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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

Van Wirskaante

Overname teksten is toegestaan mits 

bronvermelding. Overname afbeeldingen 

alleen na schriftelijke toestemming.  

Losse nummers: e 5,-

 

Redactieadres

vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:

Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1.250
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04 Voorwoord

05 Aon de praot mee… (82) 
Chris van Oekelen – Caers 

Buurtschap 
Grens, daar 
kwam de uit 
Geel afkom-
stige Chris na 
haar huwelijk 
met Jan van 
Oekelen uit 
Baarle-Nas-
sau terecht. 
Antoon van 

Tuijl praat met haar over haar vele 
zorg- en vrijwilligerstaken.

14 Petrus Christus (2)
Amalia heeft 2022 in het teken van 
de beroemde kunstenaar Petrus 

Christus gesteld. Herman Janssen 
schrijft het vervolg in de serie over 
Baarlenaar Petrus Christus die als 
schilder in Brugge actief was. 

24 Bataafse republiek (1)
Herman Janssens schrijft over Bor-
gemeester Van Gilse, wiens vader Jo-
hannes Petrus van Gilse tot zijn dood 
in 1779 secretaris van de gemeente 
Baarle-Hertog was. Hij nam die taak 
over en later werd hij benoemd tot 
stadhouder en Borgemeester wat niet 
hetzelfde is als Burgemeester. Dat 
werd hij overigens daarna, in 1799. 

28  Een Dominicaan tussen 
bronsgroen eikenhout (6)
In deel 6 (slot) van deze serie over 
het leven van pater Huub Gulickx, 
bewerkt door Antoon van Tuijl kom je 
te weten waarom hij in Venlo  ‘Flik-
kenpater’ en ook ‘Rode pater’ wordt 
genoemd.  

35 90 Jaar Vrouwen van Nu
Op 12 september 2020 zou het 
90-jarig bestaan gevierd worden door 
de Vrouwen van Nu, ooit in 1928 
en 1931 opgericht in respectievelijk 
Ulicoten en Baarle-Nassau als de 
Boerinnenbond. Harry Benschop 
tekende de geschiedenis op en heeft 
ook een bijzonder vervolgverhaal 
over Janus en Dina. 
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Redactie

Leo Voeten

Jeanny Wouters

Aan dit nummer werkten mee:

Harry Benschop, Lia van Gils, 

Herman Janssen, Herman Janssens, 

Sylvie Koks, Antoon van Tuijl, 

Leo Voeten, Jeanny Wouters, 

Adrian Pohl, Oscar de Rooij.

Foto’s: Hkk Amalia van Solms,

Tenzij anders vermeld.

42 De Kempen (1)
Een nieuwe serie van Antoon van 
Tuijl waarin hij in de geschiedenis 
van dit Vlaams/Nederlandse gebieds-
deel duikt. 

49 Hoe uniek is Baarle (20)
Aflevering 20 vervolgt de tocht langs 
de grootste enclave nummer H1 
ofwel Hertog1. 
 
57 Kruid-je-roer-me-wel (18)
Sylvie plaatst het viooltje deze 
aflevering in de schijnwerper. 
 
60 Corona in onze  
grens gemeente 
Hoewel de serie was afgesloten door 
Harry Benschop, in de veronderstel-

ling dat het allemaal achter de rug 
was, bleek het nodig nog een afleve-
ring te maken om de historie van nu 
vast te leggen.

65 Zag je de winter?
Serie over jaargetijden: Antoon van 
Tuijl rondt af met de winter. 

70 Van schietbaan tot  
cultuurhistorisch monument
De schietbaan gelegen in het 
Goordonk in 
Baarle-Nassau 
wordt gerekend tot 
militair landschap-
pelijk erfgoed. 
Harry Benschop 
verdiepte zich in 
de historie.

78 Arme Amalia (115)

79 In memoriam

81 Merkwaardigheden (105)

84 Amalia aan het werk (29)

90 Oproep nieuwe boeken

Adrian Pohl en Oscar de Rooij 
doen een oproep voor foto’s van 
de bevrijding of kort erna.
Leo Voeten doet een oproep voor 
foto’s en informatie over café's en  
herbergen!

92 Activiteitenkalender
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Voorwoord

Bij het begin van het jaar horen de 

beste wensen en tal van goede voor-

nemens. Tijd dus om ons beleids-

plan 2020-2025 boven te halen. 

Dat focust op: de basis op orde 

brengen, verjongen, vernieuwen en 

verdiepen. Twee jaar zijn inmiddels 

gepasseerd en het bestuur meent 

goede resultaten te kunnen voorleg-

gen. 

Er is hard gewerkt om de basis op 
orde te krijgen. Zo werd dankzij een 
paar succesvolle Facebookacties het 
ledental terug op peil gebracht. Ook 
werd een bon geïntroduceerd om 
een lidmaatschap cadeau te doen. 
Intussen werd het volledige dagelijks 
bestuur vernieuwd. Er kwam een 
nieuwe voorzitter (Herman Janssen), 
secretaris (Jeanny Wouters) en pen-
ningmeester (André Fransen wordt op 
de ledenvergadering voorgedragen). 
Voor het eerst sinds begin 2015 
kon zelfs een vicevoorzitter (Michel 
Antens) worden aangesteld. Op de 
ledenvergadering zal Dimphie Pooyé 
als nieuw bestuurslid worden voor-
gedragen. 

Er ging ook heel wat aandacht naar 
nieuwe wet- en regelgeving. Denk 
daarbij aan de wet op de privacy, het 
auteursrecht, het Bestuur en Toezicht 
Rechtspersonen (WBTR) en de 

inschrijving in het UBO-register (voor 
‘uiteindelijke begunstigden’). Het af te 
leggen traject voor de WBTR leidt tot 
een statutenwijziging, die wellicht in 
2023 ter goedkeuring aan de leden-
vergadering wordt voorgelegd.

Verjongen, welke heemkundekring 
heeft dit niet hoog op zijn verlang-
lijstje staan! Ook Amalia probeert om 
jongere generaties voor de heem-
kunde te interesseren. Zo wordt actief 
en duidelijk gecommuniceerd over 
wat we doen: op de website, bij de 
fotowedstrijd Jong op de Grens, met 
een artikel in de verenigingskrant en 
bij gelegenheid van twee archeolo-
gische programma’s op vraag van 
basisschool De Vlinder. Voor concrete 
thema’s zijn jongeren persoonlijk be-
naderd, wat tot een aantal publicaties 
leidde. 

Over de vernieuwingen die heb-
ben plaatsgevonden of hoog op de 
agenda staan, hoop ik jullie op de 
eerstkomende ledenvergadering 

rechtstreeks te informeren. Denk 
daarbij aan het opknappen van het 
heemhuis, de nieuwe structuur voor 
de website en de vernieuwde werking 
van de activiteitencommissie.

Door de coronapandemie kwam 
tijd vrij voor het verdiepen van het 
onderzoek. Dré en Dennis Moors 
herwerkten hun boek ‘Straten met 
een Verhaal’. De succesvolle verkoop 
loopt nog door in het heemhuis. 
Leo Voeten schrijft een boek over 
Baarlese cafés. Oscar de Rooij en 
Adriaan Pohl plannen een boek over 
de bevrijding van Baarle door Poolse 
soldaten. 

Op het verdiepen van de groepswer-
king had de pandemie een negatieve 
invloed. Kunnen we binnenkort 
de eerste stilgevallen werkgroepen 
heropstarten?

Herman Janssen,
uw voorzitter.

Water in de put van de benedenzaal: ook hier een terugkeer naar het oude 
normaal? foto Herman Janssen 
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“Chris Chris toch, is ‘t weer enen Hollander?”

