houding van de officiële kerk 
aan de kaak.

In ‘Confrontatie’, een conservatief 
katholiek blad, ben ik eens afge-
schilderd als een bederver van de 
jeugd. Alsof ik door mijn lesgeven 
en pastoraal werk een van de 
oorzaken zou zijn van de veran-
deringen in de seksuele normen 
en gedragingen van de jongeren. 
Die veranderingen voltrekken zich 
buiten de kerkelijke invloed om. 
Ik hoor er evenzeer van op als de 
verwonderde en soms geschokte 
ouders.

Wordt vervolgd
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Café Restaurant Dancing Feestzaal 

De Lindeboom verdwijnt
JEANNY WOUTERS /  LEO VOETEN

De Lindeboom gaat verdwijnen… Het horecabedrijf dat sinds 1880 op 

die plek aan de Stationsstraat staat, gaat plat. Om een laatste stukje 

historie op te tekenen gingen we praten met Joop Smits, de laatste 

exploitant en er werden wat laatste foto’s genomen. Op 1 oktober 1991 

nam de toen 28-jarige Joop, afkomstig van Etten-Leur en gepokt en 

gemazeld in de horeca, de Lindeboom over van Jac Haagen. Daarvoor 

was het rond 1880 bekend als Hotel Neuf, met als eigenaars Jan Maas 

en Anna van Beckum, vervolgens ging het in 1922 over naar Franciscus 

Heuvelmans, 1934 Johanna Martens-van Geel, 1938 Piet den Ouden, 

1953 Toon van de Lindeloof die het de naam De Lindeboom gaf. 1968 

namen Herman van Brakel en zijn vrouw Dinie het over, opgevolgd in 

1980 door Jac Haagen en zijn vrouw Gertie van Dijk.

Joop Smits achter de bar. foto Jeanny Wouters

Perspectief

30 Jaar en 1 maand, zoveel tijd 
van zijn leven heeft Joop Smits 
gewijd aan de Lindeboom. Hij 
groeide op in het café van zijn 
ouders in Etten-Leur en na de 
middelbare school volgde hij de 
hotelschool waarna hij vervolgens 
in Amsterdam in het Marriot hotel 
werkte als Night Auditor en drie 
jaar bij Ibis Nederland bij de hoofd-
adminstratie terechtkwam.  
“Zo’n negen-tot-vijf kantoorbaan 
vond ik saai, en daarom wilde 
ik voor mezelf beginnen. Ik ben 
bewust op zoek gegaan naar een 
bedrijf van enige omvang, geen 

Het historische verhaal is opgete-
kend door Leo Voeten. Hij werkt 
aan een boek over cafés in Baarle, 
Zondereigen, Ulicoten en Castelré. 
Ruim tien jaar is hij daarmee al 
bezig. Veel, vooral historische 
informatie heeft hij verzameld en 
vastgelegd. Om het laatste stukje 
geschiedenis op te tekenen ging 
Jeanny Wouters de laatste eigenaar 
interviewen. De Lindeboom is in-
middels verkocht; in oktober gaan 
de laatste feesten die afgesproken 
waren nog door, en 1 december 
moet dan alles leeg worden over-
gedragen aan de projectontwik-
kelaar…
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 cafeetje. Ook omdat ik alleen ben, ik 
wilde graag met personeel werken; 
de Lindeboom in Baarle-Nassau 
was precies wat ik zocht. Er was 
genoeg te doen, terras, zaal, heel 
veelzijdig, veel toeristen, ik zag wel 
perspectief.” 

Carnaval

Het bleek goed uit te pakken en de 
Lindeboom heeft al die jaren goed 
gedraaid. Vooral met carnaval is het 
een begrip in de regio. Joop vertelt 
dat in de beginjaren vooral de za-
terdag en zondag heel druk waren 
tijdens carnaval en de maandag en 
dinsdag iets minder. Vrijdags was 
het dan nog heel rustig, maar dat 
is van lieverlee heel druk geworden 
ook. “Toen ik begon was het al 
groot, maar het is enorm gegroeid. 
Het idee van de fustjes in een eigen 
bierton was er al, maar dat liep 
niet. Het heeft een enorme vlucht 
genomen, dat hebben we een boost 
gegeven.” 
Aan de feestzaal is in de jaren 
weinig veranderd; een tijdlang was 
het onzeker vanwege geluidsover-
last  procedures van de buren, of 

de zaal kon doordraaien. Het café 
daar werden wel aanpassingen aan 
gedaan, de houten vloer werd ver-
vangen. Maar voor de lange termijn 
zag Joop geen toekomst. Feesten 
werden van lieverlee minder, er 
kwamen diners voor in de plaats. 
Het werd voor hem duidelijk dat op 
de lange termijn de horeca zoveel 
beperkingen worden opgelegd, 
dat hij niet op deze manier wilde 
doorgaan. 

Sloop

Hij probeerde een koper te vinden 
en nam een jaar geleden een 
makelaar daarvoor in de arm. 
“Verhuur dat wilde ik niet, ik ben 
alleenstaande, wat heb ik aan 
stenen?” Toen de verkoop niet wilde 
vlotten en een projectontwikkelaar 
aanklopte, was de zaak snel be-
klonken. Volgens het bestemmings-
plan mochten er appartementen 
gebouwd worden met beneden een 
commerciële ruimte. Volgens Joop 
wordt dat bijna zeker horeca. Hij 
verhuist zelf terug naar Etten-Leur 
waar hij in de buurt van zijn familie 
een appartement geonden heeft. 

Eind oktober sluit hij definitief de 
deuren van café restaurant dancing 
feestzaal de Lindeboom dat op dit 
moment al niet meer zijn eigen-
dom is. De vergunning is nog niet 
rond, maar de planning was om in 
januari met de sloop te starten.

Positief

Terugkijkend zijn de jaren voorbij 
gevlogen, meldt Joop met een lach. 
Heel voldaan kijkt hij op zijn tijd in 
Baarle-Nassau terug. De reacties 
van mensen waren heel positief; “je 
maakt wel eens iets mee waarvan 
je denkt ‘da’s niet zo best’ maar dat 
zijn incidenten. Heel veel mensen 
gingen erg tevreden de deur uit!” 
Hij vindt zelf dat hij lang is doorge-
gaan, “maar het houdt wel een keer 
op. Het laatste anderhalf jaar, met 
alle maatregelen, alleen kleinere 
gezelschappen, dat was toch zeer 
beperkt.” Lang is hij helemaal dicht 
geweest, dan eerst puur mensen 
op het terras. “Gwen die hier al 
29,5 jaar in dienst is had dezelfde 
beleving. In de zaal was het altijd 
fijn werken, maar de laatste jaren, 
zitten wachten op mensen… Vorig 
jaar oktober wilde ik echt dicht, zo 
de hele winter draaien heeft geen 
zin! Maar dat is niet de reden om 
te verkopen geweest. We hebben  
iemand gevonden, we zijn eruit 
gekomen en klaar!”

Formule verouderd

Het is jammer voor verenigingen, 
buurten en clubs die elk jaar een 
aantal keren iets organiseerden 
in de Lindeboom. De bridgeclub 
kaartte er wekelijks, het was de 
residentie van de carnavalsvereni-
ging De Grenszuukers, Samana, de 
Vrouwenbond, Ferm, en nog veel 
meer groepen aten er jaarlijks.
Het gebouw is ook op aldus Joop Feesten en diners bij de Lindeboom. foto Jeanny Wouters
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Smits, het moest gerenoveerd als 
het horeca zou blijven. Buiten 
dat is de formule café, feestzaal, 
dancing, discotheek helemaal uit 
de tijd. Joop schat in dat vooral de 
dagzaken, restaurants en lunch-
rooms goed draaien maar dat de 
zogenaamde ‘natte horeca’ aan 
een inhaalslag toe is. Daar is een 
kaalslag geweest. Hij somt wat 

grote veranderingen van de voorbije 
jaren op. Het rookverbod dat kwam, 
de leeftijd waarop alcohol mocht 
worden gedronken werd verhoogd 
naar 18 jaar. “De doktoren bepalen 
en de horeca moet controleren. 
Voorheen was dat niet zo strikt. En 
het handhaven wordt alleen maar 
erger. Wat dat betreft ben ik blij dat 
het voorbij is.” 

Gevraagd naar hoogtepunten  noemt 
hij de wilde feestjes uit de begin-
jaren, zoals de beachparty met 
het terras vol zand… Dat was dan 
tevens ook een dieptepunt, want het 
opruimen van al dat zand was echt 
veel werk! “Er zijn veel memorabele 
momenten geweest, mijlpaal was 
toch altijd carnaval, zoveel fustjes 
verkocht, dat was altijd leuk.”

Doek valt

25 september was de laatste 
zondag dat het terras en café open 
waren. In oktober gaan de laatste 
feesten, diners en gezelschappen 
nog door. Er is nog veel vraag, maar 
geen personeel meer! 29 oktober 
is dan echt de allerlaatste dag. 
“Na het laatste feest wordt de hele 
inventaris verkocht, alles moet leeg. 
Ik heb me altijd gefocust op de 
feestzaal, dat geeft meer voldoe-
ning. Maar ik had nooit gedacht dat 
ik het zo lang zou gaan doen.” 

Terras buiten altijd vol op zonnige dagen. foto Jeanny Wouters

Verschillende exploitanten van De Lindeboom vlak voor het doek valt. Kasteleins: Joop Smits, Jac Haagen, Dini en 
Herman van Brakel-van Hal en Ben van de Lindeloof (zoon van kastelein Toon van de Lindeloof). foto Leo Voeten
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Hotel-café Neuf

Tegenover het station aan de Stati-
onsstraat is Hotel Neuf gevestigd. 
Al in 1880 wordt hiervan gespro-
ken in de archieven. ‘Een poging 
om een harmonie op te richten ge-
beurde in 1880 in Hotel-café Neuf 
van Hendrik Van Beckum. Korte 
tijd later is de harmonie teloor 
gegaan door dorpspartijschappen.’
Het gebouw staat dan nog midden 
in de velden.

Half de jaren 1890 werd melding 
gemaakt van Hotel Neuf van 
Johannes (Jan) Maas (1872-
1909) gehuwd met Anna Maria 
van Beckum (1864-1929). In 
1896 trouwt Johannes (Jan) Maas 
(1872-1909) Maas, afkomstig uit 
Hooge Mierde, met Anna Maria 
van Beckum (1864-1929). Anna 
Maria was de dochter van het 
schoolhoofd in Ulicoten, Corne-
lis van Beckum. Zij kregen zes 
kinderen. Het was in die tijd de 

gegoede burgerij. In 1887 is door 
Maas nieuwbouw gepleegd. Hij 
was naast caféhouder en sigarenfa-
brikant ook sigarenhandelaar.

Op 20 december 1907 werd op-

nieuw de Harmonie opgericht in de 
bovenzaal van het café. Jan Maas 
is al in 1909 overleden. Dat heeft 
diep indruk achtergelaten in de 
gemeenschap. Zijn weduwe zette 
de zaak voort.

Hotel Neuf in open veld rond de wisseling 19e en 20e eeuw. Links het station. foto Amalia v Solms

Advertentie uit 187 voor Baalsche Kermis bij Jan Maes. 
Afb. De Kempenaar 1897
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In de ANWB-kampioen van 16 juli 1912 is het volgende artikel 
van de ANWB-inspecteurs te lezen:

“De volgende dag vertrokken wij te 8 uur van Breda, volgens de aangegeven route 
naar Baarle-Nassau. Het spreekt vanzelf dat op al onze rijtoeren de paarden, 
onderweg, eenmaal behoorlijk, een paar uur, rust en flink voer verkregen. Waar het 
u hoofdzakelijk te doen is, waar wij hebben overnacht en hoe de stalling was, zal 
ik mij niet begeven in de vermelding van alle wetenswaardigheden, die vier ruiters 
zoals opdoen op dergelijke rijtoeren. Want dan zou het verslag wat lang worden.

Verschooning zoek ik echter voor Baarle-Nassau. Aldaar aangekomen, bleek ons 
telegram voor logies vanuit Breda niet verzonden of aangekomen te zijn, zoodat het 
hotel “In het Hof van Holland” noch eten, noch logies voor ons had. 

Onze paarden kwamen er beter af, want annex van dit hotel vonden zij een goeden 
stal. Aan welwillende inlichtingen ontbrak ´t ons echter niet, met ´t gevolg dat ons 
gezelschap zich moest splitsen, en, toeval of niet, 2 personen op België´s grondge-
bied logeerden  en ondergetekende met een kameraad in Nederland bleven, alwaar 
ons aangewezen werd een primitief hotel met grootschen naam, n.l. “Hotel-grand-
café Neuf”, over het station.

Beneden was een herberg met woonvertrekken en boven waren drie kamers. Twee 
waren er voor ons bestemd, en, nadat wij eenige stoelen en verdere hoognodige 
meubels voor een slaapkamer hadden doen aanrukken, waren wij in het bezit van 
een bescheiden, doch zindelijke logeerkamer.

De directie van dit hotel lag in handen van Mej. Wed. J. Maas-van Beckum, doch 
alles goed en wel, voor 4 heeren wilde ze niet koken; ten eerste was ´t Zondag en 
was zij zonder hulp, en ten tweede zou ze wellicht toch niet tot onze tevredenheid 
een diner kunnen gereedmaken. Omtrent het laatste konden wij haar gelukkig ge-
ruststellen door mede te delen, dat wat ham, eenige eieren en sla reeds voldoende 
zou zijn.

Na ons verfrischt en verkleed te hebben vonden wij dan ook in de mooie kamer een 
en ander keurig gedekt n daarnevens een schotel met prachtig gebakken aardap-
peltjes. Alles was uitmuntend gereedgemaakt, en na een dergelijken rit deden wij 
de tafel alle eer aan. Den volgenden dag waren wij verrast over de nota en dezen 
keer over de bijzonder lage cijfers der rekening. 4 diners fl.1,60, 2 logies fl. 2,50. 

Bij eventueel bezoek aan Baarle-Nassau kan ik dan ook eenieder aanraden dit 
hotel te bezoeken.”

Artikel in  
De Kampioen over 
Hotel Neuf in 1912. 
Googlebooks.com
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om vervolgens een manufacturen-
winkel te beginnen in de Nieuw-
straat. Zij kocht daarvoor in 1934 
grond en bouwde er een woning/
winkel. Dat is de bij oudere lezers 
welbekende manufacturenwinkel 
van Anna Martens, nu de zaak van 
Femie Lückman. Toen de nieuw-
bouw in de Nieuwstraat in 1936 
gereed was heeft zij Hotel-café 
Neuf weer verlaten.

In 1938 heeft Heuvelmans het 
café weer korte tijd verhuurd. Het 
pand is ook een tijd geen café 
geweest toen Heuvelmans naast 
een sigarenfabriek daar ook een 
puddingpoederfabriekje had. Het 
puddingpoederfabriekje met de 
naam Bergère, is toen verhuist 
naar de overkant van de straat, 
naar het vroegere stationsgebouw.

Ook Confectie-atelier Lehman is er 
enkele jaren gevestigd geweest. Als 
voorloper op de confectiefabriek die 
hij later verderop in de Stations-
straat bouwde heeft Lehmann na 
de oorlog de activiteiten hier in 
1948 opgestart. Hij was geves-

Activiteiten bij sigarenfabriek Heuvelmans, eigenaar van Hotel Neuf. Coll.Amalia van Solms

De weduwe Maas-van Beckum 
hield naast Hotel Neuf ook de 
kleine sigarenfabriek in bedrijf.

In 1921 vertrekt weduwe Maas-
van Beckum naar Tilburg. In 
1921 wordt het koffiehuis met 
vergunning tegenover het station, 
met sigaren fabriek en pakhuis ter 
verkoop aangeboden. De verkoop 
werd onderhands met Franciscus 
Heuvelmans, een sigarenhandelaar, 
geregeld. 
De in 1924 door Heuvelmans 
aangevraagde vergunning wordt na 
langdurig corresponderen en pala-
veren tussen hem, de gemeente en 

Overlijdensbericht van Jan Maas in 1909. Afb. De 
Kempenaar 1909

de provincie uiteindelijk afgegeven 
aan Heuvelmans.
In 1922 werd de huurwaarde der 
lokaliteiten, nog op naam van wed. 
Johannes Maas, belast: debiet 
500L. en 60+16 m2. 

In 1934 verhuurt Heuvelmans het 
deel hotel-café van het complex, 
dus niet het deel sigarenfabriek, 
aan Johanna Martens-van Geel, 
weduwe van Johannes Martens. 
Zij komt met een aantal van haar 
kinderen vanuit Wouw naar Baarle-
Nassau en wordt er herbergierster. 
Zij had overigens het plan om hier 
maar tijdelijk de kost te verdienen, 
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tigd in het deel dat voorheen als 
sigarenfabriekje werd gebruikt door 
Frans Heuvelmans.

 De Lindeboom

Het pand aan de Stationsstraat is 
in 1953, kort voor zijn overlijden 
in 1954, door Frans Heuvelmans 
verkocht aan Antonius Bernardus 
Maria (Toon) van de Lindeloof. Die 
vestigde er café De Lindeboom. 
Wellicht vanwege de drie grote lin-
debomen voor het pand. Een deel 
van het complex gebruikte hij als 
garage en werkplaats. De schutters 
hadden er hun thuishonk.
Toon van de Lindeloof was ook 
transportondernemer. De oog-
sten zoals frambozen, bessen en 
aardbeien die hij naar de veiling 
in Breda vervoerde werd door de 
boeren en tuinders ook bij hem in 
de magazijnen aangeleverd voor 
verder transport. 

In 1957 was er een biljartclub 
thuis met de naam OBK. In 1967 
hebben zij het pand verlaten 
en verkocht aan brouwerij “De 
Schaapskooi’, het huidige ‘La 
Trappe’ uit Berkel-Enschot. Door 
de kinderen Van de Lindeloof is het 
transportbedrijf elders voortgezet.

De echtparen Herman van Brakel 
– Dini van Hal en Herman Damen 
– Annelies van Hal (de zussen 
van Hal) hebben het pand in 
1967 van de brouwerij gepacht en 
uitgebaat. Na de overname hebben 
zij het pand fors gerenoveerd en 
verbouwd. Het vroegere magazijn/ 
werkplaats werd als zaaltje bij het 
café betrokken. Op 17 maart1968 
werd de zaak officieel heropend.