Aon de praot mee…  
Chris van Oekelen (82)

ANTOON VAN TUIJL

Voor deze rubriek overlegt de redactie over de keuze van de mensen 

die we graag interviewen, al is het alleen maar om te zorgen dat we van 

tijd tot tijd iemand spreken uit de verschillende delen van ons heem. 

Het deed me goed nu eens iemand uit de buurtschap Baarle-Grens te 

ontmoeten. Een afspraak met Chris is gauw gemaakt. Op donderdag  

13 januari zit ik aan de koffie in haar appartement aan het Sint  

Annaplein, waar zij sinds enige tijd woont.

We willen graag weten met wie 
we van doen hebben dus is de 
eerste vraag: wie is Chris van 
Oekelen? En het antwoord: “Ik ben 
geboren op 30 november 1944 
in Geel, als Christianne Elisabeth 
Augusta Caers, met als roepnaam 
Christianne of Chris”. Haar vader 
is Alfons Caers en haar moeder 
Gerarda Criekemans. Zusje Maria 
is er al en na Chris wordt ook Irene 
nog geboren.

Huisgenoten

Moeder Caers is vroedvrouw. 
De enige in de zeer uitgestrekte 
gemeente. Op de fiets trekt zij 
rond om hulp te verlenen bij vele 
geboorten, om jonge moedertjes bij 
te staan en de borelingen te ver-
zorgen. Generaties jonge Gelenaars 
helpt zij ter wereld komen. Er is 
een jaar dat zij bij honderd-en-een 
geboorten hulp verleent! Door zo’n 
drukke praktijk is zij heel vaak niet 
thuis. Vader Caers is schrijnwer-
ker - timmerman. Hij is bekwaam 
meubelmaker, verzorgt ook ‘ge-
woon’ timmerwerk en treedt soms 
op als aannemer. Een veelzijdig 
vakman dus. Het komt goed uit dat 
hij meestal thuis kan werken in de 
eigen werkplaats. Zo kan hij een 
oogje houden op het huishouden.

Geel is wereldwijd bekend van-
wege het unieke systeem van de De ouders van Chris.



6       van wirskaante 2022/1

Heel de familie heeft foto’s in mooie houten lijsten uit de schrijnwerkerij van vader Caers.  
Hier de grootouders van Chris, van vaders kant.

gezinsverpleging en wordt dan ook 
'de Barmhartige Stede’ genoemd. 
Al heel lang staat er in de stad een 
grote psychiatrische inrichting. Dat 
is ‘De Kolonie’, zoals ze in Geel die 
instelling noemen. Daar worden 
mensen met een psychiatrische 
aandoening verpleegd. Daarnaast 
zijn er sinds mensenheugenis 
inwoners in Geel die een of meer 
‘zieken’ opnemen in hun huis. 
Even terzijde: “In Geel spreekt 
men niet van gekken, gestoorden 
of patiënten, maar consequent 
van zieken”, legt Chris uit. Deze 
mensen leven midden in de 
maatschappij. Deskundigen van 
De Kolonie beoordelen de zieken 
en bepalen in wat voor soort gezin 
een nieuwkomer het best geplaatst 
kan worden. Het gastgezin krijgt 
begeleiding en een vergoeding voor 
kost en inwoning. In de jeugdpe-
riode van Chris worden de zieken 

zijn nog twee ooms betrokken bij 
De Kolonie. Een heeft er zelfs de 
leiding over de vakschool van de 
instelling. Hij leert er de zieken een 
ambacht.

Geschrokken

Vader Caers heeft ook een zekere 
binding met De Kolonie. Hij is de 
doodskistenmaker in Geel. Voor 
de instelling met zoveel bewoners 
moet hij regelmatig aantreden. Bij 
een overlijden maakt hij niet alleen 
de kist, maar zorgt vaak ook voor 
het afleggen en het kisten van de 
overledene. Het klinkt onwaar-
schijnlijk – het waren andere 
tijden – maar Chris is zeven jaar 
als haar vader haar een keer vraagt 
mee te helpen bij het afleggen van 
een gestorven vrouw in de buurt. 
“Wat ben ik geschrokken!” zegt 
Chris. “Die vrouw lag daar in een 

eens per maand opgehaald. In De 
Kolonie krijgen ze een badbeurt en 
een grondig medisch-hygiënisch 
onderzoek.
Chris heeft directe ervaring met dit 
unieke systeem. In het gezin Caers 
verblijven steeds twee vrouwen 
en twee mannen. Zomaar vier 
huisgenoten er bij! De vrouwen zijn 
behulpzaam in de huishouding en 
de twee mannen helpen in de tim-
merwerkplaats. “Wij als kinderen 
wisten niet beter of het hoorde zo”, 
zegt Chris over deze toch wel zeer 
bijzondere gezinssamenstelling.
Nonkel Jos woont binnen de 
muren van De Kolonie, want hij 
heeft daar een hoge post in de 
verpleging. Chris en haar zusjes 
mogen daar wel eens op vakantie. 
“Heerlijk”, herinnert Chris zich, 
“wij konden daar vrij en veilig spe-
len en niet verloren lopen. Nonkel 
Jos was een heel fijne man.” Er 
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half verduisterde kamer tussen 
spierwitte lakens… Maar ik heb pa 
wel geholpen!” 
Wie het bovenstaande overziet, 
weet intussen dat ‘helpen’ bij de 
familie Caers hoog in het vaandel 
staat. Chris heeft dat in haar DNA 
beslist meegekregen.

Heimwee

Over haar schooltijd zijn we vrij 
gauw uitgesproken. Zij gaat hele-
maal niet graag naar de kleuter-

school. Haar vader brengt haar 
daar ’s morgens naartoe op de 
fiets. Het gebeurt soms dat Chris 
een of ander slim trucje verzint, 
waardoor vader bij het naderen van 
de school om moet keren om thuis 
nog even…, ja wat?

Van de basisschooltijd heeft ze 
eigenlijk geen herinneringen 
bewaard. Wel weet ze nog dat ze 
eens een gebroken arm opgelopen 
heeft. Kan gebeuren met onderne-
mende en avontuurlijke kinderen.

Van het jaar na haar basisschool 
staat Chris nog heel sterk bij dat 
het rommelig is en niet prettig. Er 
gebeurt van alles wat verdrietig is 
en haar zorgen baart. Vader Caers 
heeft intussen twee timmerwerk-
plaatsen, de ene thuis in Geel en 
de andere in Westerlo. Maar hij 
krijgt problemen met zijn gezond-
heid en acht het verstandiger zijn 
werkplaatsen van de hand te doen. 
Hij koopt grond in Kasterlee en 
bouwt daar een nieuw huis. 
Chris krijgt de kans om verder te 
leren en gaat daarvoor intern naar 
de humaniora in Duffel. Het inter-
naatsleven kan haar niet bepaald 
gelukkig maken. Ze huilt zichzelf 
vaak in slaap! Zo duren twee jaren 
wel heel lang. 

Sinte Dymphna. Zij is een Ierse koningsdochter uit de 
zesde eeuw, die naar het vaste land vlucht en zich in 
Geel vestigt. Haar vader zoekt haar op en in een bui van 
waanzinnigheid vermoordt hij haar. Op haar graf gebeuren 
wonderbaarlijke genezingen. Er ontstaat een drukke 
pelgrimage naar Geel. Zwakzinnigen vinden heil bij haar. 
De herbergen kunnen de stroom van pelgrims niet meer 
aan. Dan nemen inwoners hen op in hun huizen. Zo 
ontstaat de gezinsverpleging, zeggen de oude verhalen. 
Devotieprentje uit de verzamelingen van Amalia

Communieprentje Chris
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Na de verhuizing naar Kasterlee 
gaat ze in Herentals naar school. 
Als ze de leeftijd daarvoor heeft, 
rijdt ze met een brommer op en 
neer. Ze heeft blijkbaar technisch 
vernuft, want ze haalt hem op ze-
ker moment volledig uit elkaar en 
monteert hem ook weer volledig…, 
nou ja, op één klein onderdeel 
na. Dat houdt ze over. Haar vader 
maakt haar duidelijk dat haar 
brommer zonder brandstoffilter niet 
zal lopen!
Dat ene stukje DNA wijst haar de 
weg naar een vervolgstudie. Net 
als haar beide zussen kiest ze voor 
de opleiding tot verpleegster. Die 
volgen ze in Turnhout. 