Vanaf 1968 hebben Herman van 
Brakel en Dini van Hal de zaak 
verder voortgezet. De mede uitba-
ters Herman Damen en Annelies 

Daar komen de schutters aan… bij café de Lindeboom. Coll. Amalia van Solms

van Hal zijn enige tijd later de Bar 
Blokhut in de Desiree Geeraerts-
straat gaan uitbaten. 
De Lindeboom is een goed lopende 
zaak waar veel verenigingen hun 
thuishonk hadden. Genoemd 
kunnen worden: Gloria voetbal, 
tennisvereniging TC Baarle, Schiet-
vereniging, Pony-en rijvereniging, 
speciaal voor vrouwen biljartclub 
‘De Ballenzoekers’, De brandweer, 
de Carnavalsvereniging. Later heb-
ben veel verenigingen een eigen 
kantine geopend of zijn naar het 
Cultureel Centrum gegaan.
Het cliënteel bestond veelal uit de 
boerenjeugd en de leden van de 
verenigingen. Ook de veehande-
laren hadden er een vaste stek; 
in welk café waren die trouwens 
geen vaste klant? De Lindeboom 
was werkelijk een huiskamer; in 
de privé huiskamer van de familie 
werd zo nodig met z’n allen naar 
het voetballen op TV gekeken. 
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’s Maandags was er het gratis 
maandags-pintje en vrijdags werd 
een biertje getapt tegen betaling 
van 69 losse centen.

In de beginjaren werd er getapt 

op basis van de vergunning van 
voorganger Van de Lindeloof. De 
sluitingstijd was 24.00 uur. Door 
de bijgebouwde zaal was er ook 
ruimte voor vergaderingen, feesten 
en koffietafels.

Vanaf september 1980 hebben 
Jac Haagen en Gertie van Dijk de 
Lindeboom overgenomen en uit-
gebaat. Zij hebben het pand enige 
tijd gehuurd en in 1982 gekocht 
van de brouwerij. Het energieke 
jonge koppel is direct begonnen 
met de renovatie en uitbreiding van 
de lokaliteiten. In 1983 met een 
zaaltje, in 1984 met een grotere 
zaal. Het goedlopende café werd 
voortgezet. De lange  ronde bar 
was steeds goedgevuld voor een 
drankje en een kout. 
Door de uitbreidingen ontstond 
ruimte voor grote feesten en eve-
nementen. Het was de tijd van de 
omvangrijke bruiloften en partijen.
Als ik Jac spreek praat hij natuur-
lijk ook over de carnavalsfestijnen 
die voor veel bezoekers geweldige 
herinneringen zullen oproepen. 
Hij noemde daarbij het fenomeen 
‘eenmaal bellen is kratje bier 

Een al dynamiek bij de Lindeboom wanneer de geoogste aardbeien en 
frambozen voor de veiling in Breda bij De Lindeboom werden verzameld.  
Coll. Amalia van Solms

Café-zaal De Lindeboom anno 1970. Coll. Amalia van Solms
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Café-zaal De Lindeboom anno 1990. Coll. Amalia van Solms

Altijd volle bak met Carnaval. Ook met 11-11-2011. Coll. Amalia van Solms

bestellen’. Tonnen met een bel 
erboven. De kratjes werden gesta-
peld totdat … de vloer ’s nachts 
een voetbad werd! Later werden de 
kratjes vervangen door vaatjes bier 
op de ton. Altijd volle bak. 

Ook de kermissen waren hot-
items voor de kastelein en hun 
gasten. Natuurlijk met populaire 
orkestjes in het café. Vijf dagen 
feesten. Maar tijden veranderen. 
Energiek en ambitieus als Jac is 

zoekt hij een andere richting. Het 
etablissement wordt te koop gezet. 
Joop Smits uit Etten-Leur wordt 
de  nieuwe eigenaar en uitbater. 
En zo is de cirkel naar het hiervoor 
beschreven interview rond.

Bronnen:
Regionaal Archief Tilburg
Archief Burgerlijke Stand B-Nassau
Googlebooks.com / ANWB
Krant De Kempenaar 1897 en 1909
Archief Amalia van Solms
Baarle in druk blz.166
Van Wirskaante jaargang 24 nr. 2 blz. 76
Straten met een verhaal 1  blz. 208
Gesprekken met uitbaters
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Rondreis langs de Baarlese enclave H1

Hoe uniek is Baarle? (19)
HERMAN JANSSEN

Onze digitale wereldreis op zoek naar enclaves moest door de 

coronapandemie een tijdlang vertraagd worden. Dat losten wij op door het 

formuleren en beantwoorden van dertig vragen over de Baarlese enclaves. 

Evenveel vragen als enclaves! Op die manier maakten we kennis met de 

‘wereldhoofdstad van de enclaves’, zoals wij ons dorp terecht noemen. 

Dankzij de vaccinaties kan de reis met frisse moed worden hervat. Er 

wacht ons een lange weg. Het is de bedoeling om in deze artikelenreeks 

elke Baarlese enclavegrens af te stappen. Het bepalen van de volgorde is 

eenvoudig. We doen dat alfabetisch en volgens de nummering die dateert 

uit 1995. Bij de verheffing van de enclavegrenzen tot rijksgrenzen werd 

besloten om alle enclaves vanuit het centrum te nummeren, voorafgegaan 

door de letter H van ‘Hertog’ of N van ‘Nassau’. 

Kerkplein: links België, rechts 
Nederland. foto Herman Janssen

De enclave H1 komt als eerste 
aan de beurt. Dat is meteen een 
hele uitdaging. Niet voor niets 
wordt deze Belgische enclave de 
‘hoofdenclave’ of ‘moederenclave’ 
genoemd. Op 17 oktober 2016 
werden hier 1.839 ingezete-
nen geteld. Dat is 79% van alle 
inwoners van Baarle-Hertog. En 
je vindt er de meeste openbare 
gebouwen en handelszaken in 
de gemeente Baarle-Hertog. Met 
een oppervlakte van 153 ha, 64 
a en 48 ca is H1 veruit de grootse 
Belgische enclave. De omtrek 
bedraagt maar liefst 12,911 km. 
Die lange grenslijn wordt dan ook 
in meerdere afleveringen afgestapt 
en beschreven. 

Startplaats

De enclave H1 bevindt zich in het 
centrum van het dorp. Als start-
plaats van ons rondje H1 kiezen 
we heel bewust voor de kerk die is 
toegewijd aan St.-Remigius, een 
Frankische heilige. Deze was in de 
vierde en de vijfde eeuw bisschop 
in Reims. De kerk is gesticht door 
Hilsondis, gravin van Strijen. Zij 
had grote delen van het huidige 
West-Brabant in haar bezit. In het 
jaar 992 schonk zij het houten 
gebouw aan de abdij van Thorn. 
Omstreeks 1100 was de St.-
Remigiuskerk een stenen, romaans 
gebouw ter grootte van het huidige 
priesterkoor. Omstreeks 1500 à 
1550 werd een kerkgebouw in 
Kempense gotiek opgericht en in 
1640 vergroot. Bij de bevrijding op 
2 oktober 1944 is die kerk gedeel-
telijk uitgebrand en in 1947-1952 
naar ontwerp van architect J. 
Ritzen vanuit een modern-zakelijke 
visie heropgebouwd.

In het midden van de zeventiende 
eeuw speelde de St.-Remigiuskerk 
of ‘Belse kerk’ een belangrijke rol 
bij het voortbestaan van de Baarle-
se enclavesituatie. Na tachtig jaar 
oorlog werd in 1648 de Vrede van 
Münster ondertekend. Het hertog-
dom Brabant werd gesplitst en de 
Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden scheidde zich van 
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Spanje af. De rijksgrens werd 
dwars door het voormalige hertog-
dom Brabant getrokken. Het land 
van Breda (met Baarle-Nassau) 
hoorde bij het noorden, het land 
van Turnhout (met Baarle-Hertog) 
bij het zuiden. Voor het eerst 
bestond Baarle uit twee in aparte 

soevereine staten gelegen gemeen-
ten. De Baarlese gemeentegrenzen 
werden plots rijksgrenzen. Dit is 
één van de belangrijkste gebeurte-
nissen uit de rijke enclavegeschie-
denis. Vanaf dat moment is er voor 
het eerst sprake van internationale 
of echte enclaves in Baarle.

Behoud van de enclaves

De St.-Remigiuskerk speelde een 
belangrijke rol in de maanden 
na de Vrede van Münster. De 
Zuidelijke Nederlanden bleven 
katholiek, terwijl in het noorden 
de Nederduits Gereformeerde Kerk 
(later de Nederlandse Hervormde 
Kerk) de staatsgodsdienst werd. 
Prins Willem II van Oranje eiste in 
de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden alle kerken en kerke-
lijke goederen op. Zijn onderdros-
saard, Daniël Buyx, kwam in het 
gezelschap van een groot aantal 
soldaten en predikanten beslag 
leggen op de kerkelijke goederen in 
Baarle. De kapel op Nijhoven werd 
gesloten nadat door de beelden-
stormers grote vernielingen waren 
aangericht. Zij beëindigden hun 
werk pas nadat één van hen zich 
bezeerde in een poging om een 
kruisbeeld te vernielen, wat door 
omstaanders als een teken van 
Gods woede werd uitgelegd. 

Vrede van Münster. https://nl.pinterest.com

Paarse gekleurde grenslijn ter hoogte van het Kerkplein. https://geo.onroerenderfgoed.be
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Toen Buyx vervolgens in het cen-
trum van Baarle de St.-Remigius-
kerk wou onteren en sluiten, kwam 
het tot een confrontatie met Gerar-
dus van Herdegom, witheer van 
de abdij van Tongerlo en op dat 
moment kapelaan van de Baarlese 
parochie. Kort daarna zou hij tot 
pastoor worden benoemd. Van 
Herdegom ontzegde de soldaten en 
predikanten de toegang tot de kerk. 
Hij beweerde dat die op het grond-
gebied van Baarle-Hertog stond 
en dus behoorde tot het land van 
Turnhout en het koninkrijk Spanje. 
De bewijzen daarvan had hij naar 
eigen zeggen aan de prins van 
Oranje overgemaakt. Na een korte 
beraadslaging kwam daarop het 
antwoord van de beeldenstormers: 
“Wij en willen ons handt tusschen 
scors en boom niet steken, wij sul-
len dat laeten tusschen den Prins 
ende den Coninck van Spagniën.” 

Carel, een neef van pastoor van 
Herdegom, was verbonden aan 
het hof van Amalia van Solms in 
Den Haag. Hij steunde volop de 
aanspraken van Baarle-Hertog. 
Toch was een dreigende annexatie 
van de enclaves nooit veraf. De in 
Baarle-Nassau gelegen pastorie 
van Gerardus van Herdegom werd 
in beslag genomen om er een 
predikant te huisvesten. In 1663 
liet de pastoor een kapel op de 
Hoogbraak bouwen voor het geval 
de St.-Remigiuskerk alsnog zou 
worden aangeslagen.

Redders van de enclaves

Amalia van Solms zag zich 
genoodzaakt om pastoor Van Her-
degom openlijk te steunen. Zij was 
de weduwe van Frederik Hendrik 
van Nassau (+1647), moeder 
van prins Willem II (+1650) en 
voogdes van prins Willem III. 

Haar overleden man was prins van 
Oranje en legeraanvoerder van de 
noordelijke troepen aan het einde 
van de 80-jarige oorlog. Vooraf-
gaand aan de Vrede van Münster 
had Frederik Hendrik een akkoord 
met de Spaanse vertegenwoordi-
gers afgesloten waarbij hij o.a. het 

land van Turnhout (met inbegrip 
van Baarle-Hertog) als een leen 
kreeg toegewezen. Voor de Nas-
saus was Turnhout een belangrijke 
stad omdat ze tussen de Oranje-
steden Breda en Diest ligt. Na de 
dood van Frederik Hendrik werd 
een gelijkaardig akkoord gesloten 
met zijn weduwe, Amalia van 
Solms. In de Vrede van Münster 
werden beide voortijdse akkoor-
den bevestigd en zo werd Amalia 
‘Vrouwe van Turnhout’. 

Als vazal van de Spaanse koning 
zag Amalia van Solms zich ver-
plicht om de rechten van de heer-
lijkheid Turnhout te verdedigen. 
Met haar invloed aan het Neder-
landse hof zorgde zij ervoor dat de 
St.-Remigiuskerk voor de katho-
lieken open bleef. Baarle-Hertog 
bleef ‘Spaans’. Andere enclaves in 
de omgeving werden wél door de 
Noordelijke Nederlanden bezet en 
de facto opgeheven. Op die manier 
werd de grens gecorrigeerd. Het 
huis van Oranje-Nassau bleef tot 
1702 eigenaar van beide Baarles.

Portret van Amalia van Solms door 
Antoon Van Dyck (1631-1632)  
https://nl.wikipedia.org

Twee kerken in het dorpscentrum. foto Herman Janssen
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Twee parochies

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog 
vormden eeuwenlang één paro-
chie, tot grote tevredenheid van 
alle katholieken in het dorp. En die 
situatie zou misschien tot op de dag 
van vandaag hebben voortbestaan, 
ware het niet dat kardinaal Engel-
bert Sterckx (van het aartsbisdom 
Mechelen) en bisschop Joannes 
van Hooydonk (van het bisdom 
Breda) rond 1860 niet tot een 
akkoord kwamen over de benoe-
ming en betaling van de opvolger 
van pastoor De Kater. Kardinaal 
Sterckx mocht naar oude gewoonte 
de nieuwe pastoor benoemen en 
bisschop van Hooydonk kon hem 
slechts de toestemming geven om 
ook op het grondgebied van Baarle-
Nassau te handelen. Het zinde de 
Bredase bisschop niet dat hij onder 
die beperkende voorwaarden alsnog 
volwaardig moest bijdragen aan het 
salaris van de nieuwe pastoor. Van 
Hooydonk vroeg bij de rechtbank de 
scheiding van de parochie Baarle 
aan. Hij verloor het proces, waar-

door hij geen recht op een deel van 
de eigendommen van de oorspron-
kelijke parochie had. Een geheel 
nieuwe parochie werd opgericht 
met een eigen kerk, de Onze-Lieve-
Vrouw-van-Bijstand kerk aan de 
Nieuwstraat. Zo komt het dat er in 
Baarle twee rooms-katholieke ker-
ken zijn met altaren op nauwelijks 
tweehonderd meter van elkaar. De 
twee parochies behoren nog altijd 
tot een verschillend bisdom.

Twee landen

Nadat Napoleon in 1815 was ver-
slagen, vormden Nederland, België 
en Luxemburg één natie. Koning 
Willem I stond aan het hoofd van 
het Verenigd Koninkrijk der Neder-
landen. Omdat Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau tot hetzelfde land 
behoorden, waren er toen geen 
internationale of echte enclaves. 
En omdat beide gemeenten in een 
andere provincie lagen, bleven ze 
bestuurlijk apart. Allerlei pogingen 
om tot een correctie van de provin-
ciegrens te komen, liepen mis. 

Lang duurde deze situatie niet, 
want al in 1830 verklaarde België 
zich onafhankelijk. Koning Willem 
I probeerde een jaar later met de 
Tiendaagse Veldtocht zijn gezag 
te herstellen, maar dat liep op een 
fiasco uit. Pas in 1839 werd in 
London een vredesverdrag opge-
steld waarmee België ook door Ne-
derland als een onafhankelijk land 
werd erkend. In de vier daarop 
volgende jaren werd tussen beide 
landen over de precieze ligging van 
de rijksgrens onderhandeld.

Herman Janssen en Willem van Gool bij het enclavebord 
op de Singel. www.gva.be

Arduinen tussensteen bij het Drie-
landen punt. https://nl.m.wikipedia.org

Grenspalen

Op 8 augustus 1843 werd de afba-
kening tussen Nederland en België 
in het Traktaat van Maastricht over-
eengekomen. Op 30 oktober van 
datzelfde jaar werd het gieten van 
388 grenspalen van 372 kilogram 
per stuk openbaar aanbesteed. Die 
kwamen langsheen heel de 458 
km lange Belgisch-Nederlandse 
rijksgrens te staan, daar waar de 
grenslijn een knik maakt. Tussen de 
gietijzeren palen werden ook 356 
arduinen tussenstenen geplaatst: 
op plekken waar een landweg de 
grens kruist, op gelijke afstand tus-
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sen ver uit elkaar staande grenspa-
len of daar waar de grens op zeer 
korte afstand van elkaar meerdere 
hoeken maakt. 

De vormgeving van de grenspalen 
ligt vast in de voorschriften: ‘De 
obeliskvormige gietijzeren pa-
len, rustend op een achthoekige 
cementen sokkel en bekroond met 
een gestileerde dennenappel, zijn 
versierd met de wapens van de 
koninkrijken België en Nederland, 
het volgnummer en het jaartal 
1843, jaar waarin de grens is 
vastgesteld. De hulpstenen van 
blauwe hardsteen bestaan uit een 
ruw behakte voet van 45 cm hoog 
met daarop een taps bovenstuk 
van 80 cm hoog, afgewerkt met 
een piramidion.’

De volgnummers van de grenspa-
len lopen op van nummer 1 bij het 
Drielandenpunt in Vaals, tot 369 
in Zeeuws Vlaanderen. De meeste 
palen vermeldden het jaartal 
1843. Alleen in Zeeuw-Vlaanderen 
staan zeven grenspalen van het 
jaar 1869. Die zijn geplaatst na de 
inpoldering van het Zwin. Langs de 

Maas werden palen aan weers-
zijden van de stroom geplaatst, 
steeds tegenover elkaar en met 
hetzelfde nummer. 

De opdracht voor de fabricatie 
van de gietijzeren palen werd 
voor 10.489,50 gulden aan de 
onderneming Société De Vennes 
uit Luik toegekend. De arduinen 
grensstenen werden voor 4.725 
gulden door de firma Stevens uit 
Maastricht geleverd. Het vervoer 
en het plaatsen van de palen werd 
eveneens aan een Belgisch en een 
Nederlands bedrijf gegund. Het on-
derhoud van de palen – het zoge-
naamde schouwen – werd geregeld 
door een reglement, verschenen 
in het Staatsblad op 14 december 
1849. Daarin werd bepaald dat de 
gemeentebesturen hun grensge-
bied jaarlijks in de lente moeten 
inspecteren en een proces-verbaal 
ervan opmaken. In de loop der tijd 
zijn palen zoekgeraakt, bijgeplaatst 
en verplaatst, bijvoorbeeld na 
inpolderingen en grenscorrecties. 
Volgens berekeningen staan er nu 
zo’n vierhonderd langsheen heel de 
Belgisch-Nederlandse grens.

Een gat in de grens

De afbakening van de rijksgrens 
geschiedde door een commissie 
van koninklijke commissarissen, 
aangewezen door beide landen. 
Ter hoogte van Baarle-Nassau en 
Baarle-Hertog werd de commissie 
met serieuze problemen geconfron-
teerd. De grenssituatie was er door 
de vele enclaves uiterst complex. 
Er kon geen grenslijn worden 
getrokken zonder de pen op te hef-
fen. In Baarle kwam dan ook geen 
officiële rijksgrens en er werden 
géén grenspalen geplaatst zoals 
elders op de Belgisch-Nederlandse 
grens. Volgnummers voor derge-
lijke palen werden zelfs niet eens 
gereserveerd. 