Thuis brengen 

De meiden van de verpleegoplei-
ding vormen al gauw een hechte 
groep. Ze organiseren dus wel 

eens gezellige activiteiten en wat 
is er op deze leeftijd gezelliger dan 
een dansfeestje? Er zijn er die al 
verkering hebben. Dus zijn er ook 
jongens welkom. Chris is dan nog 
alleen. Terwijl ze rustig zit te kijken 
naar de dansende stelletjes, komt 
er zomaar ineens een knul naast 
haar zitten: Jan heet hij.
Vreemd, maar na het feest volgt er 
traditiegetrouw een heilige mis. Jan 
gaat mee en komt naast Chris zit-
ten. Later brengt hij haar thuis. Op 
15 mei 1965 - Kasterlee Kermis - 
is Jan er weer, wat Chris helemaal 
niet erg vindt! Jan brengt haar ’s 
avonds laat thuis. Met de auto nog 
wel! Moeder Caers hoort die auto 
aankomen en zo gauw Chris bin-
nen is, zegt ze: “Chris, Chris toch, 
is ’t weer enen Hollander?” Chris 
heeft namelijk eerder al eens iets 
gehad met een Nederlandse jongen 
die in Poppel woonde. Nu heeft 

Moeder Caers het Nederlandse 
nummerbord van Jan zijn auto 
gezien.

Fijne tijd

Het blijft klikken met deze Jan van 
Oekelen uit Baarle-Nassau. Op 10 
november 1966 trouwen ze. In 
één adem voegt Chris daaraan toe: 
“Wij hebben samen een heel fijne 
tijd gehad.” Er worden twee doch-
ters geboren die inmiddels beiden 
hun weg heel goed gevonden 
hebben. Vindt u het vreemd dat zij 
ook beroepen hebben in dienstver-
lenende sectoren?
Jan runt met zijn vader een loon-
bedrijf. Chris doet de administratie 
en is zorgzame moeder in het 
gezin. 

Als vader Van Oekelen in 1980 
overlijdt, overleggen Chris en Jan 

Klas met toekomstige verpleegsters. Tweede van rechts is Chris.
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Trouwfoto van Jan en Chris.

Jan van Oekelen is erkend loondorser en –perser.

over hun bedrijf. Zij realiseren zich 
dat er voortdurend geïnvesteerd 
moet worden in nieuwe machines. 
Die kosten scheppen geld en moe-
ten in korte tijd terugverdiend wor-
den. De vraag of je personeel moet 
aannemen, komt aan de orde. Je 
moet vaak veel moeite doen om 
je verdiende loon te krijgen… Er 
zullen altijd zorgen zijn. Uitslag van 
hun overwegingen: voor ons is zo’n 
bedrijf niet haalbaar en niet wense-
lijk. Wij beëindigen het loonbedrijf. 

Variatie  

Jan gaat in dienst bij de gemeente 
Baarle-Nassau als postverwerker 
en archivist. Streekarchivaris Zom 
vraagt hem het hele gemeen-
tearchief te reorganiseren. Een 
flinke klus die Jan ruim binnen de 
gestelde tijd voor elkaar heeft. Nu 
mag hij dat ook gaan doen in het 

Alphense gemeentehuis. Als een 
opkomende plaag daarom vraagt, 
wordt Jan bestrijder van zwarte 
ratten. 

Veel handtekeningen bevestigen de functie van rattenbestrijder.

Er komt nog meer variatie in zijn 
loopbaan. Een aantrekkelijke 
vacature bij de Amercentrale lokt 
hem en hij gaat werken voor de 
EPZ (Elektriciteits Productiemaat-
schappij Zuid-Nederland). Ook 
daar verzorgt Jan het archiveren 
van stukken die bewaard dienen te 
worden.
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Jan op zijn combine.

In die tijd geldt daar nog de regel 
dat werknemers met vijfenvijftig 
jaar met pensioen mogen. Als Jan 
die leeftijd bereikt, ziet hij collega-
leeftijdgenoten vertrekken. Hij 
wordt overgeslagen. Bij navraag 
hoort hij dat dit geen vergis-
sing is. Ze hebben gewoon geen 
vervanger voor hem. De vakbond 
moet er aan te pas komen met 
als resultaat dat Jan ook weg mag 
maar eerst in deeltijd een opvol-
ger moet inwerken. Dat verloopt 
niet vlekkeloos, maar uiteindelijk 

kunnen Jan en Chris echt van hun 
‘grote vakantie’ gaan genieten. 
En dat doen ze! Ze reizen graag. 
Dat treft, want de EPZ heeft een 
vereniging van gepensioneerden. 
Die organiseert elke twee jaar een 
mooie zevendaagse reis. Ze gaan 
steeds mee en zien zo vele steden 
en bezienswaardigheden in heel 
Europa. Chris krijgt meer en meer 
voorkeur voor Engeland. Jan reist 
ook een keer alleen naar Australië. 
Chris heeft dan de zorg voor haar 
moeder en gaat dus niet mee. 

Maar later, in september 1999 
gaan ze samen ook een keer. Dit 
is hun laatste gezamenlijke reis… 
Stapels albums bevatten heel veel 
mooie herinneringen.

Ontregeld 

Jan wordt ziek. Na een eerste ope-
ratie volgen er complicaties. Zijn 
lichaam raakt zo ontregeld, dat de 
artsen er geen controle meer over 
kunnen krijgen. Op 13 november 
2000 overlijdt Jan.
Chris slaagt er in de draad van 
haar leven, hoe anders dan ge-
wenst ook, weer op te pakken.

Zij heeft na haar opleiding niet 
lang in de ziekenzorg gewerkt. Nu 
krijgt zij volop gelegenheid om haar 
bekwaamheden alsnog te benut-
ten. Haar grote hart voor oudere 
mensen speelt ook mee. Zo is het 
voor haar geen probleem om op 
zeker moment haar beide ouders 
en haar schoonmoeder bij haar in 
huis op te nemen en hen te ver-
zorgen. Schoonmoeder zit in een 
rolstoel. Vader trouwens ook. Die 
is ook nog blind en dementerend. 
Dat vraagt nogal wat. Met terechte 
trots getuigt Chris: “Wij hebben 
altijd een goede verstandhouding 
gehad. Er viel nooit een onvertogen 
woord.” Toch mooi als je zo op die 
zware taak kunt terugkijken. Met 
nadruk verklaart Chris dat ze heel 
erg dankbaar en ook trots is dat ze 
haar ouders tot hun laatste ogen-
blikken heeft mogen en kunnen 
verzorgen.

Bezige bij

Chris heeft geen moeite haar vrije 
tijd nuttig en aangenaam in te 
vullen. Laten we haar bezigheden 
eens nalopen, zonder de volgorde 
in tijd uit te pluizen.Jan en Chris, samen in Australië.
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Chris met haar moeder.