Eeuwenoude eigendomsrechten op 
percelen maakten het vastleggen 
van de grens tot een puzzel van 
bijna mythische proporties. Tussen 
grenspaal 214 bij de Nieuwe Ley 
(op het grenspunt van de gemeen-
ten Baarle-Nassau, Alphen en 
Poppel) en grenspaal 215 bij de 
Strijbeeksche Beek (op het grens-
punt van de gemeenten Baarle-

Onderbroken grenslijn ter hoogte van Baarle-Nassau (1843-1974). bewerking Herman Janssen
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Nassau, Chaam en Meerle) bleek 
over een lengte van ruim 50 km 
geen duidelijke grenslijn te trek-
ken, waardoor een gat in de grens 
ontstond. Op 5 november 1842 
besloten de grenscommissarissen 
om ‘de status-quo te behouden’ 
wat betreft de gemeenten Baarle-
Nassau en Baarle-Hertog, alsook 
ten aanzien van de wegen die er 
doorheen liepen. Aan het Traktaat 
van Maastricht op 8 augustus 
1843 werd als bijlage een lijst van 
5.732 percelen toegevoegd met de 
vermelding of ze bij Baarle-Hertog 
of Baarle-Nassau hoorden.

Op 29 november 1836 hadden 
zes lokale functionarissen op last 
van wederzijdse hogere autoriteiten 
een akkoord gesloten betreffende 
de juiste gemeentegrenzen tussen 
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. 
Vanwege Baarle-Hertog waren dat 
burgemeester Remigius Van Lier, 
schepen Jan Baptist Van Dijck 
en secretaris Jacobus Josephus 
Liebrechts. Baarle-Nassau werd 
vertegenwoordigd door burge-
meester Adriaan Norbert van Gils, 
wethouder Adriaan van Baal en 
secretaris Cornelis Göllner. 

Al in 1839 vermeldde het ver-
drag van Londen welke percelen 
Belgisch ofwel Nederlands waren. 
Maar officieel was dit niet, want er 
was ter plaatse géén officiële meting 
van de enclaves gebeurd. 

Pas op 22 maart 1841, meer dan 
vier jaar na het sluiten van het 
gemeentelijk akkoord, werd het 
proces-verbaal ervan door beide 
partijen in het raadhuis van de 
gemeente Baarle-Nassau onderte-
kend om in de archieven van beide 
gemeenten te worden gedeponeerd. 
Het document was bedoeld om 
wederzijds tot een correcte inning 
van de grondbelastingen te komen. 
Hiervoor was een zo juist moge-
lijke omschrijving van de vanouds 
bestaan hebbende grensscheiding 
tussen de geënclaveerde percelen 
nodig.

Als leidraad hiervoor werd de oor-
spronkelijke kadastrale legger en de 
aanwijzende tafel van 21 oktober 
1832 gekozen, met de daarbij be-
horende kadastrale plannen. Tevens 
werden de leggers der grondeigen-
dommen van beide gemeenten 
geraadpleegd. Die dateren uit 1699 
en 1700. Van de grondeigenaars 
werden zoveel mogelijk bewijzen 
van eigendom gevorderd, ten einde 
zowel de juiste gemeente als de 
ware grootte van ieder perceel te 
kennen. Bij alle handelingen op 
het terrein werden de oudste en 
ter goeder naam staande ingeze-
tenen bevraagd. Vooral de oudste 
tiendpachters werden opgeroepen. 
Die waren door beide gemeenten 
erkend en best met het grondgebied 
vertrouwd. Wanneer de gemeenten 
er niet in slaagden voor sommige 
percelen de grenslijnen op te sporen 
en er derhalve een meningsverschil 
ontstond, werd naar beste weten en 
in der minne een oplossing gezocht. 

Dit gebeurde zo veel mogelijk in het 
bijzijn en met goedkeuring van de 
grondeigenaar.

Een erkende doorgaande 
rijksgrens

Zoals hiervoor vermeld ontstond 
met het traktaat van Maastricht in 
1843 een gat in de grens tussen 
België en Nederland. De grenscom-
missarissen zouden terugkeren om 
het probleem op te lossen. Maar 
pas op 27 februari 1967 werd 
hiervoor een Belgisch-Nederlandse 
commissie ingesteld. Het duurde 
tot 22 december 1972 alvorens 
de opdracht duidelijk omschreven 
was en de daarop volgende of-
ficiële metingen leverden nog veel 
discussies op. Na het Traktaat van 
Maastricht duurde het maar liefst 
131 jaar alvorens het gat in de 
grens kon worden gedicht. Alleen al 
aan Nederlandse zijde was hiermee 
70.000 gulden gemoeid.

Op 26 april 1974 werd de rijks-
grens tussen de palen 214 en 215 
officieel vastgelegd. In het stadhuis 
van Turnhout ondertekenden de 
Belgische en Nederlandse com-
missarissen een proces-verbaal 
van afbakening van ‘de Rijksgrens 
tussen de Koninkrijken Nederland 
en België tussen de Nederlandse 
gemeente Baarle-Nassau en de 
Belgische gemeenten Poppel, 
Weelde, Baarle-Hertog, Turnhout, 
Baarle-Hertog, Merksplas, Baarle-
Hertog, Wortel, Minderhout, Baarle-
Hertog, Minderhout, en Meerle, met 
uitzondering van alle enclaves van 
de gemeente Baarle-Hertog gelegen 
binnen de gemeentelijke begren-
zing van Baarle-Nassau’. Met deze 
omschrijving werd de rijksgrens van 
oost naar west vastgelegd en kreeg 
Baarle een erkende doorgaande 
rijksgrens.

Grenspaal 214 langs de Nieuwe Ley. 
foto Herman Janssen



44       van wirskaante 2021/4

De paal van Baal 

Op 4 april 1976 werd als herin-
nering aan de vastlegging van 
de doorgaande rijksgrens en op 
initiatief van de plaatselijke VVV een 
symbolische grenspaal geplaatst. 
Het is dus geen echte grenspaal, 
maar een getrouwe kopie ervan. 
Het ontbreken van echte grenspalen 
maakt ons dorp uniek!

De symbolische paal werd bij gie-
terij Melis in Tilburg gefabriceerd. 
Op de paal staan de nummers 214 
en 215, waartussen het gat in de 
grens werd gedicht. Het jaartal 
1198 verwijst naar het jaar waarin 
de grondslag voor de dubbele 
nationaliteit van de twee gemeenten 
werd gelegd. En zoals elke grens-
paal is ook ‘de paal van Baal’ voor-
zien van wapenschilden met daarop 

de Belgische en de Nederlandse 
leeuw. Laatstgenoemde is herken-
baar aan zijn zwaard en pijlen.  

De locatie waar de grenspaal werd 
opgericht, is merkwaardig. Hij 
staat niet bovenop de doorgaande 
rijksgrens maar in het centrum van 
Baarle. Volgens meerdere publica-
ties bevindt hij zich zelfs ‘precies in 
het midden tussen de twee officiële 
grenspalen, als symbool voor de 
Baarlese grenzenpuzzel.’ Wie de 
kaart erbij neemt, merkt ook zonder 
meetlat dat deze verklaring geen 
steek houdt. Dat de paal bovendien 
niet op de enclavegrens tussen de 
Singel en het Kerkplein werd gezet, 
vindt mogelijk zijn oorsprong in het 
drukke wegverkeer ter plaatse. Een 
rustige en veilige locatie aan de 
noordzijde van de St.-Remigiuskerk 
kreeg blijkbaar de voorkeur. 

Beide burgemeesters onthullen op 26 april 1974 de symbolische grenspaal. foto Amalia van Solms

Grenspaal met zicht op de Singel. 
www.enjoj.nl
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Internationaal erkende 
enclavegrenzen (1995)

Na de wederzijdse erkenning 
van de doorgaande rijksgrens ter 
hoogte van Baarle beten leden van 
opeenvolgende commissies hun 
tanden stuk op de lokale enclave-
puzzel. Vijftien jaar lang werden 
in Baarle beide landskadasters op 
elkaar afgestemd. Maar liefst alle 
959 genummerde knikpunten in 
de enclavegrenzen werden opge-
meten en definitief door middel van 
een meetpunt met een uniek stel 
coördinaten vastgesteld. Tevens 
werd van iedere enclave de opper-
vlakte en de omtrek gemeten. Het 
duurde tot 1995 eer de afgevaar-
digden van beide landen volledige 
overeenstemming bereikten over 

de ligging en de omtrek van de 
enclaves. De beschrijving van die 
grenslijnen is een opeenvolging 
van coördinaten. 

Bij het bepalen van de gemeente-
grenzen in 1836 was één perceel 
door beide gemeenten vergeten. 
Dat werd in de omgang ‘nie-
mandsland’ genoemd. Dit laatste 
onderling betwiste gebiedje in de 
Withagen (Ulicoten) werd in 1995 
bij de vaststelling van de enclave-
grenzen aan België toegewezen. 
Het is 26 a 32 ca groot en wordt 
in de grensovereenkomst  als 
enclave H22 beschreven. Alle 
enclaves kregen bij hun opmeting 
een specifiek nummer toegewezen, 
voorafgegaan door de letters H 
(van Hertog) of N (van Nassau). 
De Belgische enclaves hebben de 
nummers H1 tot H22, de Neder-
landse N1 tot N8. 

Op 31 oktober 1995 zijn de 
enclave grenzen officieel vastge-
legd en tot rijksgrenzen verheven. 
Voorheen waren dat gewoon 
gemeentegrenzen! Grenspalen 
werden niet voorzien. De kostprijs 
zou gigantisch hoog zijn en het 
dorp zou vol palen staan. Gelet op 
de aanwezige bebouwing zou het 
correct plaatsen van die grenspalen 
vaak zelfs onmogelijk zijn. De bur-
gemeesters Hendrikx van Baarle-
Nassau en Cornelissen van Baarle-

Enclavegrenzen worden rijksgrenzen (1995). foto Amalia van Solms

Plaquette aan de rand van de Singel en het Kerkplein.  
https://thegate.boardingarea.com
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Hertog maakten deel uit van de 
grenscommissie. Zij ontvingen de 
Antwerpse gouverneur Paulus en 
de Noord-Brabantse commissaris 
van de koningin Houben in de 
Enclavezaal van Den Engel. Histo-
rische personages spraken hen toe. 
Daarna werden de genodigden in 
het dorp rondgereden. Om 16.15 
uur werd het proces-verbaal dat de 
enclavegrenzen vastlegt officieel in 
het cultureel centrum van Baarle 
door de leden van de grenscom-
missie ondertekend. 

Ter herinnering aan deze histori-
sche gebeurtenis werd aan de Sin-
gel bij de zichtbaar gemaakte grens 
een plaquette onthuld. De bronzen 
plaat, vervaardigd door Tom 
Jansen, is een geschenk van het 
Nederlandse kadaster aan beide 
gemeenten: een waardige afsluiter 
van het grensakkoord tussen België 
en Nederland uit… 1843! 

Kerkplein met H. Hartbeeld, bakkerij Jansen, café De Muizenval, woning van Jac. Brouwers en St.-Remigius kerktoren. 
foto Amalia van Solms

En nu op stap

Nadat we op onze startplaats 
uitgebreid hebben rondgekeken, 
is het hoog tijd om te vertrekken. 
Aan het Kerkplein 2, 4, 6 en 8 in 
Baarle-Nassau hangen huisnum-
merbordjes in de kleuren van de 
Nederlandse vlag. Aan de overzijde 
van het Kerkplein zijn de huizen 
Belgisch. “Belgisch of Vlaams?” 
vroeg men mij onlangs. Beide 
kan, maar in dit artikel verkies ik 
Belgisch. Enclaves zijn volgens 
de definitie van het volkerenrecht 
namelijk ‘stukjes grondgebied van 
een soeverein land…’. België, dus. 
We volgen de grenslijn van enclave 
H1 in tegenwijzerzin, richting De-
siré Geeraertsstraat. Vergeet Google 
Maps, die grenslijnen liggen niet 
correct. 
Gebruik bij voorkeur de kaarten 
www.pdok.nl/viewer (en selecteer 
de OpenTopo achtergrondkaart) of 

https://geo.onroerenderfgoed.be. 

De Nederlandse panden Kerkplein 
2 en 4 staan met de voorgevel pal 
tegen de rijksgrens. Ter hoogte van 
de garagepoorten keert die gevel-
lijn zich centimeters van de rechte 
grenslijn af. Raar. Dacht men voor 
1995 dat hier een knikpunt in de 
rijksgrens zat? Net voor het vroe-
gere Modehuis de Kok (Kerkplein 
6 in Baarle-Nassau) volgt de ge-
velrij de naar rechts uitzwenkende 
grens, om bijna meteen naar links 
terug te keren. Deze Belgische 
inham is geheel overdekt!

Ook de huisgevels aan het Kerk-
plein 6 en 8 in Baarle-Nassau zijn 
tegen de rijksgrens aangebouwd. 
De huizen staan in Nederland, de 
weg en het voetpad zijn Belgisch. 
Bij Modehuis de Kok (Kerkplein 
6, Baarle-Nassau) werd de grens 
tweemaal in een vloertegel vereeu-
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Grenstegels bij de voordeur van Modehuis de Kok. collage 
Herman Janssen

Inspringende voordeur van zonnestudio Sunwise.  
foto Herman Janssen

Toonbank in Nederland, wandkast in België. 
foto Herman Janssen

Stoel in Nederland, zonnebank in België. 
foto Herman Janssen

wigd en was de etalage uitsluitend 
vanuit België te bekijken. Pierre 
en Ann de Kok-Janssens waren de 
eerste uitbaters. Zij vestigden hun 
winkel in 1971 aan het Kerkplein. 
In 1998 werd de zaak overgeno-
men door de tweede generatie, 
Renate Berkes - de Kok. De Kok 
Mode sloot op 29 december 2018 
de deuren.

Tegenover de kerkdeur opende 
 Pascalle Smits op 1 mei 2018 
na een grondige verbouwing van 
voormalige bakkerij ‘Onder de 
Toren’ haar zonnestudio Sunwise. 
Dat is een Nederlands bedrijf. De 
zonnestudio heeft een Nederlands 
adres (Kerkplein 8, Baarle-Nassau) 

omdat de inspringende voordeur 
zich op het grondgebied van 
Baarle- Nassau bevindt. De voorge-
vel volgt de grenslijn van Sunwise 
tot net vóór Pasha Baarle, Kerkplein 
5 in Baarle-Hertog. De grens maakt 
daar een haakse bocht naar rechts 
en doorsnijdt de zonnestudio over 
de gehele lengte van het gebouw. 
Er loopt dus een strook Belgisch 
grondgebied evenwijdig met de 
perceelsgrens richting Desiré 
Geeraertsstraat. Volgende aflevering 
stappen we verder langs de encla-
vegrens. Wandel jij ook mee? 

Bronnen:
JANSEN J. en VAN TUIJL, “Typisch 
Baarle, de puzzel (uit)gelegd”;  
uitg. Bruna, Baarle-Nassau; 2005.
www.amaliavansolms.org 
www.visitbaarle.com 
https://geo.onroerenderfgoed.be 
www.grensmarkeringen.be 
http://home.scarlet.be/edragas/ 
ProcesVerbaal1841.html 
www.ejustice.just.fgov.be 
www.bestemmingbuitenlucht.nl 
www.trouw.nl 
https://blog.seniorennet.be 
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/
erfgoedobjecten/46381    
www.facebook.com/greatbigstory/ 
videos/1901308983251480 
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Rozemarijn (Rosmarinus officinalis)

Kruid-je-roer-me-wel (17)
SYLVIE KOKS

Op zoek naar inspiratie voor 

dit artikel stuitte ik op de plant 

Rozemarijn. Tijdens mijn wandeling 

in de oude ommuurde kruidentuin 

van het Ursulinenklooster in 

Sittard vond ik een paar grote oude 

struiken. Natuurlijk kun je deze 

plant als keukenkruid kopen maar 

het heeft ook een geneeskrachtige 

werking. De naam betekent 

‘Dauw(ros) van de zee(marinus)’. 

Rozemarijn is van oorsprong een 
plant uit het Middellandse Zee 
gebied. Bij ons kun je alleen de 
gekweekte versie kopen. Roze-
marijn houdt van zon en droge 
kalkrijke grond. Hij houdt alleen 
niet van vorst. Als de plant beschut 
staat tegen een warme muur op 
het zuiden of goed afgedekt tegen 
de kou groeit hij goed. Maar een 
schrale koude wind zal hij moeilijk 
overleven. 
Als je de plant wil vermeerderen 
kan dat door het afleggen van een 
tak in de grond maar ook door 
stekjes van de plant te knippen en 
die aan de onderkant te ontdoen 
van de blaadjes en dan in water te 
stoppen. Als je dat op een warme 
plek zet komen er worteltjes aan. 
Snoeien is goed anders verhout de 

struik te snel. Snoei nooit tot het 
houtige deel.

Tegenstellingen

Rozemarijn is een fors uitziende 
vaste plant met dikke hou-
tige stelen en leerachtig blad. Hij 
heeft naaldvormige blaadjes die 
altijd groen zijn. In de bladoksels 
ontstaan kleine lichtblauwe of lich-
trose/lila lipbloempjes. Rozemarijn 

is een plant vol tegenstellingen: 
enerzijds krachtig en stoer door 
haar uiterlijk van blad en stelen; 
anderzijds teer en kwetsbaar door 
de bloempjes en haar overgevoelig-
heid voor vorst.

Geur

Rozemarijn werd vroeger gebruikt 
bij veel rituelen, ook als vervan-
ger voor wierook in verband met 
zijn zuiverende werking en de 
geur. Ook stond het symbool voor 
trouw en standvastigheid en werd 
daarom gedragen als bruidskrans 
voor vrouwen. Tijdens de pest-
epidemie werd het ingezet om zich 
te beschermen tegen besmetting 
door het in zakjes om de hals te 
dragen. Nog niet zo lang geleden 
werd het kruid gebrand in zieken-
huizen om de lucht te ontsmetten. 
Rozemarijn bevat veel etherische 
oliën wat ook de geur verklaart. Ik 
vind de geur heerlijk en kan het 
niet laten als ik een struik zie er 
even met mijn handen doorheen 
te gaan. De geur die vrijkomt heeft 
een opbeurende werking. 

Toepassingen

Rozemarijn stimuleert het hele 
lichaam, bloedsomloop, nieren, 
lever, alvleesklier en zenuw stelsel. 
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Het verbetert de doorbloeding, 
werkt bloeddruk verhogend bij 
te lage bloeddruk, voert vocht af 
en bevordert je spijsvertering en 
beschermt de lever.

Het werkt ook als een harttonicum 
zeker bij nerveuze hartritmestoor-
nissen. Het kalmeert en versterkt 
het zenuwstelsel en verbetert de 
concentratie en het geheugen. 
Rozemarijn is opwekkend en ver-
warmend. Heel goed te gebruiken 
als olie bij winterhanden en voe-
ten, tegen slechte doorbloeding en 
reuma. Tevens werkt het ook nog 
eens bacteriedodend. Ik vind het 
een echt kruid om de winter mee 
door te komen omdat het verwar-
mend en zuiverend werkt.