Zij volgt Engelse les in Baarles 
Cultureel Centrum. De cursisten 
vormen al gauw een hecht groepje 
dat af en toe een leuke uitstap 
organiseert. Docent Patrick vertrekt 
en er komt een vervangster. Die 
verhuist op een bepaald moment 
en nu dreigt het groepje uit elkaar 
te vallen. Dat zien de dames niet 
zitten. Chris neemt het initiatief 
om dan zelf de cursus in een eigen 
vorm voort te zetten. Samen lezen 
ze Engelse verhalen, vertalen die 

en bespreken ze in het Engels. Dat 
is heel leerzaam.
Vijfentwintig jaar lang is zij gids 
voor de Baarlese VVV. Zij volgt 
Anneke Gulickx-Koks op. Met haar 
vlotte babbel weet zij talloze groe-
pen toeristen door Baarle te lood-
sen. Daarbij kan ze best wel eens 
‘ondeugend’ zijn. Het gebeurt haar 
soms dat zij een volle bus nonnen 
op bezoek krijgt in het Kaarsenmu-
seum. Daar houdt ze een serieus 
en vroom verhaal. Maar als ze 

daarna een rondrit maakt door 
Baarle en ze rijden via de Goorweg 
naar de Hoogbraak, dan kan ze 
het niet laten om met het zicht op 
het (toenmalige) bordeel te zeggen: 
“En eerwaarde zusters, hier recht 
voor u verblijven ook zusters van 
liefde.”

Het clubje van de Engelse les tijdens een uitstap. Chris maakt de foto en 
ontbreekt dus op de foto.

Chris als VVV-gids tijdens een 
rondleiding door het dorp.

Haar Jan gidst trouwens ook. 
Hij doet dat voor De Engel in de 
bossen van Schaluinen. Dan trekt 
hij een groen pak aan en draagt 
een hoedje met een fazantenveer. 
Gasten van Landgoed Schaluinen 
mogen op pad met de ‘boswach-
ter’! Ze vinden het geweldig. Jan 
ook!
Tegenwoordig mag Toerisme 
Baarle van hogerhand alleen nog 
gebruik maken van gediplomeerde 
streekgidsen. Alsof onze jarenlange 
ervaring ineens niets meer waard 
is, hoor ik Chris denken.
Bep Marcus, ook zo’n duizendpoot, 
brengt een aantal jaren achtereen 
Russische kinderen naar Baarle 
voor een vakantie. Natuurlijk is 
Chris ook van de partij om daarbij 
haar rol te spelen.
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Een Nederlands schip redt op 
zeker moment een grote groep 
Vietnamese bootvluchtelingen. Die 
vindt haar eerste opvang in het 
leegstaande klooster aan de grens. 
Veel mensen in Baarle leveren 
geweldige bijdragen aan een goede 
opvang. Natuurlijk doet de familie 
Van Oekelen daaraan mee. Zij 

Bep Marcus met een van de Russische kinderen.

Doop van een pasgeboren baby bij de Vietnamese bootvluchtelingen.

Chris op stap met een Zonnebloemgast.

begeleidt een heel groot Vietna-
mees gezin en maakt deze mensen 
wegwijs in onze maatschappij. 
Het geeft hen heel veel vreugde en 
voldoening, maar ook diep gedeeld 
verdriet. Er wordt een kindje ge-
boren. Jan en Chris worden peter 
en meter. Maar er is ook een jonge 
knul die na een pijnlijk ziekbed 

overlijdt. Ze delen lief en leed en 
houden er blijvende vriendschaps-
banden aan over.

De Baarlese Zonnebloem heeft ook 
een heel warme plek in haar hart. 
Die vereniging richt zich tenslotte 
op ouderen en zieken. Ze staat 
altijd paraat als er samenkom-
sten of uitstappen georganiseerd 
worden. Chris geeft ook jarenlang 
leiding aan de welfare van de Zon-
nebloem.

Ze weet dat ze een zeker talent 
heeft voor tekenen. Vroeger deed 
ze dat ook wel, maar later heeft 
ze daar eigenlijk niets meer mee 
gedaan. Het kwám er niet van! 
Maar wie weet? 

Chris zit ook nog vol verhalen over 
allerlei belevenissen uit de lange 
periode dat zij aan Baarle-Grens 
woonde. Wij spreken af dat we 
daar in een ander kader nog eens 
op terugkomen. Voor nu zou dat te 
veel van het goede worden.
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Stil zitten ligt haar bepaald niet. 
Ze wil graag vrijwilligerswerk gaan 
doen in het zorgcentrum Janshove. 
Ze meldt zich aan maar tot haar 
verdriet steekt dan juist corona de 
kop op en kan haar dienstverlening 
niet doorgaan. Nu verleent zij bij 
gelegenheid hulp aan mensen die 
daarbij gebaat zijn. Dat stukje zorg-
DNA is nog altijd springlevend!

Tot slot

Chris, ik vond dit een heel aange-
name ontmoeting. Je vertelt alsof 
het gedrukt staat! Namens de 
lezers van Van Wirskaante dank ik 
je heel hartelijk voor je openhar-
tige en buitengewoon boeiende 
gesprek. Wij wensen je toe dat je 
blijft genieten van je mooie woon-
plek en vooral van al die mooie 
herinneringen waarover je ons 
vertelde. Het ga je goed! 

De afbeeldingen zijn beschikbaar 
gesteld door Chris, tenzij anders 
vermeld.

De welfaregroep van de Zonnebloem. Chris ontbreekt omdat zij de foto maakt.

Hummeltje, getekend door Chris.
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Vlaams Primitieve kunstschilder uit Baarle

Petrus Christus (2)
HERMAN JANSSEN

Baarlenaar Petrus Christus verhuisde in de eerste helft van de vijftiende 

eeuw naar Brugge om schilder te worden. Daar werd hij in de periode 

tussen Jan Van Eyck en Hans Memling de toonaangevende kunstschil-

der in de lage landen. Tijdens zijn carrière van 1444 tot circa 1476 

schilderde Petrus vooral portretten en religieuze taferelen, die toen heel 

populair waren. Eén van zijn bekendste werken is ‘Een goudsmid in zijn 

atelier’, daterend uit 1449. Dit schilderij valt onder beide categorieën. 

Het sacrament van het huwelijk is het afgebeelde religieuze tafereel en 

de schilder portretteerde zichzelf als goudsmid!

‘Een goudsmid in zijn atelier’ is 
een olieverfschilderij op houten pa-
nelen en hangt in het Metropolitan 
Museum of Art in New York. Het is 
een van de grotere werken van Pe-
trus Christus: de hoogte bedraagt 
98 cm, de breedte 85 cm.

Gesigneerd

Petrus Christus heeft dit schilderij 
in 1449 met witte verf onderaan 
op de lijst gesigneerd en gedateerd. 
Er staat letterlijk: “m petr xpi me · 
· fecit · a° 1449 ·” (Meester Petrus 
Christus heeft me gemaakt in 
het jaar 1449). Daarna volgt zijn 
meesterteken: een combinatie van 
een kruis, een hart en een sleutel. 
Volgens sommige auteurs lijkt het 
op een echappement van een klok, 
waarbij het tandwiel door een hart 
is vervangen. Zo’n meesterteken 
werd in Brugge niet door schilders 
maar door miniaturisten en  
goudsmeden gebruikt. Misschien 
was de kunstenaar opgeleid in een 
van deze ambachten? 

De biografieën van sommige 
Renaissanceschilders verwijzen 
naar hun leertijd bij goudsmeden. 
Als dit ook voor Petrus Christus 
geldt, zou dat de zo nauwkeurig 
geschilderde kunstvoorwerpen in 
het atelier van de goudsmid en zijn 
relatie met Sint-Eligius verklaren.

Meesterteken van Petrus Christus. www.metmuseum.org 
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Een goudsmid in zijn atelier. www.metmuseum.org 

Beroepsschilderij

‘Een goudsmid in zijn atelier’ is 
een van de bekendste schilderijen 
van Petrus Christus en misschien 
ook wel het meest raadselachtige. 
Het is ten noorden van de Alpen 

een heel gevierd meesterwerk uit 
de vroege renaissance. Dit devotie-
werk met het huwelijk als thema 
is waarschijnlijk een beroepsschil-
derij, in opdracht van het Brugse 
goudsmedengilde besteld om het 
beroep van edelsmid onder de aan-

dacht te brengen. Het is het oudst 
bewaard gebleven beroepsportret 
in de Nederlanden.

Middeleeuwse gilden leverden 
een beslissende bijdrage aan de 
opkomst van de stad Brugge. 
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Zij ontstonden in de veertiende 
eeuw. Hun doel was om een 
verwoestende concurrentie te 
voorkomen, hoge normen van 
vakmanschap te garanderen en de 
belangen van ambachtslieden te 
behartigen. Elke gilde had zijn ei-
gen patroonheilige en – indien rijk 
genoeg – een eigen altaar of kapel. 
De Brugse gilderegelgeving vereiste 
dat goudsmeden voor een open 
raam werkten en hun zakenpraktijk 
tot één locatie beperkten. Op die 
manier werd een correcte gang van 
zaken nagestreefd. Klanten konden 
erop toezien dat de smid niet met 
de edele metalen knoeide.

Hertog Filips de Goede was onge-
twijfeld de beste klant van de Brug-
se goudsmeden. Elk voorwerp dat 
hij gebruikte – van zijn beker tot 
zijn tandenstoker – was van mas-
sief goud gemaakt. In 1456 meld-
den Franse bezoekers dat ze nog 
nooit zo'n rijkdom of schittering 
hadden gezien als aan het Bour-
gondische hof. Een kroniekschrijver 
beschreef Filips de Goede als de 
rijkste man van zijn tijd. Naast het 
goud bezat hij een grote verzame-
ling kostbare stenen, broches, 
ringen en sluitingen. Er was een 
zeker pragmatisme in dit uiterlijke 
vertoon. Goud en zilver toonden 
rijkdom, een belangrijke pijler van 
de macht. Bovendien waren deze 
tekenen van macht gemakkelijk 
te vervoeren. Dat was een groot 
voordeel, want de Bourgondische 
hertogen reisden voortdurend van 
de ene plaats naar de andere. Het 
was destijds ook heel gebruikelijk 
dat bijzondere diensten niet met 
geld werden beloond, maar met 
gouden schalen, met juwelen 
ingelegde kisten of massief gouden 
kettingen. 

Atelier

Wat toont de schilder aan de 
kijker? In het atelier bevinden 
zich drie personen. Gelet op hun 
kleding behoren zij tot de Brugse 
burgerij. De goudsmid zit aan een 
werkbank en bedient twee modieus 
geklede klanten bij de aankoop van 
een trouwring. Ze staan rechtop 
en kijken over de schouder van de 
goudsmid mee. Hij weegt de ring 
met een hangweegschaaltje, maar 
lijkt daarbij in tegenstelling tot 
zijn klanten niet goed op te letten. 

Zijn blik is omhoog gericht en niet 
naar beneden. Kooplieden uit die 
tijd besteedden speciale aandacht 
aan het wegen van goederen, 
want heel wat landen gebruikten 
verschillende meeteenheden. De 
angst voor fraude was wijdverbreid.  

De schilder lijkt vooral gefascineerd 
door de ruimtelijke invulling. De 
bolle spiegel stelt de kunstenaar 
in staat om tegelijkertijd een blik 
van binnen- en van buitenuit te 
presenteren. Zo ziet de kijker in 
één oogopslag wat er voor en 

Bolle spiegel (Petrus Christus). www.metmuseum.org
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achter de werkbank gebeurt. De 
spiegel toont ons enkele van de 
typische huizen in rode baksteen 
op de Markt. Op straat staan twee 
jongemannen, ongeveer op de 
plaats waar wij onszelf verwachten 
om het schilderij gade te slaan. 
Ook de jongelingen zijn benieuwd 
naar wat zich in de goudsmidwerk-
plaats afspeelt. Een van hen heeft 
een valk bij zich, het symbool van 
hebzucht en trots. Op deze manier 
komt een morele vergelijking tot 
stand tussen de onvolmaakte we-
reld van de kijker en de wereld van 
deugd en balans in het atelier. De 
valkerij was een geliefd tijdverdrijf 
aan het Bourgondische hof en 
valken werden van heinde en verre 
geïmporteerd.

De truc met de gebogen spiegel is 
geen innovatie die we aan Petrus 
Christus kunnen toeschrijven. 
Zijn grote voorbeeld Jan Van Eyck 
schilderde in 1434 een gelijkaar-
dige spiegel in ‘Het huwelijk van 
Giovanni Arnolfini en Giovanna 
Cenami’. Dat schilderij hangt nu in 
de National Gallery in Londen. Pe-
trus Christus verwijst uitdrukkelijk 
naar Van Eycks werk. Bolvormige 
of convexe spiegels werden soms 
heksenspiegels genoemd vanwege 
de hun toebedeelde magische 
krachten. In de Nederlanden 
werden ze vaak in huis aangetrof-
fen, waar ze tegenover een raam 
hingen en op die manier de kamer 
verlichtten. 

Objecten

‘Een goudsmid in zijn atelier’ 
getuigt van een grote belangstelling 
voor het picturaal illusionisme en 
een nauwgezette aandacht voor het 
detail, vooral in de lichtgevende 
juwelen, de glazen en metalen 
voorwerpen en de seculiere en ker-

kelijke handelswaren. Zij illustreren 
de virtuositeit van de goudsmid. 
Het vervaardigen van trouwringen 
was overigens een zeer lucratieve 
job. De kunstenaar toont met 
dit werk dat de goudsmid een 
pleitbezorger van het huwelijk is. 
Ook in een verfilmd toneelstuk uit 
1960 verschijnt een goudsmid met 
hoogst ongebruikelijke capaciteiten 
en een bijzonder doordringende 
blik. Deze blijkt een geweldige 
ontwerper van trouwringen te 
zijn. “Mijn weegschaal”, legt hij 
uit, “weegt geen metaal maar het 
mensenleven.” De auteur van dit 
toneelstuk met de titel The Golds-
mith's Shop was Karol Wojtyla, de 
latere paus Johannes Paulus II. 

Het zicht op het atelier van de 
goudsmid toont de weelderige 
wereld van de vijftiende-eeuwse 
burgers. Het goudbrokaat van de 
dame met zijn exotische granaat-
appelpatroon kwam waarschijnlijk 
uit Italië. Haar gouden muts is met 
parels geborduurd. De verloofde 

van de dame draagt niet alleen een 
zware gouden ketting, maar ook 
een broche die aan zijn elegant 
gebonden hoofddeksel is vastge-
maakt.

Links op de toonbank ligt een rode, 
traditionele trouwgordel die zich 
over de richel van de winkel uit-
strekt tot in de ruimte van de kijker. 
Het een toespeling op het huwelijk. 
De gordel ligt in een knoop en 
roept de vraag op wat het begin 
en het einde is. Een mogelijke 
conclusie luidt dat er geen begin, 

Bolle spiegel (Jan Van Eyck). https://nl.wikipedia.org

De trouwgordel met de knoest 
ernaast. www.metmuseum.org 
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noch een einde is. Let ook op de 
knoest in het hout ernaast, een 
aannemelijke verwijzing naar de 
soms stroef lopende relaties binnen 
het huwelijk. 