Voorzichtig

Rozemarijn kun je door de oppep-
pende stimulerende werking  beter 
niet gebruiken voor het slapen 
gaan. Voorzichtigheid geboden 
als je hoge bloeddruk of epilepsie 
hebt of als je zwanger bent omdat 
Rozemarijn menstruatie bevorde-
rend kan werken. Dan heb ik het 
niet over een beetje Rozemarijn 
door je maaltijd maar bij intensieve 
inname. Zelf drink ik er graag thee 
van en ik gebruik het als olie voor 
in bad of voor massage.

Gebruik
 
Rozemarijn kun je op vele manie-
ren gebruiken. Vers in maaltijden; 
over gebakken aardappelen in 
brood, soep, pastasaus, stoofpot, 
kruidenboter et cetera. Bij stoof-
vlees maak ik altijd een boeketje 
met tijm, rozemarijn en salie, wat 
laurier en kruidnagel en je huis 
ruikt heerlijk tijdens het pruttelen. 
Ik maak er ook lekkere haverkoek-
jes met Rozemarijn van.

Rozemarijn heeft een bacterie-
dodende en dus ook conserverende 
werking, bijvoorbeeld als takje in 
een zelf gemaakte siroop van vlier-
bessen. Zo blijft het langer goed.
Je kunt zelf een kruidenolie maken 
van olijfolie, een takje Rozema-
rijn, tijm, teentje knoflook en paar 
jeneverbessen.

Voor thee kun je het kruid vers 
plukken en in warm water laten 
trekken (niet te veel, erg sterk). Als 
je de thee te lang laat staan wordt 
ie bitter. De thee is heel verwar-
mend in de winter. De thee kun je 
ook gebruiken om je haar mee te 
spoelen tegen jeukende hoofdhuid 
of roos, het maakt je haar mooi 
glanzend en door de stimulerende 
werking zou het ook haargroei 
bevorderen.

Tinctuur maak je van verse takjes 
Rozemarijn; een paar weken laten 
trekken in een basis alcohol, dan 
afzeven en met mate innemen. Ik 
vind dit al gauw te sterk wer-
ken en maak zelf graag de olie. 
Eventueel samen met St Jansolie 
is dit heerlijk voor stijve spieren. 
Hiervoor pluk ik hoogzomer verse 
takjes en stop die in een glazen 
pot zonder deksel. Overgieten met 
een basisolie en dat 3 weken in de 
zon laten trekken. Afzeven en klaar 
is je olie. Een Rozemarijnbad heeft 
dezelfde werking maar dus niet 
doen voor het slapengaan. 

Een geurlampje met etherische olie 
van Rozemarijn helpt bij ver-
moeidheid. Rozemarijntakjes in je 
kleerkast houdt de motten weg, er 
zit namelijk kamfer in het kruid.

Uit de vele recepten die je met 
Rozemarijn kunt maken heb ik 
er één gekozen.

Recept Rozemarijnkoekjes:
• Verwarm over voor  

op 180 graden
• Smelt 100 gram  

roomboter op laag vuur
• Doe daar 100 gram 

havermout bij en eventueel 
wat bloem

• Roer er één ei door en haal 
van het vuur

• Wat gehakte noten, dadel en 
wat honing erdoor roeren

• Enkele afgeritste blaadjes 
rozemarijn.

• Maak met een lepel 
kleine hoopjes op een met 
bakpapier beklede plaat en 
bak 20-30 minuten af in de 
oven

Ik doe het een beetje op 
gevoel maar lekker dat dit 
winterkoekje is.
Smakelijk!

Kruidige groetjes, 
Sylvie Koks
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Nieuwe rol voor QR-code coronapas of Corona Safe Ticket

Na anderhalf jaar af van het 
mondmasker in winkels en de horeca

HARRY BENSCHOP

Op het moment dat dit stukje 

wordt gemaakt, half oktober, stij-

gen ‘de cijfers’ zowel in Nederland 

als in Vlaanderen weer in snel 

tempo. Wat dit betekent voor de 

eind september doorgevoerde 

versoepelingen is een open vraag, 

zelfs voor de knapste modelleurs.

Zoals alle andere keren dat er iets 
veranderde aan de coronamaatre-
gelen liepen ook dit keer Nederland 
en Vlaanderen uit de pas bij de 
versoepelingen. Op de eerste plaats 
de dag dat ze werden doorgevoerd: 
in Nederland op zaterdag 25 
september, in Vlaanderen vrijdag 1 
oktober.

Mondmaskerplicht

In Vlaanderen kwam na anderhalf 
jaar een einde aan de plicht een 
mondmasker te dragen in winkels 
en in de horeca. De bordjes ‘Dit is 
een Belgische winkel’ konden op  
1 oktober in Baarle-Hertog ver-
dwijnen. Er was geen onderscheid 
meer met de Nederlandse winkels, 
waar de mondkapjes al veel langer 
niet meer verplicht waren. Toch 
raadde de Vlaamse viroloog Steven 
Van Gucht aan om in bepaalde si-
tuaties, hoewel niet meer verplicht, 

het mondmasker te dragen: ‘In 
kleine ruimtes met veel volk, denk 
aan een volle bakkerij op zondag-
ochtend’.
Ook in de horeca vervalt de mond-
maskerplicht zowel voor klanten 
als personeel.

Op café

In de Nederlandse cafés en 
restaurants moet je een QR-code 
(coronapas) kunnen laten zien, als 
bewijs dat je bent gevaccineerd, 
een negatieve test hebt afgelegd 
of een coronabesmetting hebt 
gehad. In Vlaanderen is dat niet 
nodig. Op veel plaatsen langs 
de Nederlandse-Belgische grens 

word je bij de ingang van cafés en 
restaurants dan ook herinnerd aan 
die coronapas. Op het terras is het 
niet nodig, maar als je binnen wilt 
afrekenen of van het toilet gebruik 
wilt maken, moet je hem kunnen 
laten zien. De uitbater moet er op 
toezien, er is geen heksenjacht ge-
organiseerd vanuit de gemeenten, 
die de maatregel moeten handha-
ven. De gemeente Baarle-Nassau 
gaf zelf het goede voorbeeld bij de 
prijsuitreiking van de door Amalia 
georganiseerde fotowedstrijd ‘Jong 
op de grens’, genodigden ouder 
dan twaalf mochten alleen naar 
binnen op vertoon van de QR-
code. Want ook voor evenementen 
is de pas nodig.

Bij de winkels in Hertog was deze ‘herinnering’ per 1 oktober niet meer nodig, 
bij de kapper nog wel.
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De cafés in Nederland moeten hun 
deuren uiterlijk om twaalf uur dicht 
doen. Het nachtleven is nog niet 
van het slot gegaan. In Vlaanderen 
mogen de cafés wel na midder-
nacht open zijn. Of dat verschil in 
regiem voor in Nassau en Hertog 
veel geloop heeft opgeleverd om 
middernacht, het zal wel zijn mee-
gevallen, want de door jongeren 
ook voor twaalf uur gefrequen-
teerde disco ‘Don Quichot’ ligt in 
Hertog.

In de bus

In het openbaar vervoer blijft zowel 
in Nederland als in België een 
mondkapje verplicht. Bij het wach-
ten aan de halte hoeft het niet 

meer te worden gebruikt. Ook wel 
plezierig voor de chauffeur: je mag 
ook weer door de voordeur naar 
binnen nu in de bussen zogenaam-
de spatschermen zijn geïnstalleerd. 
Op andere plekken zoals in winkels 
zijn ze juist niet meer verplicht, 
maar voor de zekerheid(?) zijn ze 
nog nergens weggehaald.

Bij de kapper moet je nog wel even 
opletten. In Nassau hoef je er geen 
mondkapje meer op te hebben, 
in Hertog nog wel. Ook bij andere 
niet-medische contactberoepen 
als schoonheidsspecialisten blijft 
in Vlaanderen een mondmasker 
verplicht. Voor een bezoek aan de 
dokter moet je in het hele dorp nog 
een mondkapje dragen.

Reisregels

Grensbewoners hebben weinig 
last gehad van de reisbeperkingen. 
Voor een kort bezoek mocht je 
zonder problemen de grens over. 
Er is steekproefsgewijs wel ge-
controleerd aan de grens, en zelfs 
(forse) boetes uitgedeeld, maar dan 
ging het om reizigers die langer in 
het buitenland hadden vertoefd en 
zich niet hielden aan de coronapas 
en/of de quarantaineregels. 
Over (het tegengaan van) funshop-
pen in bijvoorbeeld Breda of Ant-
werpen zijn al een hele tijd geen 
berichten meer in de regionale pers 
verschenen. Het leven lijkt ook 
op dat punt weer zijn gangetje te 
gaan.

Vanaf 25 september was de coronapas verplicht in de Nederlandse horeca. 



52       van wirskaante 2021/4

Die zalige jaargetijden

Zag je de herfst?
ANTOON VAN TUIJL

Foto 1 laat een prent zien van 
kunstenaar Ivan Lackovic. Met 
werken van hem begonnen we de 
andere jaargetijden ook. Je moet 
goed kijken om de herfstelementen 
te zien, want zijn tekening doet een 
beetje winters aan. Je vindt echter 
beslist tekenen dat de oogst binnen 
is, om maar wat te noemen.

Foto 2 laat zien hoe mooi het licht 
kan zijn in de herfst. De ‘rietsiga-
ren’ (lisdodden) staan te gloeien 
in het morgenlicht. De vroege zon 
strijkt over de groene weide. Daar 
achter doemen de bomen heel 
wazig op uit de nevels. 

Ook in dit jaargetijde trokken we de natuur in om mooie herfstelemen-

ten te bewonderen. We verzamelden wat beelden voor onze lezers. 

Hopelijk kunnen mensen die niet meer naar buiten kunnen, hiermee 

toch een beetje najaarsgevoel en herfstbeleving krijgen. Dat geldt ook 

voor elke andere lezer. Kijk en geniet. 

1

2
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Foto 3. Hier en daar beginnen bo-
men voorzichtig van kleur te veran-
deren. Berken zijn daar vaak vroeg 
mee bezig. De groene deeltjes in 
de bladeren, die helpen bij het 
maken van voedingstoffen, worden 
teruggetrokken in takken en stam. 
De gele deeltjes blijven over in de 
bladeren. Die kunnen na een tijdje 
bij berken echt geel worden.

De eiken van foto 4 verkleuren 
wat later en gaan geleidelijk van 
gelig, naar bronskleurig en worden 
tenslotte bruin. Dan groeit er een 
dun kurklaagje tussen de tak en de 
bladsteel. Dat sluit de vaatbundels 
naar de nerven af en knapt op 
zeker moment. Het blad  dwarrelt 
naar beneden. Herfstkleuren horen 
tot de meest aanlokkelijke ver-
schijnselen van dit jaargetijde.

Zeer aantrekkelijk is ook het licht, 
zoals we dat zien op foto 5. De 
lucht moet voldoende vochtig zijn, 
zonder dat er sprake is van mist. 
Dan krijg je die mooie stralen-

bundels dwars over de weg of door 
het bos. Prachtig! 
Dit is net een plaat van een 
kalender, hoorde ik eens iemand 
zeggen…

3 4

5
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Een typisch herfstbeeld vinden we 
op foto 6. Die vochtige herfstlucht 
zorgt er ook voor dat het schit-
terende wielweb zichtbaar wordt. 
Minuscule druppeltjes hechten 
zich als pareltjes aan het spinrag 
en de hele structuur van het web is 
zichtbaar. Hoe krijgt zo’n spin het 
voor elkaar?

De speerdistel van foto 8 maakt 
ook zaadpluis en niet te weinig! De 
vele zaadjes die daarin verborgen 
zitten zijn zeer geliefd bij puttertjes. 
Die heten met een andere naam 
niet voor niets ‘distelvinken’. Ze 
strijken soms met grote groepen 
neer op plaatsen waar de distels 
het goed doen.

Foto 9 is gemaakt in augustus. 
Dan hangen de bramen er nog 
fris en deels ook rijp bij. In het 
vorige nummer van dit blad heeft 
ons kruidenvrouwtje Sylvie er 
terecht nog aandacht aan besteed. 
Als de herfst zich aandient, dan 
verschrompelen de bramen vaak. 
Soms zijn ze ook aangetast door 

6

7

Foto 7. Veel planten raken uitge-
bloeid. Nu is het zaak om hun 
vruchten en zaden zo goed moge-
lijk te verspreiden. De natuur heeft 
miljoenen jaren de tijd genomen 
om daar allerlei systemen voor 
uit te vinden. Paardenbloemen en 
hun vele verwanten kwamen uit 
bij zaadjes met zweefpluisjes. Er 
moeten er nog twee vertrekken. 
Een vleugje wind is genoeg om ze 
eindeloos ver weg te brengen.

9

8
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insecten die er van snoepen of ze 
zijn overrijp. Je kunt ze beter niet 
meer eten, want wie weet hoe ver 
er al gistingsprocessen op gang 
zijn…

Veel struiken dragen in het najaar 
bessen, steenvruchten of pitvruch-
ten. Opvallend is dat die bijna 
altijd fel gekleurd zijn. Komt dat 
even mooi uit. Net in deze periode 
trekken er massa’s vogels. Die 
verbruiken veel energie en hebben 
niet veel tijd om voedsel te zoeken. 
Juist nu is het eten gemakkelijk te 
vinden en in grote hoeveelheden 
aanwezig. Foto 10 laat de bessen 
van de hulst zien.

De vruchtjes van foto 11 noemen 
we kardinaalsmuts. Kardinalen kle-
den zich in het rood en dragen dan 
ook een vuurrood vierzijdig mutsje. 
Vandaar de naam.

Ze zijn echt prachtig, de rijpe 
vruchten van foto 12. Maar pas 
op! Dit is taxus. De pit die er in zit 
is zeer giftig, net als de bladeren. 
Blijkbaar is het vruchtvlees wel 
eetbaar, als je de harde pit maar 
heel laat. 
Maar waarom zou je risico lopen 

als er allerlei andere goed eetbare 
vruchten zijn.

Veel van die kleurige vruchten wor-
den dus gegeten door vogels. Soms 
zijn ze er zelfs naar genoemd, 
zoals bijvoorbeeld de lijsterbes 
(foto13) en de vogelkers. De 
struiken hebben baat bij het werk 
van de vogels. Het darmkanaal 
van de vogels verteert namelijk 
wel het zachte vruchtvlees, maar 
de harde pitten blijven heel. Die 
worden waar dan ook uitgepoept. 
Een mooie manier van zaadver-
spreiding.

10

11

12

13
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Bij de es van foto 14 moet de wind 
zorgen voor het verspreiden van 
vruchten en zaden. Net als alle 
esdoornsoorten hebben ze zaden 
met een vleugeltje er aan. Raakt 
zo’n zaadbolletje los van de boom 
dan dwarrelt het draaiend naar 
beneden. De wind krijgt er gemak-
kelijk vat op en het zaad kan best 
honderden meters meegevoerd 
worden.

De beuk van foto 15 laat zijn 
vruchten ook rijpen. Harige napjes 
zijn het die op zeker moment open 
barsten. De typische driekantige 

zaden vallen er uit. Beukennootjes 
vormen een gewild voer voor eek-
hoorns, bosmuizen en vele andere 
liefhebbers.

Eiken horen tot een bomengroep 
die ‘napjesdragers’ genoemd 
worden. Foto 16 laat dat goed 
zien. Het zaad – de eikel – ontwik-
kelt zich in een napje. Is dat zaad 
voldoende gerijpt dan wordt de 
onderlinge verbinding verbroken en 
het valt naar beneden. Ook hierin 

vinden veel dieren voedsel. Het ligt 
tenslotte voor het oprapen. Het kan 
je overkomen dat je een eekhoorn 
betrapt die een eikel meeneemt en 
die ergens in de bosbodem verstopt 
door hem in te graven. Vlaamse 
gaaien doen dat ook massaal. Veel 
van die zaden vinden ze terug 
wanneer er in de wintertijd voed-
selgebrek is. Er blijven echter ook 
heel wat zaden achter. Die kunnen 
in het volgende jaar kiemen. Zo 
wordt er voor verjonging van het 
bos gezorgd.

Naaldbomen maken kegels. Foto 
17 laat een bundel takken zien van 
de lariks, die zwaar beladen is met 
hun kleine kegeltjes. De zaadjes 
zitten opgeborgen tussen de schub-
ben van de kegel. Bij warm weer 
trekken die schubben krom en de 
zaden vallen er uit. Ook deze zijn 
voorzien van een vliezig vleugeltje 
waarmee ze een heel eind van de 
moederboom af kunnen dwalen. Je 
merkt het, de natuur is er helemaal 
op gericht om de aarde groen te 
maken. Planten, dieren, wind en 
water helpen mee de zaden uit te 
strooien.

14

15

16

17
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Wat vind ik daar nou in de berm. 
Daar ligt toch niet zomaar een ei?! 
Nee, foto 18 laat een ‘alternatieve’ 
paddenstoel zien. Het is een aard-
appelbovist. Die heeft geen steel 
en hoort tot de stuifzwammen. In 
de bol zit een sponsachtig weefsel 
waarin sporen gemaakt worden. 
Paddenstoelen maken namelijk 
geen zaden, maar wel zeer grote 
hoeveelheden kleine cellen die we 
sporen noemen. Komt zo’n spore 
na god weet hoe lang door de wind 
vervoerd te zijn, op een goed plekje 
terecht, dan gaat daar een nieuwe 
schimmel groeien. Schimmels 
ontwikkelen zich in de strooisel-
laag, in de grond waar voldoende 
organisch materiaal aanwezig is, in 

dood hout en dode dieren en soms 
ook wel in levende organismen. Zij 
moeten alles wat ooit gegroeid is 
(organisch materiaal) omzetten in 
mineralen, waar planten weer mee 
vooruit kunnen.

Er zijn honderden soorten pad-
denstoelen in allerlei vormen en 
kleuren. Foto 19 laat een bekende 
soort zien. Dit is eekhoorntjes-
brood. Goed eetbaar voor mens en 

dier. Vaak vind je er die aangevre-
ten zijn door dieren. Daarom laat ik 
ze staan. Ik kan gemakkelijk ander 
eten vinden!

Het is toch geen wonder dat de 
fraaie elfenbankjes van foto 20 
tot de verbeelding spreken en in 
verband gebracht worden met 
sprookjes? Daardoor is ook de vlie-
genzwam (‘rood met witte stippen’) 
zo bekend.

18

19

20
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Had ik het niet over allerlei vormen 
en kleuren. Foto 21 geeft er een 
sprekend voorbeeld van. Dit is de 
rode kelkzwam, vertelde een pad-
denstoelenboek mij. Schitterend 
toch.