De gewichtjes voor de hangweeg-
schaal staan eveneens op de toon-
bank. Ze zaten in elkaar gestapeld 
in het ronde potje met het open 
deksel opgeslagen. Tussen dat 
potje en de spiegel liggen secuur 
geschilderde gouden en zilveren 
munten. Bestudering ervan maakt 
duidelijk dat die uit Mainz, Enge-
land en Bourgondië afkomstig zijn. 
Ze verwijzen naar het feit dat de 
patroon van de goudsmeden ook 
de schutsheilige van de geldwisse-
laars was, een belangrijk beroep in 
een bankenstad als Brugge. Geld-
wisselaars vormden een onderafde-
ling van het goudsmedengilde.

De diversiteit aan fijn bewerkte 
voorwerpen rechts achter de 
goudsmid dient als reclame voor 
het atelier. Het betreft onder andere 
een open zak zaadparels, een 
kralensnoer, een selectie ringen, 
een beker van kokosnootschalen, 

kristal, koraal, een vat van goud en 
glas om relikwieën of gewijde hos-
ties in te bewaren, broches, tong-
stenen, een rozenkrans van koraal 
en barnsteen, een gouden gesp die 
in de trouwgordel zou passen en 
presentkannen of donatiekruiken 
die de schepenen van de stad aan 
vooraanstaande gasten aanboden. 
Deze collectie toont dat de goud- 
en zilversmeden in dienst stonden 
van zowel religieuze als seculiere 
gemeenschappen. Naar dergelijke 
luxegoederen was in 1449 een 
grote vraag in de welvarende stad 
Brugge, de commerciële hoofdstad 
van Noord-Europa. Hier voeren 
schepen vanuit Engeland, de 
Hanzesteden en de landen rond de 
Middellandse Zee naartoe. Brugge 
was een druk overzees handels-
centrum voor hout, granen, bont 
en gedroogde kabeljauw uit het 

noorden. Uit het zuiden werden 
tapijten, zijde, wijn en specerijen 
ingevoerd. Op één dag in 1457 
bevatte de Brugse haven aan het 
Zwin bij Sluis twee Spaanse en 
tweeënveertig Britse karvelen, drie 
Venetiaanse galeien, een Portugese 
hulk en twaalf zeilschepen uit 
Hamburg.

Stenen

Veel voorwerpen van de goudsmid 
hadden een tweeledig doel. Het 
waren niet alleen juwelen, maar 
ook middelen om het kwaad te 
weren. Robijnen zouden helpen 
tegen verrotting en saffieren om 
zweren te genezen. Aan vertakkend 
koraal werden eveneens magische 
krachten toegeschreven: het zou 
bloedingen stoppen. Boven het ko-
raal zijn twee donkere voorwerpen 

Hangweegschaal, gewichtjes en munten.  
www.metmuseum.org

Tentoongestelde objecten rechts achter de goudsmid.  
www.metmuseum.org
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met dunne gouden kettingen aan 
de muur vastgemaakt. Dat waren 
ongetwijfeld de meest waarde-
volle magische voorwerpen uit de 
werkplaats. Het zijn versteende 
haaientanden, ook wel adderton-
gen of tongstenen genoemd. Ze 
waren een middel om gifstoffen te 
ontdekken omdat zij in de buurt 
van vergif zouden beginnen te 
zweten. En in een drankje onderge-
dompeld, neutraliseerden ze de 
toxines. Ook werden zij gebruikt bij 
de behandeling van slangenbeten 
door de steen tegen de beet te 
drukken. Veel vorsten en edel-
lieden droegen deze tongstenen in 
hangers of hielden ze als talisman 
in hun geldbeugel. Zo’n talisman is 
een voorwerp waarvan men gelooft 
dat het bescherming tegen gevaar, 
ziekte en ongeluk biedt.

De vraag naar tongstenen was 
groot, want vorsten leidden een 
gevaarlijk leven. Zowel de vader als 
een oom van Filips de Goede wer-
den vermoord. Er gingen geruchten 
over pogingen om verscheidene 
andere leden van zijn familie te 
vergiftigen en in 1461 waren er 
aanwijzingen van een poging om 
Filips’ erfgenaam – Karel de Stoute 
– te vergiftigen. Heersers hadden 

Haaientanden. https://annawoltz.nl.

Rechtvaardige Rechters (Jan Van Eyck). https://artinflanders.be

bedienden wiens taak het was 
om voor de maaltijd het voed-
sel te proeven. De vaten waaruit 
hun eten werd geserveerd, waren 
bedekt met speciale deksels om 
te voorkomen dat onderweg van 
de keuken naar de tafel iets werd 
toegevoegd. Het ‘voorrecht van 
deksels’ was een vorm van be-
scherming die uitsluitend door de 
regerende vorsten werd genoten.

Vlak naast het hoofd van de goud-
smid staat een beker, gemaakt van 
de schaal van een kokosnoot. De 
voorkeur om hieruit te drinken was 
gebaseerd op de overtuiging dat 
deze exotische vrucht de eigen-
schap van een tegengif had. Te 
oordelen naar de plank rechtsbo-
ven was Petrus Christus nog niet 

op de hoogte van de wiskundige 
perspectiefwetten, die kort tevoren 
in Florence waren ontdekt. ‘Een 
goudsmid in zijn atelier’ dateert 
dan ook uit de beginperiode van de 
schilder.

Het bruidspaar

Petrus Christus herwerkte het 
concept van de ‘Rechtvaardige 
Rechters’ – een paneel uit het ‘Lam 
Gods’ van Jan Van Eyck – voor zijn 
goudsmidpresentatie. Net als zijn 
grote voorbeeld heeft Petrus hier 
namelijk meerdere identiteiten op 
zijn figuren toegepast. De iconogra-
fie in het paneel van de ‘Rechtvaar-
dige Rechters’ is sterk met verschil-
lende thema’s verweven en er zijn 
identiteiten op meerdere niveaus. 
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De meeste figuren vertegenwoordi-
gen drie verschillende mensen. 

Cultuurhistorici in alle landen zijn 
het eens: Petrus Christus was 
weliswaar zeer getalenteerd, maar 
Jan Van Eyck was echt geniaal. 
Van Eyck werd – zoals alle genieën 
– verkeerd begrepen door zijn tijd-
genoten en zijn prestaties bleven 
zonder onmiddellijk effect. Petrus 
Christus was in staat hem te vol-
gen – verder en beter dan wie dan 
ook – omdat hij werken had vol-
tooid die door Jan Van Eyck bij zijn 
dood onafgewerkt waren achterge-
laten. Dat gebeurde voordat Petrus 
zijn eigen werkplaats oprichtte. 
De meest essentiële elementen in 
de kunst van Jan Van Eyck die hij 
begreep, waren de conceptie van 
ruimte en het creëren van de illusie 
van driedimensionale diepte door 
middel van krachtige schaduwen.

Petrus Christus werd door Jan Van 
Eyck geïnspireerd om de figuur 
van Jeanne d'Arc in zijn werk op te 
nemen. 

Van Eyck vereeuwigde haar al kort 
na haar executie in mei 1431. 
Maar het is onwaarschijnlijk dat 
wie het Lam Gods kwam bewon-
derden, haar in haar mannelijke 
kledij zou hebben herkend en als 
een van de Rechtvaardige Rechters 
zou kunnen aanwijzen. Zij is de 
ruiter achteraan met de lichtblauwe 
mantel. 
Als enige draagt ze geen hoed. 
Petrus Christus wist dit. Door 
‘de maagd van Orleans’ met een 
gouden mantel links achter de 
goudsmid af te beelden, bracht hij 
hulde aan zijn voorganger. 

Een tweede identiteit van de bruid 
volgt uit de bestelling die de hertog 
van Bourgondië in 1449 bij een 
goudsmid plaatste. Hij bestelde 
een geschenk voor Maria van 
Gelre ter gelegenheid van haar 
huwelijk met James II, de koning 
van Schotland. In datzelfde jaar 
schilderde Petrus Christus ‘Een 
goudsmid in zijn atelier’. Wellicht 
staat dit koppel achter de goud-
smid afgebeeld. 

Nog in datzelfde jaar 1449 werd in 
Brugge de vergrootte Smedenkapel 
ingewijd. Deze hoorde toe aan het 
gilde van de goudsmeden. Mogelijk 
leidde deze gebeurtenis tot de 
opdracht voor het schilderij van 
Petrus Christus. 

De Smedenkapel stond in de Sme-
denstraat, vlakbij de Smedenpoort. 
Jammer genoeg werd de kapel in 
1961 gesloopt. Na jarenlange ver-
waarlozing wou het stadsbestuur 
de kapel op kosten van de eigenaar 
restaureren. Deze liet echter een 
bulldozer aanrukken en tijdens 
een nachtelijke actie stortte een 
deel van de kapel in. Vervolgens 
legde het stadsbestuur zich bij de 
ontstane situatie neer. Deze moed-
willige verwaarlozing en sloop gaf 
in Brugge de nodige dynamiek voor 
het behoud en de restauratie van 
het Brugse bouwkundig erfgoed.

Ook voor de bruidegom op het 
schilderij van Petrus Christus zijn 
meerdere identiteiten gekend. 
Naast koning James II wordt ver-
wezen naar de Engelse kardinaal 
Henry Beaufort, die aanwezig was 
bij het proces tegen Jeanne d’Arc. 
Er is ook een sterke verwijzing naar 
Jan, de hertog van Berry. Deze is 
vooral bekend van het getijdenboek 
‘Les très riches heures du duc de 
Berry’, een miniaturenboek van de 
gebroeders Van Limburg.

Sint Eligius

Op het schilderij ‘Een goudsmid in 
zijn atelier’ was de heilige Eligius, 
als patroonheilige van de goud-
smeden, lange tijd gemakkelijk 
herkenbaar vanwege de aanwezig-
heid van een aureool boven zijn 
hoofd. Onlangs werd die stralen-
krans echter als een latere toevoe-
ging herkend en verwijderd. Maar Bruid en bruidegom. www.metmuseum.org
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de figuur van Sint-Eligius bleef als 
eerste identiteit van de goudsmid 
behouden. 

De heilige Eligius van Noyon werd 
rond 590 in het plaatsje Chaptelat 
bij Limoges geboren. Hij begon zijn 
loopbaan als hoefsmid en kreeg bij 
Abbo van Lyon een opleiding tot 
edelsmid. Hij verwierf al snel de 
reputatie van een zuinige, vaardige 
en eerlijke vakman te zijn. Van 
de Merovingische koning ontving 
Eligius een hoeveelheid goud en 
juwelen om een troon te maken. 
Hij slaagde erin om binnen dat 
toegestane budget twee tronen te 
maken. En wat hij aan grondstof-
fen over had, gaf hij aan de koning 
terug. Deze mate van eerlijkheid 
was zo ongewoon dat de koning 
hem als muntmeester aan het hof 
aanstelde. Een van de Frankische 
munten – de ‘sou de Paris’ – droeg 

zijn handtekening. Daarnaast 
werd hij minister en persoonlijke 
raadsman van de koning. Van zijn 
vorstelijk inkomen gaf Eligius veel 
weg aan de armen en hij besteed-
de grote sommen aan het vrijko-
pen van slaven. Omdat Eligius zo 
vroom was, benoemde de koning 
hem later tot bisschop van Noyon. 
Als een apostel bracht hij het 
christendom naar de stad Brugge, 
welke destijds tot het bisdom van 
Eligius behoorde. Hij stichtte er 
kloosters, kapellen en kerken. 

Er worden ook wonderen aan 
Sint-Eligius toegeschreven. Bij 
het bouwen van het klooster 
Berenveld vlakbij Noyon werd voor 
het versjouwen van stenen een 

Rechtsonder de Smedenkapel. https://ojs.ugent.be

Sint-Eligius, hier nog mét aureool. 
https://nl.wikipedia.org 
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 ossenkar gebruikt. Opeens ver-
scheen er een gruwelijke beer. De 
jongen die de kar bestuurde, sloeg 
op de vlucht en de beer deed zich 
aan de os te goed. Eligius sprak de 
beer streng toe en gebood het dier 
om het werk van de dode os over 
te nemen, wat geschiedde.

Als hoefsmid had Eligius een 
merkwaardige knecht in dienst. 
Wanneer deze een paard moest 
beslaan, hakte hij de voet van 
het dier af zodat hij in alle rust 
het hoefijzer kon aanbrengen. 
Daarna zette hij de voet weer 
aan het been. Al die tijd gaf het 
paard geen kik en het stapte na de 
behandeling probleemloos uit de 
hoefstal. Later meenden gelovigen 
in die knecht Jezus Christus te 

Sint-Eligius met hamer en aambeeld. http://har22201.blogspot.com

herkennen. Met het oog op Eligius’ 
latere taak als bisschop onder de 
heidenen, demonstreerde Hij hoe 
je heidense gebruiken met succes 
kon bestrijden: de ongezonde 
elementen afhakken, behandelen 
en vervolgens terugbrengen in het 
grote geheel.

Eligius was een handige vakman 
en een grote kunstenaar. Tot op 
de dag van vandaag worden er 
munten en kerkelijke gebruiksvoor-
werpen van zijn hand bewaard. 
Hij vervaardigde onder andere de 
reliekschrijnen voor Sint-Maarten, 
voor Sint-Germanus van Auxerre 
en voor Sint-Geneviève van Parijs. 
Eligius werd patroonheilige van 
smeden, goud- en zilversmeden, 
metaalbewerkers en geldwisse-

laars. Zij deelden in Brugge een 
gemeenschappelijke kapel en mar-
cheerden in processies gezamenlijk 
onder de vlag van het machtigste 
stadsgilde. Het werd een gewoonte 
om op 1 december – de feestdag 
van de heilige Eligius – grote 
hoeveelheden wijn aan smeden en 
hun knechten aan te bieden.

Met röntgenstralen ontdekte tekening 
onder de verf. https://nl.wikipedia.org

Zelfportret

In plaats van Sint-Eligius in zijn 
bisschoppelijke gewaden op te 
voeren, schilderde Petrus Christus 
hem in gewone burgerkleren. Tech-
nische analyses door röntgenfoto’s 
onthullen dat de ondertekening van 
het gezicht van de goudsmid zeer 
zorgvuldig gebeurde. Dit suggereert 
de mogelijkheid van een portret. 
Wanneer deze veronderstelling 
klopt, moeten alle schilderijen van 
Petrus Christus met röntgenstralen 
op portretten onderzocht worden.

Eerst werd geopperd dat Willem 
Van Vleuten zou zijn afgebeeld. 
Deze Bruggeling werkte als 
goudsmid voor Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië. Laatstge-
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noemde plaatste in 1449 bij Van 
Vleuten zijn bestelling voor het 
geschenk ter gelegenheid van het 
huwelijk van Maria van Gelre met 
de Schotse koning. Alle gespeci-
aliseerde kunstkenners zijn het 
er tegenwoordig over eens dat de 
figuur van de goudsmid niet alleen 
Sint-Eligius en Willem Van Vleuten 
voorstelt, maar dat het ook een 
zelfportret van Petrus Christus is!