Foto 22. Naarmate de herfst vor-
dert verkleuren de bladeren steeds 
meer. Deze Amerikaanse eik is er 
om bekend. In Amerika levert hij 
er een aandeel mee aan de ‘Indian 
Summer’.

Foto 23 laat zien dat bomen en 
struiken nog een belangrijk werk 
hebben geklaard. Ik gebruik de 
paardenkastanje als voorbeeld. 
Tussen de nog groene bladeren zie 
je een grote glanzende knop zitten. 
De boom heeft in de zomertijd zijn 
nieuwe takken, bladeren en bloe-
men al in aanleg klaargemaakt. 
Volgend voorjaar kan hij die in 
hoog tempo uit laten lopen. 

Wat zit het allemaal mooi in 
elkaar. De natuur heeft alles goed 
geregeld! 

21

22 23
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Het Baarle van toen (11)
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 de volgende interviews. 

Aangevuld met foto’s uit vervlogen 

tijden worden de interviews 

weergegeven. 

Cornelis Adriaansen

Op 4 januari 1986 hadden wij een 
gesprekje met Cornelis Adriaansen 
uit de Donkerstraat in Baarle-
Hertog. Het was echt een donker 
straatje. “Zo noemde we dat ook” 
zegt Cornelis. Het lag ook veel 
lager. De karren reden dikwijls 
vast in de modder. Er was daar 
ook een grote heg. De heg is op 
een gegeven moment uitgedaan. 
Behalve het hout werd grond op 
het weggetje gestort. Zodoende is 
het weggetje opgehoogd. 
Wij hadden gehoord dat hij iets kon 
vertellen over gevonden urnen in 
de omgeving van zijn huis. Cornelis Adriaansen.  coll. Amalia van Solms

“Ja”, zegt Cornelis, “ik heb ’t 
verhaal dikwijls gehoord. Van mijn 
vader en ook van andere mensen 
uit de buurt. Het moet zo rond 
1936 geweest zijn. Voor de bouw 
van een nieuw huis werden palen 
in de grond geslagen. Men stootte 
op harde voorwerpen. Ik sloeg 
de paal voor de bouw er in, bots 
erboven op. Toen ik het gewaar 
werd (merkte), probeerde ik het 
harde voorwerp er zo mogelijk uit 

te halen. Er werden twee urnen en 
eerder ook meer andere voorwer-
pen gevonden. De urnen vond men 
aan het einde van de gevel. De 
een was plat en rond, de andere zo 
groot als een kachelpot. Ik heb de 
voorwerpen op de gootsteen gezet. 
Er zaten beentjes en as in. En 
ook wat kleien bollekes die groen 
uitgeslagen waren. Misschien een 
paternoster of sieraden. Er waren 
spoedig kijkers. 
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De broeders zijn ook nog komen 
kijken en iemand van een museum 
uit Leiden. Die hadden geen 
belangstelling want er was genoeg 
uit die tijd. Er werd over ‘gepraat 
en gedaan’. En ze kwamen in de 

krant. Jan, de vader van Bart van 
Loon, die bij de gemeente werkte, 
heeft in de buurt eerder ook urnen 
opgegraven. 
Jo Joossen had het bouwplan 
gemaakt voor het nieuwe huis. Hij 
kwam dus nogal eens bij ons. Hij 
heeft de urnen meegenomen. Meer 
weet ik er niet van.”
Cornelis, bedankt voor het verhaal 
over de urnen.

Maria Catharina (Miet) Jacobs

Interview gehouden op 18 sep-
tember 1995 met Maria Catharina 
Jacobs. 

Miet, wat kun je zoal vertellen over 
jouw vroegere tijd? 
“Ik ben geboren in 1905 in Uli-
coten” zegt Miet. “Ik ben in 1946 
getrouwd met Adrianus Reijntjes 
uit Ulicoten. We waren thuis met 
vijf kinderen: drie meisjes en twee 
jongens. Ik was de tweede oudste. 
Er was geen elektriciteit en ook 
geen waterleiding. Met vijf jaar 

mochten we naar school bij de 
zusters Dominicanessen. In de be-
waarschool moesten we leren knip-
pen, plakken en bidden. Ja, toen 
konden ze nog bidden. Zo gingen 
we hogerop naar de eerste klas en 
zo verder. We hebben natuurlijk 
ook de Eerste Communie en de 
Plechtige Communie gedaan. Van 
de Plechtige Communie is er nog 
een plaat die we kregen. Die ligt 
op het heemhuis. In de hogere 
klassen moesten we breien en 
borduren en zo. Na de les een keer 
per week naar de naailes bij zuster 
Virginia.”

Kun je nog iets vertellen over de 
Bernardus-bedevaarten? 
“Die zijn er ook altijd geweest. Bij 
ons thuis stond een grote kastan-
jeboom. Daar stelden ze dan de 
processie op. Er waren kisten met 
vaandels en vlaggen. Ik weet het 
nog goed, wij waren nog klein.  
Het was dan heel druk. Zelfs 
vanuit Drunen kwamen ze te voet. 
Die bleven dan bij Kusters op de 
hooizolder slapen. 

De processie trok toen nog door 
het dorp, langs de Wilhelmina-
straat. Bij Adams werd een altaar 
geplaatst en ‘Ons Heer’ uitgestald. 

Het ‘vrouwvolk’ mocht ’s avonds 
niet stilzitten; die moesten kleding 
stoppen, aardappels schillen, 
schoenen poetsen of klompen 
afschuren.

In het gezin was het toen gewoon 
dat we zelf bakten en slachten 
deden we ook. We hadden niks te 
kort. We hadden een houtkachel 
met een open vuur. Met een grote 
zwarte moor en een aal erboven. 
Vroeger was er geen tv. De mensen 
gingen buurten. En natuurlijk elke 
avond het rozenhoedje bidden. 

Een urnen pot. Deze pot uit ca.  
800 voor Christus is gevonden op de 
Bedafse heide. coll. Amalia van Solms

Miet Rentiëns – Jacobs. coll. Amalia van Solms
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Dat werd niet overgeslagen. Op 
veel plaatsen deden ze dat nog 
op de knieën; dat hebben wij niet 
gedaan. 

Omdat wij met drie meisjes waren 
moesten we gaan ‘dienen’ (als 
dienstmeid gaan werken). Ikzelf op 
het Hoogeind in Ulicoten. Daar heb 
ik vijf jaar gewoond. Toen moest ik 
terug naar huis komen. Dat had-
den ze daar zo ‘nooi’ (niet zo fijn).

Onze pa had het aan zijn maag, hij 
heeft ook het ‘geel’ nog eens ge-
had. Hij heeft wel veertien dagen 
op bed gelegen. Ik moest dan mee 
naar de akker om mest te breken. 
Zwaar werk. De was werd in het 
fornuis gekookt. We hadden ook 
zeven koeien.”

Miet, je was getrouwd met Jaon 
Reijntjes. Hoe hebben jullie elkaar 
leren kennen?

Bedevaartgangers uit Drunen komen aan in Ulicoten . Ca 1930. coll. fam. Jacobs

Miet Jacobs in haar jonge jaren. coll. fam. Jacobs
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“Hoe wij elkaar hebben leren ken-
nen? Ik moest koeien gaan melken 
aan de Baalseweg in een grote 
wei. Die van Reijntjes hadden daar 
ook een wei en zo… En dan weet 
ge ’t wel. Mijne man was zeven 
jaar ouder dan ik. Hij was voer-

man. Hij reed naar Breda, Tilburg 
en zo; boodschappen voor heel 
Ulicoten halen en brengen. 

Hij nam ook varkens en kalveren 
mee. Koeien werden te voet ergens 
naar toe gebracht. Naar Breda bij-

voorbeeld. Dan moest ik de koeien 
opstouwen, zo door het Ginneken.
Op een keer moesten we de koeien 
naar de wei drijven, die moesten 
we vastzetten. De koe rukte plots 
hevig, ik pakte aan de prikkeldraad 
en verwondde me aan mijn hand. 
Thuisgekomen moest ik met mijn 
hand in het sodawater maar mijn 
hand werd zo dik en deed zo’n 
pijn dat ik er mee naar de dokter 
moest. Die stuurde me door naar 
het ziekenhuis. Meester Baijens, 
hoofd van de school, reed met mij 
naar het ziekenhuis. De volgende 
dag moest ik weer naar de dokter 
in Baarle, te voet! En dat drie 
dagen op een rij.”

Miet, bedankt voor je gastvrijheid 
en het aangename gesprek over 
‘vruuger’.

Huwelijksportret van het echtpaar 
Rentiëns -Jacobs in 1946. coll. fam. 
Jacobs

Woning van Rentiëns -Jacobs in de Wilhelminastraat in Ulicoten. coll. fam. Jacobs

De autobus van Jaon Rentiëns. coll. Amalia van Solms
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Het leven van de Poolse bevrijder 
Napoleon Karasinski

KOEN BOLCKMANS

Napoleon werd geboren in Gra-

bina, Lodz Polen op 7 mei 1915, 

als zoon van Ignacy en Marjanna 

Karasinski. Hij werd vernoemd 

naar Napoleon Bonaparte die 

zijn dorp had geholpen door de 

indringers af te weren. Napoleon 

groeide op in een groot boerenge-

zin, hij had 7 broers en 3 zussen. 

Zijn vader stierf in 1918 en zijn 

moeder in 1952. Omdat hij na de 

oorlog niet naar huis kon, hoorde 

hij pas in 1956 hiervan! 

De Poolse Napoleon studeerde af 
als bouwkundig tekenaar, een be-
roep waar hij een passie voor had. 
Dit was een hele prestatie, gezien 
het feit dat hij pas kon lopen toen 
hij 5 jaar oud was, omdat hij de 
Duitse mazelen had gehad. 
In 1933, op zijn 18e, werd Napo-
leon opgeroepen voor de National 
Service (dienstplicht). Het beviel 
hem zo goed dat hij er bleef. Hier 
leerde hij sleutelen aan motoren 
en voertuigen; hij was al korporaal 
toen hij werd opgeroepen voor 
Maczek’s 10th Motorized Cavalry 
Brigade. Hij werd ingedeeld bij de 
6 pluton Żandarmerii.

Hongarije

Toen… op 1-9-1939,  hij was 24 
jaar, vielen de Duitsers met grote 
overmacht Polen binnen.
Niet veel later op 17-9-1939 
als onderdeel van de Molotov-
Ribbentroppact, viel de Sovjet-Unie 
Oost-Polen binnen. Er was voor de 
Polen geen houden meer aan. Op 
25-09-1939, de Polen waren sterk 
in de minderheid, trokken ze zich 
terug naar Hongarije. Van daaruit 
werd hen een reddingslijn toege-
worpen. Al snel daarna begonnen 
de Hongaarse autoriteiten de 10th 
Motorized Cavalry Brigade te ont-
wapenen en het personeel over te 

brengen naar interneringskampen. 
Zodra de poorten van de kampen, 
zich achter de laatste soldaat 
sloten,waren de eersten al aan 
het vluchten naar Frankrijk, waar 
Generaal Sirkoski een Pools leger 
in ballingschap aan het oprichten 
was. Napoleon kon pas op 21-12-
1939 ontsnappen via Joegoslavië 
en via Italië kwam hij rond eind 
april in Coetguidam te Frankrijk 
aan, waar een groot verzamelkamp 
was ontstaan. Hier werden ze terug 
gegroepeerd en opgeleid.

Terug bij Maczek

Begin mei 1940 vertrok Napoleon 

De identiteitspapieren van Napoleon Karasinski, afgegeven in 1939. 
coll. Koen Bolckmans
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Karasinski naar Bollène waar hij 
terug ingedeeld werd bij de brigade 
van Maczek. Niet veel later vertrok 
Maczek met zijn brigade naar de 
Bourgognestreek (ten zuid-oosten 
van Parijs), waar hij de terug-
trekkende Franse divisies moest 
beschermen. Na de inval van de 
Duitsers, op 16 en 17 juni, boekte 
Maczek hier een aantal belang-
rijke overwinningen. Napoleon 
Karasinski verbleef in die periode 
nog steeds in  Bollène/Orange; 
hij maakte als lid van de 6 pluton 
Żandarmerii deel uit van de HQ 
(HeadQuarter) en hij was niet 
nodig in de strijd.

Engeland en Schotland

Na de val van Frankrijk vertrok 
Napoleon via Toulouse, Lourdes, 
Bayonne en Saint Jean de Luz met 
de Sosbieski naar Plymouth in En-
geland. Vanuit hier trok Napoleon 
Karasinski naar Haydock Park, een 
oude paardenrenbaan die diende 
als verzamelkamp voor de vele 
Polen. Hier werden ze getraind 
en gegroepeerd. In februari 1942 
vormde Maczek, na jaren van 
trainen op verschillende locaties en 
kampen in Schotland, de 1e Poolse 
Pantserdivisie in Duns, Schotland. 
Ze werden toegevoegd bij het 1e 
Canadese leger en op 8-8-1944 
kwamen ze voor het eerst in actie 
tijdens operatie Totalize. Napoleon 
Karasinski werd in deze periode 
gepromoveerd tot Sergeant-Majoor.

Breda

Napoleon Karasinski zag met zijn 
divisie tijdens de strijd verschil-
lende landen in Europa: Frankrijk, 
België, Nederland en Duitsland. Hij 
is ook in Baarle-Nassau geweest, 
dat is op bijgaande foto’s te zien.
Op 29-10-1944 maakte hij deel 

uit van het bevrijdingsteam van 
Breda. Het was in deze tijd dat 
hij de 26-jarige Jacoba van Tig-
gelen ontmoette. Zij was lid van 
de ondergrondse Crabbe groep, 
en haar vader was een schoen- 
en laarzenmaker bij de Koepel-
gevangenis. De vriendschap tussen 
Jacoba en Napoleon bloeide op en 
ze trouwden op 8-11-1945 bij de 
burgerlijke stand van Breda. 
Al die tijd was Napoleon Karasinski 
nog met de 1PAD onderweg, hij 

verbleef in Meppen, Lathen en 
andere Duitse steden als onderdeel 
van de Occupation Forces. Dit 
eindigde abrupt met de demobili-
satie in Quackenbruk, Duitsland op 
14-01-1947.

Uit het leger

Nu hij uit het leger was, vestigde 
Napoleon Karasinski zich met zijn 
vrouw in Tilburg. Zij verwacht-
ten hun eerste kindje, een zoon 

Kanon dat geladen wordt aan de Zevenhuizen bij Baarle-Nassau. Karasinski 
rechts achter de boom. coll. Koen Bolckmans

Napoleon en Henk en Jacoba bij de bevrijding in Breda. coll. Koen Bolckmans
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Napoleon en Jacoba toen ze net verkering hadden.  
coll. Koen Bolckmans

Het Bevrijdingscertificaat dat de Poolse militairen kregen in Breda. 
coll. Koen Bolckmans

Napoleon als militair in Lathen.  
coll. Koen Bolckmans

in maart van dat jaar. Hun eerste 
zoon werd Stanislaw werd ge-
noemd, ter ere van Generaal Mac-
zek. Omdat Napoleon Karasinski 
geen bewijs had, dat hij was afge-
studeerd als bouwkundig tekenaar, 
vroeg hij om zijn diplomacertificaat 
uit Polen. Er werd hem verteld dat 
hij dit persoonlijk moest komen 
ophalen. Dit weigerde hij. Napo-
leon Karasinski had tijdens zijn 
periode in The National Service 
de  vaardigheden van automonteur 
had geleerd, en dat stelde hem 
in staat om van 12-05-1947 tot 
1954 te werken bij ‘Van Gend & 
Loos’ in Tilburg. Gedurende deze 
winterperiode werd Nederland op 
31-01-1953 overspoeld door over-
stromingen. Napoleon bood zijn 
diensten aan om de Nederlanders 
opnieuw te helpen door een ‘Van 
Gend & Loos’ truck te besturen om 
overlevenden te redden en ze te 
voorzien van voedsel en kleding. 
Hij vertrok destijds goed gepakt in 

warme kledij; toen hij een week 
later huiswaarts keerde, had hij 
enkel nog zijn ondergoed aan, hij 
had al zijn kleding gegeven aan 
degenen die zonder zaten…

 Genaturaliseerd

Op 20-09-1952 werd Napoleon 
genaturaliseerd tot Nederlander. Al 
die tijd hield hij zijn Poolse tradities 
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van Kluski, Pierogi en Golumpki 
(noedels, deegflapjes en gekookte 
koolbladeren gewikkeld rond een 
vulling van gehakt, uien en rijst 
of gerst) in ere, om hem aan het 
thuisfront te doen herinneren. 
Om de twee culturen te mengen, 
Nederlands-Pools, moest hij aan 
de slag met kroketten, pindakaas, 
oliebollen, erwtensoep et cetera. 
Hij verlangde al die tijd terug te 
gaan naar Polen, had een grote af-
keer van Churchill en Stalin, want 
dankzij die twee kon Napoleon 
nooit terugkeren naar zijn geliefde 
Polen, het land van zijn geboorte. 
Naar zijn familie, die hij nooit meer 
terug heeft gezien. In deze periode 
dronk hij veel, maar naarmate de 
tijd verstreek werd het wat draaglij-
ker voor hem en stopte dit.

Australië

Rond 1953 hoorde Napoleon van 

het ‘Katyn’ bloedbad in Rusland. 
Details werden teruggefilterd naar 
het Westen en het werd altijd ont-
kend in het Oosten tot eind jaren 
‘90. Napoleon Karasinski besloot 
na dit gehoord te hebben, om zo 
ver mogelijk weg te gaan van Eu-
ropa en Australië werd zijn nieuwe 
bestemming. In deze tijd was er 
een ‘Then Pond Pom’ (pom is een 
Australisch synoniem voor im-
migrant) een regeling voor Australië 
die was bedoeld om de bevolking 
van Australië te vergroten, om 
arbeiders te kunnen leveren voor 
de bloeiende industrie. 

Zo kon je voor 10 pond per vol-
wassene naar Australië reizen en 
kinderen reisden gratis. Napoleon 
Karasinski kreeg deze regeling ook 
aangeboden, maar weigerde dit, 
puur omdat hij het niet begreep en 
hij betaalde het volledige tarief voor 
de overtocht.

Holding Camp

Napoleon verbleef met zijn gezin in 
het begin in een kamp, genaamd 
‘Holding camp’ in Northam Holden 
en ging daar op het land werken. 
Na een aantal weken verhuisde 
het gezin zo’n 108 km verder 
landinwaarts, om ook hier op het 
land te gaan werken. Echter aan 
het einde van 1954 en begin van 
1955 heerste er een extreme hitte, 
gebrek aan stromend water, samen 
met geen regen. Ook vanwege 
het isolement besloot Napoleon 
om naar de stad Perth te verhui-
zen voor werk en om zich hier te 
settelen met zijn gezin. Omdat er 
gebrek aan werk was in de stad, 
waar ze een bedrijfsbeleid hadden 
van ’first on-first off’ (Australië ver-
keerde in een enorme economische 
recessie) moest je elke baan aan-
nemen die je werd aangeboden. 
Hij had tevens een gezin te voeden 
en daarom keerde Napoleon even 
terug naar het platteland. 

Returned Services League

Als een ‘terugkerende militair’ 
wilde hij zich aansluiten bij de 
RSL (Returned Services League), 
maar hij werd afgewezen omdat 
hij geen ‘Australische ex-militair’ 
was. Dit schokte hem tot op het 
bot. Hij kwam ook niet in aan-
merking voor de ‘War Service 
Pension’ van de Engelse en Poolse 
regering. Voortdurend moesten 
deze Polen zich rechtvaardigen dat 
ze de oorlog hielpen keren. Toen 
Napoleon uiteindelijk terugkeerde 
naar Perth, werd hij verkoper bij 
General Motors Holden en later bij 
een Ford-dealer, een job waarvan 
hij genoot. In 1959 kon hij toch lid 
worden van de ‘Returned Service 
League’. Dit is een organisatie in 
Australië voor mannen en vrouwen Het gezin Karasinski tijdens de oversteek naar Australië. coll. Koen Bolckmans
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die gediend hebben in de oorlog. 
Daarover was hij erg opgetogen. 

Erfenis

Een verandering in zijn leven, 
kwam in de vorm van een finan-
ciële erfenis, door de dood van 
een oom van Jacoba. Met dat 
geld kocht de familie Karasinski in 
1965 een vis-en frietkraam (win-
kel). De vorige eigenaar, een Hon-
gaar, ondertekende de papieren en 
bij die gelgeheid vroeg Napoleon 
hem ‘wat hij in Hongarije deed 
tijdens de oorlog?’ De Hongaar 
antwoordde dat hij een politieagent 
was geweest. Napoleon werd 
zo boos toen hij dit hoorde, zo 
erg, dat hij moest worden weg-
getrokken en gescheiden van de 
Hongaar. Napoleon Karasinski was 
na 26 jaar nog niet vergeten dat de 
Hongaren hem hadden geïnter-
neerd.

Napoleon Karasinski kreeg nu 
de mogelijkheid om voor zichzelf 
te werken; hij hoefde niet weer 
'aan of uit te klokken', hij was zijn 
eigen baas. De winkel bevond zich 
temidden van Poolse migranten 
en de Poolse katholieke kerk, deze 
landgenoten gaven hem het gevoel 
weer gewild te zijn, waardoor hij 
weer zijn moedertaal kon spreken.

7 jaar lang, 7 dagen in de week 
werkte Napoleon met veel plezier 
in zijn winkel, maar door een huur-
verhoging was het financieel niet 
meer mogelijk om door te gaan, 
dus stopte hij met zijn winkel.

Helaas zat er niets anders op, dan 
weer een overal aan te trekken en 
Napoleon begon in een margarine-
fabriek te werken. De cijfers van dit 
bedrijf liepen terug en het bedrijf 
sloot zijn deuren. Dus opende 
Napoleon een kleine winkel op 

de hoek. Dit bleef hij doen tot zijn 
pensioen in 1975.

Gezondheid

Inmiddels had Napoleon Ka-
rasinski ernstige gezondheidspro-
blemen. Tien jaar lang had hij 
af en aan tests, waarbij hij een 
diagnose kreeg van een lekkende 
hartklep (een overblijfsel van de 
Duitse mazelen), die leidde tot een 
beroerte die hij niet overleefde. Hij 
overleed op 27-07-1985 in Royal 
Perth Hospital. Napoleon Karasins-
ki werd begraven op Karrakatta 
begraafplaats in Perth.

Staatloos

Na de 2e Wereldoorlog was Napo-
leon Karasinski eigenlijk vanaf het 
begin gedoemd, nooit in staat om 
naar huis te gaan. Al met al waren 
de Polen ‘staatloos‘, ‘dakloos‘, 
zonder veteranen aangelegenhe-
den, geen pensioen, geen toekomst 
en voortdurend moesten zich 
rechtvaardigen dat ze hielpen bij 
de ommekeer van de oorlog.
Napoleon Karasinski was fysiek 
niet gewond, maar de mentale 
angst deed hem heel veel pijn! 
Nooit ging hij terug naar zijn ge-
liefde Polen of verliet hij Australië. 
Napoleon Karasinski sprak nooit 
kwaad over dit onrecht, hij was ge-
woon een trieste man! Volgens zijn 
zoon werd het verleden ver weg 
gestoken, wat hij jammer vond. 
“Nooit heb ik de kans gehad  iets 
mee te krijgen van mijn 2 culturen 
(Polen en Nederland).”

Napoleon en Jacoba in 1959, toen hij lid geworden was van de Returned Service 
League, de organisatie in Australië voor mannen en vrouwen die gediend hebben 
in de oorlog. coll. Koen Bolckmans
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Nieuwe basisschool, kleuterschool en kinderopvang

De Horizon in Zondereigen gaat plat
JEANNY WOUTERS

In december wordt het gebouw van basisschool De Horizon in Zon-

dereigen gesloopt. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) 

investeert €1.203.862,19; vanwege prijsstijgingen moet een nieuwe 

begroting gemaakt worden. In het nieuwe schoolgebouw wordt zowel 

de kleuterschool als de basisschool gevestigd, als de kinderopvang. De 

leerlingen zijn tijdelijk ondergebracht in het voormalig kloostergebouw 

naast de kleuterschool. Met Frans van Gils blikken we terug en vooruit.

Klas uit 1929. Boek 750 jaar Zondereigen 

‘De eerste bekende gegevens over 
het onderwijs in Zondereigen stam-
men uit 1649’ lezen we in het 
boek Naar school … tussen wil 
en wet. Dat eerste schoolgebouw 
werd gebouwd in de tuin rondom 
de kerk, op de plaats van de 
huidige pastorie. Geldgebrek was 
in die tijd ook al vaak aan de orde 
en komt regelmatig terug in de cor-
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School aan het Lipseinde met meester René Verstraelen; het gebouw in verval 
staat er nog steeds, de school werd gesloten in 1961. Boek 750 jaar Zondereigen

Schoolgebouw dat na jongensschool dienst ging doen als brandweergarage. Boek 750 jaar Zondereigen

respondentie van zowel gemeenten 
als inspecteur en onderwijzers.

Merksplas

In 1922 is er een strijd tussen 
de gemeenten Baarle-Hertog en 
Merksplas. De gemeentelijke jon-

gensschool in Zondereigen barstte 
uit zijn voegen met 65 leerlingen 
in één lokaal; slechts 28 leerlingen 
kwamen uit Zondereigen, de rest 
kwam vooral uit de buurtschappen 
rondom, zoals Lipseinde, Heikant, 
Strikkeweg en Geheul, alle beho-
rende tot Merksplas. 

Na jaren van discussie kwamen 
de beide gemeenten overeen dat 
Merksplas een bijdrage per leerling 
zou betalen aan Hertog, maar de 
overeenkomst werd nooit onderte-
kend… In 1928 werd aan het Lip-
seinde een jongensschool gebouwd 
door meester René Verstraelen met 
twee klassen. In 1961 moest het 
worden gesloten. De meeste leer-
lingen gingen weer in Zondereigen 
naar school en dat is nog steeds 
zo, aldus het onderwijsboek ‘Naar 
school … tussen wil en wet’. 

Schoolhoofd

Sinds 1905 was er in Zondereigen 
een aparte school voor meisjes, 
gesticht door de zusters Annunci-
aden. Zij hadden ook de bewaar-
school ( kleuterschool ) onder hun 
hoede. In 1965 werd een nieuw 
schoolgebouw voor de jongens 
gebouwd; hun voormalige school 
ging dienst doen als brandweer-
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garage en staat nu nog steeds in 
het centrum van Zondereigen. 

In die jaren was het huis van het 
schoolhoofd het mooiste gebouw 
van Zondereigen vertelt Frans van 

Met Frans van Gils een kijkje nemen in de  oude school. foto Jeanny Wouters

Gils die jarenlang schoolhoofd was 
van zowel de Vlinder in Hertog, 
’t Spoor in Weelde-Statie en De 
Horizon in Zondereigen. Hij zelf 
begon als onderwijzer in 1967 in 
het jongenstehuis te Weelde-Statie 

en in 1969 in Zondereigen met 
als collega’s Maria Versmissen en 
schoolhoofd meester Willebrords. 
Toen Willebrords op pensioen ging 
werd Maria Versmissen school-
hoofd. Bij de fusie in1977 werd 
Jef Jacobs schoolhoofd van de 
sholen van Baarle-Hertog, Zon-
dereigen en Weelde-Statie. In de 
fusieschool volgde Frans in 1988 
meester Jacobs op als directeur. 
In 1995 werden de fusiescholen 

Eerste steen De Horizon gelegd in 
1960. foto Jeanny Wouters

Vooraanzicht Vrije Basisschool De Horizon zoals die tot december er uitziet. foto Jeanny Wouters
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weer gesplitst. Frans bleef tot zijn 
pensioen in 1999 in Baarle-Her-
tog. Weelde-Statie en Zondereigen 
werden geleid door Peter Degrève.

Meisjes en jongens bijeen

Bij de fusie gingen in Zonderei-
gen de jongens en meisjes naar 
dezelfde school en was er sprake 
van gemengd onderwijs. Alleen de 

Noodlokalen deden ruim 32 jaar dienst. foto Jeanny 
Wouters

kleuterklassen bleven op de oude 
locatie, bij het klooster van de 
zusters. Ook zuster Rosalia bleef 
tot haar pensioen met de combi-
natieklas van het eerste en tweede 
leerjaar bij het klooster. De andere 
leerlingen gingen in 1965 allemaal 
naar het nieuwe schoolgebouw 
wat verderop in de straat, richting 
Merksplas. In 1989 worden prefab 
noodlokalen geplaatst afkomstig 

van de apotheek van Cobbaert uit 
Baarle-Nassau. Ze zullen 32 jaar 
dienst doen!

Verhuisd

In de zomervakantie dit jaar zijn 
alle leerspullen verhuisd van 
de oude schoollocatie naar het 
voormalig klooster in het centrum 
van Zondereigen naast de kleuter-
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school. Daar hebben de leerlingen 
tijdelijk onderdak gevonden. Want 
in december wordt hun school al 
gesloopt. Het dossier voor nieuw-
bouw loopt al lang, weet Frans van 
Gils die zelf in 1999 afscheid nam. 
Al ruim tien jaar wordt er overlegd 
met het bisdom, die de inrichtende 
macht is. De gemeente is geen 
bouwheer! In Zondereigen wordt 
wel op dezelfde plaats terugge-
bouwd. 

Nieuwe school van Zondereigen vooraanzicht, artist impression. Architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck BVBA

Nieuwbouw

Er komen in de nieuwbouw straks 3 
lagere school klaslokalen, 2 kleuter-
klassen, een refter, een polyvalente 
zaal en een gymzaal. Vooraan de 
directielokalen, rechts de bergingen 
en toiletten. Vooraan links wordt 
de kinderopvang ondergebracht. 
Samen met Frans van Gils kunnen 
we nog een laatste keer een kijkje 
nemen in het oude schoolgebouw. 

Het ligt er verlaten bij, maar alles 
is nog netjes, je zou er zo weer een 
klas in kunnen onderbrengen. Maar 
de isolatie is slecht, en de facili-
teiten gedateerd en verouderd. In 
2022 hoopt men met de nieuw-
bouw te kunnen starten.

Bronnen: 
Naar school...tussen wil en wet, 
Geschiedenis van het Basisonderwijs 
in Baarle.
Interview Frans van Gils.
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Artist impression. Architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck BVBA

Plattegrond van de nieuwe Horizon in Zondereigen. Architectenbureau Peeters, Van Gils & Verdonck BVBA
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Korhoenders in ons heem

Cultuurvolgers (4)
ANTOON VAN TUIJL

Naarmate onze voorouders het 

oerbos steeds verder terugdrongen 

om hun landbouwgebied te ver-

groten, vertoonde het landschap 

steeds grotere open terreinen. Be-

grazing door runderen en schapen 

hielden die lege vlakten kaal. Het 

werden heidevelden. De verwe-

ving van akkertjes, hooilandjes, 

heideterreinen en bos vormde een 

geschikt leefgebied voor korhoen-

ders. Ze komen hier waarschijnlijk 

al zo’n tweeduizend jaar voor.

E. Heimans en Jac. P. Thijsse 
hebben het natuurbewustzijn in 
Nederland op gang gebracht. Be-
roemd zijn hun ‘Verkade-boeken’. 
Zij schreven ook een hele boeken-
plank vol andere natuurboeken. 
Uit het deeltje ‘Hei en dennen’ (W. 
Versluys – Amsterdam, derde druk, 
1913) citeer ik hun ontmoeting 
met een korhoen. ‘Het zonnetje 
is al mooi aan het dalen en het 
wordt tamelijk vochtig en kil. De 
leeuwriken zijn het anders nog niet 
moe. Ze schetteren er lustig op 
los. Wel, is dát schrikken! Een fa-
zant? Neen, het was een korhoen. 
Hier is het nest. Wij hebben hem 
opgejaagd! Net een grote zwarte Korhaan met toom vrouwtjes. gravure uit Brehms Tierleben
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kip met korte hals en platte staart. 
Ja, die is nu nergens meer te zien.’

Prachtige vogels

Het vogeldeel van ‘Brehms Tier-
leben’ (Leipzig en Wenen, 1913) 
laat ons nader kennismaken met 
het korhoen. Op bladzijde 595 lees 
ik: ‘Het Korhoen, ook wel Kor-
haan, Berkenhaan en Moerhaan 
genoemd (en met Tetrao tetrix 
als wetenschappelijke naam) is 
betrekkelijk slank gebouwd. Zijn 
snavel is middelmatig lang en 
dik…’ Verder volgt een uitvoerige 
beschrijving van bevederde poten 
en tenen, korte vleugels en een 
staart die liervormig gebogen veren 
heeft en aan de onderkant spierwit 
is. Brehm vervolgt met: ‘Het veren-
kleed van het mannetje is zwart 
met op de kop, de hals en de rug 
een prachtige metaalblauwe glans. 
De plekken boven de ogen zijn 
vuurrood en kunnen bij opwinding 
sterk opzwellen. Het wijfje heeft 
donkere veren met een mengsel 
van roestgele en roestbruine vlek-
ken. Het is aanmerkelijk kleiner 
dan de haan.’ Korhoenders zijn 
prachtige vogels.

Veeleisend

Vanaf de vroege jaren zestig van 
de vorige eeuw deed ik met enige 
regelmaat vogelwaarnemingen in 
ons heem. Korhoenders kwamen 

toen vrij algemeen voor op de 
Singelheide en op de Ulicotense 
Heide, hier met name in het ge-
bied dat eigendom was van dokter 
Bloem Sr. De aanwezigheid van 
zo’n aantal korhoenders wijst er op 

De eerste haan komt aangevlogen. 

Korhoenderkuikens. afb. uit Brehms Tierleben , Ned. Uitg.
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Hij schudt met zijn vleugels en spreidt zijn staart.

Sissend en koerend loopt hij rond.

dat het landschap in deze terrei-
nen toen heel gevarieerd was en 
een grote biodiversiteit herbergde. 
Korhoenders zijn namelijk heel 
erg veeleisend wat hun leefgebied 
betreft. Hun biotoop moet jonge en 
oude hei hebben, jonge en grote 
dennen en berken, hier en daar 
een weilandje en een akkertje met 
liefst ook nog een stukje venig en 
moerassig land. Al deze verschil-
lende elementen voorzagen hen 
van uitkijkposten, slaapplaatsen, 
schuilplekken voor nest en jongen 
en vooral van een heel gevarieerd 
menu.

Schijngevechten

De voorjaarsperiode van half april 
tot begin mei kon schitterende 
taferelen opleveren. Het is de tijd 
dat de korhanen baltsen of, zoals 
anderen zeggen, balderen. Deze 
activiteiten zijn nodig om de ter-
ritoria in het leefgebied te verdelen 
en om de vrouwtjes te laten kiezen 
met welke haan ze het broedsei-
zoen zullen beleven.
Ik heb dat baltsen een paar keer 
van dichtbij meegemaakt. In 1962 
ontdekte ik op een vroege mor-
genwandeling een van de vaste 
baltsplaatsen bij toeval. Jammer, 
want ik stoorde de dieren. Daarna 
ging ik anders te werk. Ver vóór 
zons opkomst reed ik met de auto, 
(lichten gedoofd!), tot vlak bij de 
korhoeder-arena. Met het por-
tierraampje open bleef ik rustig 
wachten. Bij het prilste daglicht 
kwam de eerste haan aanvliegen 
en streek neer op zo’n vijftien tot 
twintig meter afstand. Alsof hij in 
zichzelf liep te mopperen, stootte 
hij allerlei blaas- , kraai- en brom-
geluiden uit. Nu eens liep hij met 
de kop naar de grond, dan weer 
richtte hij zich ineens op. De rij-
zende zon liet zijn opgezette kam-
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Met de kop naar de grond en hangende vleugels…

Er ontstaan schijngevechten.

vlekken gloeien. Hij schudde met 
zijn hangende vleugels en spreidde 
zijn zwierige staart breed uit. 

Het glanzende zwart en het 
spierwitte contrasteerden sterk. 
Toen kwamen nog enkele hanen 
aan. Ze kregen het samen heel 
druk met elkaar. Luid sissend, 
klokkend en koerend dansten 
ze rond en sprongen soms hoog 
tegen elkaar op alsof ze hevig in 
gevecht waren. Intussen waren er 
ook enkele vrouwtjes aangekomen. 
Die wandelden gewoon een beetje 
rond alsof ze totaal niet geïnteres-
seerd waren in het spektakel van 
de mannen.
Ik heb geen idee meer hoe lang de 
ceremonie duurde, maar op zeker 
moment bedaarden ze geleidelijk 
en de een na de ander vertrok, 
ieder in een andere richting. Elke 
haan ging blijkbaar naar zijn eigen 
territorium. Even later hoorde je ze 
in de verte roepen. Hun ‘roettoe-
roettoe-roettoe-oerr-oerr-oerr-koer-
re-koerre-koerre-roettoe-roettoe’ 
was wel tot op een kilometer 
afstand te horen. Hoog gezeten 
vanaf een vliegden, een paal of de 
top van een berk riepen ze vanuit 
het centrum van hun broedterrein. 
De hennetjes gingen achter de 
haan aan die het meeste indruk op 
hen maakte.

Veranderingen 

Het nest legden ze steeds goed 
verborgen onder oude heides-
truiken of onder overhangende 
takken. Ze maakten een eenvoudig 
kuiltje, bekleed met wat grasjes en 
bladeren. Een legsel bestond uit 
zeven tot tien eieren die een goede 
schutkleur hadden. Eén keer heb 
ik zo’n nest gevonden. Dat zou me 
beslist niet gebeurd zijn, ware het 
niet dat het overhoop gehaald was. 
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Elke haan roept in zijn eigen territorium.

Een hennetje loopt gewoon wat rond.

Daardoor zag ik de eieren liggen 
vanaf het pad waarop ik wandelde. 
De eieren waren blijkbaar stukge-
beten en gedeeltelijk leeggezogen 
door wezels of hermelijnen.
In de tijd dat dokter Bloem zijn 
landgoed nog als jachtgebied ge-
bruikte, werd ook op korhoenders 
gejaagd. Elk jaar konden er wel 
enkele hanen ‘geoogst’ worden. 
Naar mijn idee zijn natuurlijke pre-
datie door roofdieren en menselijke 
jacht niet fataal geworden voor 
onze korhoenders. De geleidelijke 
veranderingen in het landschap 
– die steeds weer een verarming 
voor de natuur inhielden – haal-
den de noodzakelijke variatie uit 
de korhoen-leefwereld weg. Ook 
het voedselaanbod, vooral voor de 
kuikens, kwam onder druk.

In maart 1969 trof ik nog een 
groep van 23 vogels aan op de 
Singelheide. Voorjaar 1973 zag ik 
de twee laatste hanen… Ik mis ze 
nog altijd! Weer een soort die onze 
‘cultuur’ niet meer kon volgen.

(De aquarellen zijn van Antoon van Tuijl)

De eieren hebben een sterke schut-
kleur. afb. uit ‘Eieren en nesten van onze 
vogels’, Van Nes, Uitg. Thieme 1953
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In Memoriam
LIA VAN GILS

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

Wij gedenken:

Dhr.  A. Theeuwes
Mevr. M. van Beek
Mevr. M. Gieskens-Verheijen
Dhr.  J. Hendrikx

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

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek vergeten te 
vermelden, doen wij een vriendelijk 
verzoek aan nabestaanden om een 
overlijdensbericht te sturen aan:
Heemkundekring  
Amalia van Solms
Postbus 225, 
5110 AE Baarle-Nassau (NL) 
of
Kerkstraat 4, 
2387 Baarle-Hertog (B)
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Arme Amalia (114)
ANTOON VAN TUIJL

Ook in de voorbije periode wisten 

meerder leden en anderen Amalia 

te vinden om een schenking te 

doen. Een paar gaven van wat 

groter formaat hebben we moeten 

laten gaan. We hebben ernstig 

ruimtegebrek. Kleine voorwer-

pen met een heemkundige en/of 

Baarlese binding nemen we graag 

aan. Vanzelfsprekend ook boeken 

en paperassen.

Wij vermelden de schenkingen

Er kwamen uitzonderlijk veel bidprentjes binnen. Het is maar goed dat er 
nogal veel dubbele exemplaren bij zitten. Je zou anders de indruk krijgen 
dat het inwonertal van Baarle wel heel sterk aan het verminderen is! 
–  Enkele carnavalsemblemen. 
–  Een riem van een welpenuniform. 
–  Een sigarenpijpje. 
–  ‘Mis- en Gebedenboek van den Vlaamschen soldaat’, 1917. Dit wordt 

toegevoegd aan onze al heel grote verzameling kerkboeken.
– Een tijdschriftartikel over het Vluchtoord Uden in WO I.
 –  Enkele oude familiefoto’s. 
–  Een aantal handwerkjes, zoals kleine hoedjes die gehaakt zijn van 

smalle strookjes gekleurd plastic. 
–  Enkele gehaakte kleedjes. 
–  Een reuzenrozenkrans. 
–  Drie mini digitale videocassettebandjes.
–  Een aantal Allerzielenplaatjes. 
–  Een kruis in huisnijverheid. 
–  Een blikken doos en een dito trommel. 
–  Enkele gewichten voor een bascule. 
–  Enkele oude gereedschappen. 
–  Een vossenklem. Wat een gemeen ding is dat eigenlijk! 
–  Een verzameling boeken. 
–  Twee sets Tarotkaarten, waaronder een Vlaamse set. 
–  Een missaal. 
–  Met de hand getekende oorkonde van de eerste avondvierdaagse in 

Baarle. Er hangt een plastic erekruis aan! 
–  Een schoolfoto uit Zondereigen, waarbij de schenker moeite deed 

zoveel mogelijk namen op te zoeken. 
–  Een mooi stapeltje foto’s die lang geleden gemaakt zijn van verschil-

lende zaken door Harrie van de Burg. 
–  Een aantal herinneringsmedailles en kleine devotionalia.
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We noemen natuurlijk  
ook de schenkers:

August Mertens – Jos Wildhagen-
Van de Burg – Leo Gladines 
– Maria van de Lisdonk-Van 
Looveren – Uit de nalatenschap 
van Fons Schoenmakers – Mevr. 
Van Roosmale – Mevr. Marleen 
Nuyts – Adrian Theeuwes – 
Familie Timmermans – Marleen de 
Swart-van Gool – Julia Smulders-
Bastiaansen – Familie Beekmans-
Willemsen – Frans Tuijtelaars – 
Ineke van Strijp.

Een nieuw boek 

ontvingen we van Frans Muësen. 
Zijn genealogisch familieboek 
stelde hij samen tijdens het vele 
thuiszitten tijdens het rondwaren 
van Covid 19. Het gaat over de 
families Muësen, Meeuwesen en 
Meeus(s)en. Voor onze stamboom-
kenners een fijne traktatie.

Dank aan alle schenkers
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Medaille met vraagtekens 

Merkwaardigheden (104)
ANTOON VAN TUIJL

Met grote regelmaat zoeken mensen van heinde en verre contact met 

Amalia. Heel vaak wordt informatie gevraagd. Het komt echter ook voor 

dat mensen van elders iets aanbieden, waarvan ze denken dat het ons 

kan interesseren. Via e-mail komen die berichten binnen bij Ria Laurijs-

sen. Die bekijkt wie zo’n bericht het best kan beoordelen en beantwoor-

den. Dan zet zij het door.

Zijde A met bloemenkrans. foto R. Nouwen Zijde B met jaartal. foto R. Nouwen

Zo zoekt in juni een familie uit 
Moergestel contact met het bericht 
dat zij een medaille hebben die iets 

met Baarle te maken heeft. Deze 
mensen hebben echter geheel geen 
bindingen met Baarle en bieden de 

penning aan. Ze voegen foto’s toe. 
Na ontvangst van hun mail via Ria, 
ben ik wel zeer verrast! Tegelijk 
rijzen er ook vraagtekens.

Opvallende datum

De afbeeldingen laten zien dat de 
penning zilverkleurig is. De diame-
ter is vier centimeter. De ene zijde 
heeft een mooie bloemenkrans, 
terwijl in het middenvlak de tekst 
‘Herinneringsteken’ gegraveerd is. 
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Dit geeft weinig informatie. De 
andere zijde heeft meer te bieden. 
Daar staat: ‘BAARLE Nassau 
et Hertog 1892’. Dat jaartal is 
merkwaardig. Wat meteen door 
mijn gedachten flitst: vierden wij 
niet in 1992 ‘1000 Jaar Baarle’? 
Toen was deze medaille honderd 
jaar oud!

Zoals gezegd wil de familie Nou-
wen uit Moergestel deze penning 
graag aan Amalia schenken. Ik 
nodig haar uit en ontvang Mijnheer 
en Mevrouw met hun dochter op 
24 juli in ons Heemhuis.
Mevrouw Nouwen vertelt dat het 
sieraad uit haar familie afkomstig 
is, namelijk uit de nalatenschap van 
haar moeder. Die was oorspronke-
lijk afkomstig uit Hilvarenbeek. Voor 
zover zij weet is er geen enkele rela-
tie tussen haar moeders familie en 
Baarle. Heel misschien ligt er toch 
een kleine link. Bij haar moeder 
thuis is vroeger ooit een marechaus-
see ingekwartierd geweest en die 
had eerder in Baarle dienst gedaan. 
Zou die…? Het blijft gissen.

Ambtsketen 
  
Mevrouw Nouwen herinnert zich 
nog heel goed dat de medaille 
bij hen in huis was in haar jonge 
jaren. Ze weet nog precies waar ze 
bewaard werd. Ook vertelt ze dat 
zij als kind wel eens burgemees-
ter speelde. Dan was de zilveren 
medaille met de stevige ketting een 
ideale ambtsketen. En verder blijft 
die al die volgende jaren gewoon 
rustig in hetzelfde laadje liggen, 
tot… ‘Nu gaan we toch eens kijken 
of ze in Baarle belangstelling heb-
ben’. Nou en of!
1000 Jaar Baarle in 1992 en een 
mooie medaille uit 1892. Merk-
waardig! 

De veronderstelling dat die relatie 
er ligt, lijkt vanzelfsprekend. 
Maar klopt dat? Ik heb in al mijn 
heemjaren nooit iets over een 
viering van het 900-jarig bestaan 
van Baarle gehoord of gelezen. Het 
bestaan van deze medaille is me 
ook volledig onbekend. Dus gaan 
we hier en daar rondvragen. Tot 
nu toe heeft niemand ook maar 
één regeltje informatie, behalve 
wikipedia. Daar lees ik: ’De naam 
Baarle komt in de geschiedenis 
voor het eerst voor in een oorkonde 
die te maken heeft met de stichting 
van de abdij van Thorn uit 992. 
Daarom heeft Baarle in 1892 het 
feest van 900 jaar Baarle en in 
1992, 1000 jaar Baarle gevierd’. 
Zoals je ziet, beperkt Wikipedia 
zich ook tot slechts één zin.

Wie?

In het jubileumjaar 1892 heeft 
Baarle behalve feestelijke gedach-
ten, ook zware zorgen aan het 

hoofd. Er wordt namelijk weer 
eens een poging voorbereid om de 
enclaves op te heffen. De Bel-
gische regering laat de enclaves 
opmeten. Het idee wordt geopperd 
om die 267 hectaren Belgisch 
grondgebied te ruilen tegen de 
Nederlandse gebiedsdelen Castelré 
en Ulicoten. Het komt wel tot een 
wetsvoorstel, maar niet tot een 
daadwerkelijke ruil. Grote opluch-
ting voor Baarle.

Wij kunnen ons niet goed voorstel-
len dat Baarle een herinnerings-
teken laat maken en verder niets 
feestelijks organiseert. Dat zou toch 
wel merkwaardig zijn!

Tot op heden vinden wij er niets 
over. Jammer. We hebben nog 
wel een sprankje hoop. Amalia 
bewaart zo’n slordige honderdtwin-
tig archiefdozen vol met allerhande 
documentatie uit ons heem. Al 
die interessante en waardevolle 
paperassen kreeg zij van gulle 
gevers. Het blijkt dat er veel fa-
milies zijn waarin grootouders en 
ouders van alles bewaarden, tot 
het toevertrouwd werd aan Bidoc 
(onze bibliotheek en documentatie-
centrum).

Wie weet komt er nog eens een 
programmaboekje of krantenartikel 
of wat voor een spoor dan ook te-
voorschijn van de viering ‘900 jaar 
Baarle’. Toch die doos met oude 
papieren maar eens tevoorschijn 
halen…

Bronnen: 
Wikipedia ‘Baarle 1892’ en Jaarboek 
Amalia 1993, kroniek van Baarle, 
Castelré, Ulicoten en Zondereigen 
(Ed Ragas). 

Omslag boek Baarle 1000 jaar.  
foto A. van Tuijl
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Amalia aan het werk (28)
REDACTIE

Achter de schermen wordt door 

onze vereniging doorlopend werk 

geleverd. Veel informatie wordt 

per e-mail opgevraagd en bezorgd. 

Met deze artikelenreeks worden 

die werkzaamheden voor iedereen 

verduidelijkt.

Metaaldetectie

In ‘Amalia aan het werk (27)’ 
publiceerden wij een kort berichtje 
over metaaldetectie. Cees de Jong 
wees ons in dit verband op artikel 
2.22 van de nieuwste versie van 
de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning (APV). Die houdt een detectie-

verbod in op het grondgebied van 
de gemeente Baarle-Nassau, wat 
geen probleem vormt omdat Ama-
lia hier geen plannen heeft. Alleen 
voor onze tweejaarlijkse vredesda-

Detectorvondsten in Zondereigen.  
foto Herman Janssen Detectorvondsten in Zondereigen. foto Herman Janssen

gen met basisschoolleerlingen uit 
Zondereigen zijn er demonstraties 
met een metaaldetector, maar die 
vinden op Belgisch grondgebied 
plaats.
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Stichting 
Ondernemend 
Baarle

Amalia werkt alsmaar meer met 
Baarlese verenigingen samen. 
Zo werd onlangs een hoeveel-
heid foto’s aangeleverd om de 
elektriciteitskastjes in het dorp te 
verfraaien. En Amalia neemt op 22 
januari 2022 deel aan Baarle by 
Night. Ook hiervoor werden oude 
dorpsfoto’s ter beschikking gesteld 
om op grote schermen te tonen. 
Het heemhuis wordt die avond 
opengesteld en tegelijk ontsluit 
onze vereniging de oude Belgische 
brandweerkazerne in de Pastoor 
Van Herdegomstraat. Dat pand is 
normaal niet publiek toegankelijk 
en zal op termijn gesloopt wor-
den. Een unieke kans om nog een 
kijkje te nemen! Ook de beneden-
zaal van het heemhuis was ooit 
een brandweergarage. Op beide 
locaties zullen op een groot scherm 
oude brandweerfoto’s geprojecteerd 
worden. 

Toerisme Baarle

Met Willem van Gool is meermaals 
overleg gepleegd over hoe Amalia 
kan bijdragen aan het onderzoek, 
bekendmaken en promoten van de 
enclavesituatie. Samen werd na-
gedacht over de enclavewijzer, het 
enclavepaspoort en het actualise-
ren van de tijdlijn in het bezoekers-
centrum. Amalia helpt ook met het 
beantwoorden van vragen die aan 
Toerisme Baarle worden gesteld. 
Alexandra Novosseloff schrijft een 
boek over grenzen, waaronder die 
van de Baarlese enclaves. “Het 
wordt een geweldig hoofdstuk,” 

aldus Alexandra. Tegelijk vroeg ze 
een antwoord op negen gedetail-
leerde vragen. Die werden netjes 
onderling verdeeld. De antwoorden 
komen t.z.t. aan bod in de artike-
lenreeks ‘Hoe uniek is Baarle’. 

Kaarsenmuseum

Na investeringen in de vernieuwing 
van het museum en een verlies 
aan inkomsten wegens de pan-
demie, moet het kaarsenmuseum 
binnen afzienbare tijd ook zijn hui-
dige locatie verlaten. Tijd voor een 
goed gesprek over de toekomst, 
vond Cor Vanistendael van Erfgoed 
Noorderkempen. Een gesprek over 
ambities en dromen. Hij nodigde 
daarbij tevens het lokaal bestuur 
Baarle, Cultuurcentrum Baarle, 
Toerisme Baarle en heemkunde-
kring Amalia van Solms uit. Harry 
Benschop nam voor Amalia aan 
de brainstorm deel en toonde zich 
achteraf tevreden met het overleg. 

Gierlestraat 

Jan Van Duppen stelde vragen 
bij de oorsprong van de Baarlese 
straatnaam ‘Gierlestraat’. Die naam 
bestaat al lang, minstens sinds 
1501. Er zijn meerdere mogelijk-
heden. De naam kan verwijzen 
naar Wouter Van Gierle, de eerste 
prior van Corsendonk (1393). Of 
hij kan verklaard worden als een 
samenvoeging van gier en lo: een 
bosje op hoge zandgrond waar 
een gier verblijft. Het is namelijk 
niet uitgesloten dat in de mid-
deleeuwen gieren in onze streek 
verbleven. Of refereert gier hier aan 
mestvocht? Misschien is Gierle een 
verbastering van geer en lo? Een 
geer is een langgerekt, driehoekig 
stuk grond. Tot slot behoort ook 
‘straat naar het Baarlese gehucht 
Gierle’ tot de mogelijkheden. Gierle 
kan dan het gehucht Gelre in 
Zondereigen zijn. Aansluitend op 
Nederlands gebied heet die streek 
nu Ghil. Deze naam verwijst naar 
de slijkerige en moerassige bodem-
gesteldheid.

Beukendreef

Frans Horsten, journalist van de 
Hoogstraatse Maand, vroeg info 
over het oude wegenpatroon in 
Castelré. Het kruispunt op Belgisch 
grondgebied nabij café In Holland 
was ooit een belangrijk knooppunt 
van doorgaande wegen. De Bosuil 
leidde naar Hoogstraten en Ant-
werpen. De Beukendreef bracht de 
reiziger naar Wortel en Turnhout. 
De Grensdreef was de grote baan 
naar Baarle en ’s-Hertogenbosch. 
En via de Schootsenhoek en het 
Groeske kon men naar Meerle en 
Breda. Dit oude wegenpatroon is 

Enclavepaspoort. foto Herman Janssen
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nog wel aanwezig, maar wordt niet 
meer als dusdanig herkend sinds 
de aanleg van nieuwe doorgangs-
wegen in de 19de eeuw.

Theek5

Yvonne Stevens nodigde de voorzit-
ters van Amalia en Toerisme Baarle 
uit voor het geven van een lezing 
over de enclaves in het Cultuur-
centrum Baarle. Een datum hier-
voor is nog niet gepland. Ook vroeg 
zij of er elders in de wereld nog 
bibliotheken bovenop een encla-
vegrens staan: “Ik neem namelijk 
aan dat dit een unieke situatie is?” 
Dat klopt, Yvonne. De bib in Baarle 
is de enige waar een enclavegrens 

doorheen loopt. Er staat nog één 
andere bib bovenop een rijksgrens 
(geen enclavegrens!). Dit is ‘the 
Haskell Free Library and Opera 
House’ in Stanstead (Quebec) en 
Derby Line (Vermont). Het gebouw 
staat bovenop de rijksgrens tussen 
de Verenigde Staten en Canada: 
bovenop de Collins-Valentine-lijn 
tussen Quebec en New York/Ver-
mont. De grens is er op de vloer 
van een leeszaal en een auditorium 
gemarkeerd.

Bezemklokje

Frank Janssens, bestuurslid van 
het Bezemklokje uit Turnhout, 
bracht op zondag 29 augustus met 
38 leden van die heemkundekring 

een bezoek aan Amalia. Ze werden 
ontvangen, rondgeleid, van koffie 
voorzien en keerden bijzonder 
tevreden huiswaarts.

Jansen-van der 
Veeken

Jan Aerts van de heemkunde-
kring in Oud-Turnhout schrijft de 
geschiedenis van steenbakkerij De 
Congoster in Turnhout. Hij zocht 
al eerder informatie over Martin 
Verbeeck – een bekende aannemer 
uit de cement-, steen- en pan-
nenindustrie – en burgemeester 
Henricus van Gilse, wiens naam 
hij tegenkwam in de oprichtings-
akte van de Fabrique de Ciment 

Zwarte tape markeert de grenslijn in the Haskell Free Library and Opera House. www.howderfamily.com
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Portland artificiel et Briqueteries 
La Bonne Espérance S.A. Dit keer 
was Jan op zoek naar informatie 
over de Baarlese aannemer Louis 
Gérard Jansen-van der Veeken. Sa-
men met Amalia werden heel wat 
gegevens verzameld, genoeg voor 
een artikeltje over die man in één 
van de volgende Van Wirskaantes.

Otters

Luc Damen, voorzitter van 
heemkring De Griffioen in Des-
sel, schrijft een artikel over de 
otter, een dier dat in onze regio 
meedogenloos werd uitgeroeid. Hij 
zocht en vond informatie in oude 
Kempense kranten, maar was nog 
op zoek naar illustratiemateriaal. 
Amalia bezorgde hem een foto uit 
het boek ‘Een eeuw Zondereigen’ 
met de vermelding: “In 1948 werd 
in het Moer een otter geschoten 
door Stan Vervoort, Phil Ooms en 
Bert De Keyser. Otters werden in 
dit gebied tot in de zestiger jaren 
waargenomen. Ze maakten jacht 
op het grote aantal vissen dat het 
Moer rijk was. 

Vervuiling van het water betekende 
het einde, zowel voor de vissen als 
voor de otters.”

Asbest

Sinds 1 januari 2019 is Histories 
de nieuwe dienstverlenende orga-
nisatie voor erfgoedvrijwilligers in 
Vlaanderen en Brussel. Deze koe-
pelorganisatie vroeg de heemkun-
dekringen in Baarle, Merksplas en 
Rijkevorsel om mee te werken aan 
een project waarbij de volledige 
collectie door een asbestspecialist 
wordt geïnspecteerd. Concreet be-
tekent dit dat gekeken wordt welke 
collectiestukken asbest bevatten. Er 
worden eventueel stalen genomen 
om in een labo te analyseren. De 
specialist geeft advies voor de 
optimaal veilige bewaring van deze 
objecten. Bezoek, staalnemin-
gen, analyses en advies worden 
bekostigd vanuit projectgelden en 
projectpartners van Histories. Het 
onderzoek bij Amalia wordt een 
voorbeeldcasus om de deelname 
van andere heemkringen en lokale 
musea aan te moedigen.

Renier Snieders

Sam Manders vroeg en kreeg toe-
stemming namens de Sniederspas-
sage in Bladel om een portrette-
kening van Renier Snieders in een 
ontwerp voor het winkelcentrum te 
gebruiken.

Eerste 
Wereldoorlog

Het kan blijkbaar niet anders: ook 
dit keer bereikten Amalia weer 
vragen over de Eerste Wereldoor-
log. Jos van Raan, bestuurslid 
van het Studiecentrum Eerste 
Wereldoorlog (SSEW), vroeg en 
verkreeg de teksten van het boek 
‘Hoogspanning aan de Belgisch-
Nederlandse grens’. Volgend jaar 
komt hij langs voor het fietsen 
van de Dodendraadroute en een 
bezoek aan het Heemhuis. Mandy 
van Dijk bracht onlangs het boek 
Duivelseiland uit. Het handelt over 
een interneringskamp voor vlucht-
gevaarlijke Belgische, Franse en 
Engelse officieren op het eiland Urk 
in de jaren 1914-1917. Mandy 
was eveneens op zoek naar teksten Ottervangst in 1948. foto Amalia van Solms

Dokter Snieders was belangrijk voor 
het culturele leven in Turnhout. foto 
Amalia van Solms
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over de dodendraad en kwam via 
Evelyn de Roodt en prof. Vanneste 
bij Amalia terecht. Zij werd op haar 
wenken bediend.
Vanja Stalmans maakte ons erop 
attent dat het internetbereik in de 
grensstreek te wensen over laat. Zij 
signaleerde problemen met de GPSX 
van de Dodendraad fietsroute. Ama-
lia heeft vervolgens ervoor gekozen 
om een uitgebreide disclaimer bij 
het downloaden te plaatsen. We 
raden daarin iedereen aan om voor 
noodgevallen een geprinte versie 
van de route mee te nemen.

Pieter Jozef 
Taeymans
Leslie Brosens vroeg voor een 
tentoonstelling rond architectuur 
in Hoogstraten een hoge resolutie 
foto van Pieter Jozef Taeymans. 
Omdat die niet beschikbaar is, 
stelde Amalia aan Leslie voor om 
contact op te nemen met mevrouw 
Marie-Ange Verheyen, een telg uit 
de Taeymansfamilie. 

Archeologie

Lynn Kruithof van Aeres Milieu BV 
en Manuela Orbons van ArcheoPro 
vroegen beide documentatie voor 
hun archeologische bureauonder-
zoeken in Baarle. Waar mogelijk 
heeft Amalia hen daarbij geholpen. 
Vondsten zijn er niet bekend, maar 
van het perceel vooraan in de 
 Molenbaan (in de contra-enclave 
N1) zijn oude kaarten beschikbaar. 
Dat perceel is minstens vanaf 
september 1952 een tuin geweest 
waar aardappelen en groenten 
gekweekt werden. Hij was eigen-
dom van de familie Lauwers, die 
op de Katerstraat nr. 11 woonde. 
Later hoorde dit perceel toe aan de 
oudste zoon, die deze grond voor 
een deel voor groentevoorziening 
gebruikte. De plattegrond laat zien 
dat veel adressen aan de Kater-
straat heel diepe tuinen hebben 
of hadden. De Bremer stroomde 
overkluisd door de kloostertuin en 
kwam uit op het kruispunt van 
de Molenbaan met de Pastoor de 
Katerstraat.

Nieuwe leden 

Sinds de vorige van Wirs-
kaante heeft Amalia weer een 
aantal nieuwe leden kunnen 
inschrijven.

Wij heten van harte welkom:

Dhr. J. Meyvis
Dhr. S.M. Kramer
Fam. J.A.C. Herijgers
Fam. F. Beekmans-Willemsen
Dhr. J.A. Leijten
Dhr. E.W.M. Aerts
Dhr. A. Mertens
Fam. E. Keustermans-Gillis
Fam. F. Fransen
Dhr. A.J. Pellis
Fam. E. Blok e/o C. Oomens
Fam. H. Pekaar
Fam. J.P.J. Hellings
Dhr. L. Vanhoof
Dhr. H.C.J. Aerssens
Fam. R. Schellekens

Kaart van graaf Joseph de Ferraris (1771-1778). https://geo.onroerenderfgoed.be



van wirskaante 2021/4       89

Herdenkingspaal

Elly van Dijk-Kroon volgde de 
smokkelaarsroute en peilde naar 
de locatie en de oorsprong van een 
prachtige herdenkingspaal op haar 
foto. Amalia contacteerde Peter 
Dirven en hij wist het. Die paal 
staat op het landgoed Nieuwkerk, in 
de buurt van Goirle. Dat landgoed 
ligt deels op Belgisch, deels op 
Nederlands grondgebied. In 1914 
was het eigendom van baron Albert 
de Meester de Betzenbroeck. ’t Mis-
terke, zoals de baron in de omgang 
werd genoemd, liet begin 1914 op 
Belgisch grondgebied een landhuis 
bouwen waarin hij graag verbleef. 
Na het uitbreken van de oorlog werd 
zijn buitenverblijf al spoedig bezet 
door Duitse soldaten die met de 
grensbewaking waren belast. Pruisi-
sche en Beierse militairen maakten 
een puinhoop van de inboedel. 
Geen wonder dat de baron een gru-
welijke hekel aan de Duitsers kreeg. 
In het geheim werkte hij mee om 
Belgische soldaten in burgerkleding 
naar Nederland te laten ontsnappen 

zodat deze via Engeland weer aan 
het front konden worden ingezet. 
De Duitsers kregen echter lucht van 
deze illegale praktijk en probeerden 
de baron gevangen te nemen. Er 
werd zelfs een prijs op zijn hoofd 
gesteld. Op 13 maart 1916 lukte 
het de Duitsers bijna om hem in 
handen te krijgen. Enkele solda-
ten, tuk op de beloning die hen te 
wachten stond, grepen hem vast op 
Nederlands grondgebied en probeer-
den hem over de grens te trekken. 
Soldaten van het Nederlandse 
grenswachtdetachement kwamen op 
het rumoer af en konden de baron 
bevrijden. Ter herinnering aan deze 
gebeurtenis liet Albert De Meester 
de Betzenbroeck op die plaats een 
gedenknaald plaatsen. Die droeg 
vele jaren lang op de top ervan een 
leeuwtje. Omdat het was losgeraakt, 
heeft baron Jamblin de Mieux, de 
huidige eigenaar van Nieuwkerk, dat 
beeldje verwijderd. Het wordt onge-
schonden in zijn huis bewaard. 

Bron: 
www.eerstewereldoorlog.nu/
monumenten/gedenknaald 

Gedenknaald op het landgoed Nieuwkerk. 
foto Elly van Dijk-Kroon

Villa ‘Mijn lust en leven’, Nieuwkerk. collectie Ton Bluekens
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December (2021)
-  Zondag 05 december: open Heemhuis, van 10.30 

tot 12.30 uur.
-  Dinsdag 14 december: wintersamenkomst met 

een maaltijd en een optreden van Straf Poejer, 
om 18.00 uur in de aula van het cultuurcentrum 
Baarle. Geannuleerd.

-  Dinsdag 28 december: winterwandeling, vertrek 
om 09.00 uur.

Januari (2022)
-  Zondag 02 januari: nieuwjaarsbijeenkomst, 

van 10.30 tot 12.30 uur in de aula van het 
cultuurcentrum Baarle.

-  Dinsdag 18 januari: lezing over de Baarlese 
schilder Petrus Christus door Jan Verheyen (in het 
kader van het jaarthema ‘kunst’), om 19.30 uur in 
de aula van het cultuurcentrum Baarle.

-  Zaterdag 22 januari: deelname aan Baarle 
by Night, in het Heemhuis en in de vroegere 
Belgische brandweerkazerne in de Pastoor van 
Herdegomstraat.

Februari
-  Zondag 06 februari: open Heemhuis,  

van 10.30 tot 12.30 uur.
-  Donderdag 10 februari: ontvangst van nieuwe 

leden, om 19.00 uur in het Heemhuis.
-  Dinsdag 22 februari: lezing over de oorsprong van 

lentefeesten door Antoon van Tuijl, om 19.30 uur 
in de aula van het cultuurcentrum Baarle.

Maart
-  Zondag 06 maart: open Heemhuis,  

van 10.30 tot 12.30 uur.
-  Dinsdag 15 maart: filmavond ‘Trug in de tèd’  

door André Moors, om 19.30 uur bij  
Q-Lite, Wiekenweg 13 in Baarle-Hertog. 

-  Zaterdag 19 maart: filmavond ‘Trug in de tèd’ 
door André Moors, om 14.00 uur bij Q-Lite, 
Wiekenweg 13 in Baarle-Hertog.

-  Zondag 27 maart: vroege natuurtocht, vertrek om 
08.00 uur bij het Heemhuis.

-  Dinsdag 29 maart: algemene ledenvergadering, 
om 19.30 uur in de aula van het cultuurcentrum 
Baarle.

April 
-  Zaterdag 02 april: genealogie cursus door Jan 

Broos, van 09.30 tot 17.00 uur in de aula van 
het cultuurcentrum Baarle.

-  Zondag 03 april: open Heemhuis, van 10.30 tot 
12.30 uur.

-  Zaterdag 16 april: fietstocht naar Schijnvliegveld 
De Kiek, vertrek om 13.30 uur bij het Heemhuis.

Mei
-  Zondag 01 mei: open Heemhuis, van 10.30 tot 

12.30 uur.
-  Donderdag 05 mei: zomeravondwandeling, vertrek 

om 19.00 uur.
-  Zaterdag 07 mei: Polen Battle Tour Baarle 

fietstocht (in het kader van de herdenking van 
WO2).

-  Maandag 09 mei: vredesdag voor klassen 5 en 
6 van basisschool De Vlinder, bijeenkomst om 
09.00 uur in de aula van het cultuurcentrum 
Baarle.

-  Dinsdag 10 mei: vredesdag voor groep 7-8 van 
de Bernardusschool en 7A/8C van de Uilenpoort, 
bijeenkomst om 09.00 uur in de aula van het 
cultuurcentrum Baarle.

-  Donderdag 12 mei: vredesdag voor klas 5-6 van 
de Horizon, klas 5-6 van ’t Spoor en de groepen 
7/8B en 8A van de Uilenpoort, bijeenkomst om 
09.00 uur in de aula van het cultuurcentrum 
Baarle. 

-  Zaterdag 14 mei: Polen Battle Tour Baarle 
fietstocht (in het kader van de herdenking van 
WO2).

-  Zondag 29 mei: vroege vogeltocht met ontbijt, 
vertrek bij het heemhuis om 05.00 uur.

Activiteitenprogramma 2021/2022

DEELS ONDER VOORBEHOUD
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Juni
-  Donderdag 02 juni: zomeravondwandeling, vertrek 

om 19.00 uur.
-  Zaterdag 04 juni: jaarlijkse heemreis.
-  Zondag 05 juni: open Heemhuis, van 10.30 tot 

12.30 uur.
-  Zaterdag 18 juni: dorpswandeling (in het kader 

van het jaarthema ‘kunst’), vertrek om 13.30 uur 
bij het Heemhuis. 

-  Vrijdag 24 juni: lokale heemdag, aanvang om 
12.00 uur in de aula van het cultuurcentrum 
Baarle. 

Juli
-  Zondag 03 juli: open Heemhuis, van 10.30 tot 

12.30 uur.
-  Donderdag 07 juli: zomeravondwandeling, vertrek 

om 19.00 uur. 
-  Zaterdag 16 juli: fietstocht met bezoek aan 

Herenboerderij Goedentijd, vertrek om 13.30 uur 
bij het Heemhuis. 

Augustus
-  Donderdag 04 augustus: zomeravondwandeling, 

vertrek om 19.00 uur.
-  Zondag 07 augustus: open Heemhuis, van 10.30 

tot 12.30 uur.
-  Zaterdag 20 augustus: Bernardus bedevaart, 

vertrek om 17.30 uur bij het Heemhuis.

September
-  Donderdag 01 september: zomeravondwandeling, 

vertrek om 19.00 uur.
-  Zondag 04 september: open Heemhuis, van 

10.30 tot 12.30 uur.
-  Dinsdag 20 september: demo/workshop over verf 

maken (in het kader van het jaarthema ‘kunst’),  
om 19.30 uur in lokaal 9 van het cultuurcentrum 
Baarle.

-  Zaterdag 24 september: Van Gogh uitstap (in 
het kader van het jaarthema ‘kunst’), vertrek om 
13.30 uur bij het Heemhuis.

Oktober
-  Zondag 02 oktober: open Heemhuis,  

van 10.30 tot 12.30 uur.
-  Weekend 15-16 oktober: dag van de Trage Weg.
-  Dinsdag 18 oktober: lezing over vluchtschansen 

door Marc Robben, om 19.30 uur in de aula van 
het cultuurcentrum Baarle.

-  Zaterdag 29 oktober: wandeling naar 
Niemandsland en de Ulicotense schans, vertrek 
om 13.30 uur. 

November
-  Donderdag 3 november: Kunst of Kliko (in het 

kader van het jaarthema ‘kunst’), om 19.30 
uur in de aula van het cultuurcentrum Baarle. 
Leerzaam en gezellig programma over kunst of 
spul dat in de kliko (afvalcontainer) mag. Leden 
laten voorwerpen taxeren en vertellen hun verhaal 
achter deze kleinoden. Amalia zorgt voor een 
ervaren taxateur en een columniste die met haar 
sappige verhalen voor een vrolijke noot zorgt.

-  Zondag 06 november: open Heemhuis, van 10.30 
tot 12.30 uur.

-  Dinsdag 15 november: wintersamenkomst met 
een maaltijd en een optreden, om 18.00 uur in de 
aula van het cultuurcentrum Baarle.

December
-  Zondag 04 december: open Heemhuis, van 10.30 

tot 12.30 uur.
-  Donderdag 15 december: lezing over motteheuvels 

door Bas Aarts, om 19.30 uur in de aula van het 
cultuurcentrum Baarle.

-  Dinsdag 27 december: winterwandeling, vertrek 
om 09.00 uur.

Activiteitenprogramma 2021/2022
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Geef Amalia cadeau

De feestdagen naderen, je breekt 
je het hoofd wat voor origineel 
cadeau je iemand kunt geven. 
Geef dit jaar eens iets anders: een 
jaar lidmaatschap van je eigen 
heemkundevereniging Amalia van 
Solms. Jij betaalt het lidgeld, je 
krijgt van ons een mooie cadeau-
bon om symbolisch te geven, 
samen met een exemplaar van Van 
Wirskaante. Een jaarlidmaatschap 
kost maar 15 euro (gezinslidmaat-
schap 20 euro). Het nieuwe lid 
mag aan alle activiteiten meedoen, 
krijgt vier keer Van Wirskaante in 
de bus en als hij/zij dat wil gratis 
de nieuwsbrief.

Win – Win

-  je steunt je eigen vereniging met 
een nieuw lid

-  je schenkt een origineel cadeau
-  de ontvanger geniet een heel jaar 

lang van Amalia’s activiteiten

Aan het eind van het kalenderjaar 
eindigt het lidmaatschap automa-
tisch.

Bestel je cadeau   
via website of Heemhuis!

In het Heemhuis kun je elke 
woensdagavond tussen 19.30-
21.00 uur terecht voor een ca-
deaubon. Je vult er een leden-op-

gaveformulier in met de gegevens 
van de ontvanger. Betaal contant 
en je kunt de bon direct meene-
men. Het is een symbolische bon, 
die niet kan worden doorgegeven. 
Het nummer correspondeert met 
het nieuwe ledennummer.
Woon je wat verder weg of ben je 
niet in de gelegenheid om naar het 
Heemhuis te komen, vul dan een 
lidmaatschapformulier in op de 
website, maak het geld over en de 
cadeaubon wordt na ontvangst van 
het lidgeld per post aan u verzon-
den. 
Vragen? Neem contact op met onze 
ledenadministratie@amalia-
vansolms.org of 
secretaris@amaliavansolms.org.
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Amalia van Solms
wordt voor dit tijdschrift 

ondersteund door:

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

Hier had 
uw advertentie 

kunnen staan!

Neem voor meer informatie contact op via
info@amaliavansolms.org
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MUSEUM VERGANEGLORIE
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

MICHIELSEN  
ARCHITECTEN

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

Van Kaam & Partners Financials
Stationsstraat 13

5111 CK Baarle-Nassau

T: +31 (0)13 5199661

M: +31 (0)6 13065186

@: pascal@vkpfinancials.nl

UW RESULTAAT,
ONZE PASSIE
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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