Zo’n achttien jaar later werd onze 
beroemde Baarlenaar opnieuw op 
een schilderij afgebeeld, dit keer op 
de Sint-Vincentiuspanelen in Lissa-
bon. Dat retabel wordt toegeschre-
ven aan de Portugese hofschilder 
Nuno Gonçalves. Petrus Christus 
werd er als een beroemde schilder 
met Vlaamse kunstenaars als Ro-
ger Campin en Hugo van der Goes 
geportretteerd.

Zwerftocht 

In de 19de eeuw kwam ‘Een 
goudsmid in zijn atelier’ in de col-
lectie van een Duitser terecht. Die 
beweerde het van een Nederlander 
te hebben aangekocht. De Neder-
lander hield op zijn beurt staande 

handelscentrum. Tegen 1494, een 
halve eeuw nadat Petrus Christus 
zijn portret van Sint-Eligius schil-
derde, kwam de handel in Brugge 
tot stilstand. Kooplieden en ban-
kiers verhuisden naar Antwerpen, 
waar de middeleeuwse gilderegels 
meer flexibel werden toegepast. 
Misschien volgde het schilderij van 
Petrus Christus de geldstroom? 

Bronnen:
AINSWORTH Maryan en MARTENS 
Maximiliaan, ‘Petrus Christus’, uitg. 
Ludion, Gent / The Metropolitan 
Museum of Art, New York; 1995, 232 p.
www.artcyclopedia.com 
www.artsalonholland.nl
www.all-art.org
https://nl.qwe.wiki
https://nl.wikipedia.org/
https://catchlight.blog 
https://allpainters.org 
https://rkd.nl

het enige overgebleven lid van 
het Antwerpse Goudsmedengilde 
te zijn. Antwerpen had Brugge in 
de late 15de eeuw ingehaald als 

Petrus Christus zoals afgebeeld op de Sint-Vincentiuspanelen. 
https://artsandculture.google.com

‘Een goudsmid in zijn atelier’ in het Metropolitan Museum in New York. 
https://commons.wikimedia.org
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Burgemeester Johannes Petrus van Gilse vertelt

Baarle ten tijde  
van de Bataafse Republiek  (1)

HERMAN J.M. JANSSENS

Mijn naam is Johannes Petrus 

van Gilse en mijn vader is tot zijn 

dood in 1779 secretaris van de 

gemeente Baarle-Hertog geweest. 

Vanaf dat jaar heb ik die taak van 

hem overgenomen. Later ben ik 

tot stadhouder benoemd en nog 

later als Borgemeester. 

Sinds juni 1799, na de verkiezin-

gen tijdens de Franse overheer-

sing, ben ik Burgemeester (Maire) 

van dit mooie dorp. 

Tijdens de periode van de Bataafse 
Republiek, van 1795 tot 1806, 
moet er veel belasting betaald 
worden aan de Franse Staat. Stad 
en dorp moeten aan de vele Franse 
soldaten kleding, voeding en huis-
vesting geven. Dus ook in de ge-
meente Baarle-Hertog waar ik aan 
het werk ben. In ons Departement 
‘De Twee Neeten’ zijn veel hongerige 
Franse soldaten en paarden. 
Als secretaris en ook als Burge-
meester van Baarle-Hertog, heb ik 
vele rekeningen moeten onderte-
kenen. Zoals bijvoorbeeld toen er 
Franse militairen in Baarle-Hertog 
onderdak zochten. Enkele van 
onze burgers namen die militairen 
in huis voor logies met eten en 
drinken, ook voor hun paarden. De 
onkosten die deze burgers maken, 
worden vergoed door de gemeente. 
Voorbeelden van enkele rekeningen 
die door mij zijn beoordeeld:  

Adriaan Martens uit de Tommel 
heeft een reis gemaakt met paard 
en kar naar Oostmalle om een 
groep militairen te begeleiden in 
opdracht van de gemeente, hij 
krijgt daarvoor een vergoeding van 
2 gulden en 16 stuivers.
Een jaar eerder maakte Adriaan 
Verschueren ook een reis met 
een groep Franse militairen.  
Deze gingen naar Westmalle. 
Vergoeding 2 gulden en 16 stui-
vers op 17 oktober 1799.

J.P. van Gilse. pentekening 
verzameling fam. van Gilse / 
coll. Amalia van Solms

Bernard van den Westelaeken 
wonende in de Molenstraat, hij is 
gehuwd en heeft een knecht en 
een meid (huishoudelijke hulp). 
Bernard heeft een soortgelijke reis 
gedaan met paard en kar naar 
Breda om een groep militairen te 
begeleiden. Later heeft hij twee 
gendarmen en hun paarden on-
derdak geboden inclusief eten en 
drinken voor man en paard, ook dit 
in opdracht van de gemeente. Ver-
goeding hiervoor: 3 gulden en 18 
stuivers, de betaling vindt plaats op 
25 oktober 1800. 

Willem Martens is de oudere broer 
van Adriaan en ook hij heeft enige 
dagen twee logees. Zijn onkos-
ten: 10 dagen voor twee man à 
15 stuivers per dag. Voor twee 
paarden 3 kwartier haver per dag 
en hooi voor dag en nacht. Alles 
samen: 31 gulden en 10 stuivers 
Hollands geld, betaling eind de-
cember 1800.  

Bij Louis Moreau, (herbergier van 
wat nu Den Bonten Os is) logeer-
den twee gendarmen met twee 
paarden tijdens de kermisdagen.
Voor kost en drank en vier dagen 
onderdak: kosten 6 gulden.
Voor 20 potten bier en 6 glazen 
jenever: kosten 6 gulden.
Voor Hooi en haver voor de 
paarden: kosten 7 gulden en 12 
stuivers.
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Voor nog twee gendarmen en paar-
den: kosten 2 gulden en 6 stuivers.
Totaal aan onkosten vergoed: 21 
gulden en 18 stuivers. Datum: 3 
augustus 1805.

Lange tijd is er in het dorp 
voldoende hooi voor de paarden. 
Verschillende inwoners kunnen dit 
leveren. Een van die mensen was 
bijvoorbeeld Adriaan Stoops uit de 
Tommel. Hij levert in het jaar 1799 
meerdere karrenvrachten hooi aan 
de gemeente Baarle-Hertog en 
krijgt hiervoor 7 guldens.

Later kwam er in ons dorp regel-
matig een tekort aan hooi en haver 
voor de paarden. De gendarmen en 
de militairen die in Baarle-Hertog 
logeren, verbruiken er grote hoe-
veelheden van. Ik heb voorgesteld 
om burgers naar omliggende ge-
meenten te sturen om het een en 
ander aan te kopen. Zo heb ik de 
volgende personen deze opdracht 
gegeven.

Jan Baptist van Reuth wonende 

aan de Kastelein1. Hij krijgt voor 
een reis naar Riel 30 stuivers Bra-
bants geld om daar hooi en haver 
te halen. Hij moet het afleveren bij 
de mobiele gendarmerie die tijdelijk 
in Baarle-Hertog aanwezig is.

Peter Vermeeren krijgt voor ver-
schillende karrevrachten, geleverd 
ten diensten van de gemeente 
Baarle-Hertog, 8 guldens 8 stui-
vers en 8 penningen op 14 mei 
1800.

Franse soldaten. Foto bij gelegenheid van 800 jaar stadsrechten voor de vestingstad Geertruidenberg in 2013.  
Herman Janssens

Verklaring betaling.  coll. Amalia van Solms 
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De Zeventien Provinciën. Wikipedia
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De volgende rekening heb ik voor 
mijzelf kunnen innen. Ik heb 
namelijk voldoende ruimte in mijn 
woning en daardoor heb ik een 
grote kamer kunnen verhuren ten 
dienste van onze gemeente. Deze 
kamer werd gebruikt als Schepe-
nenkamer in het jaar 1796, ik was 
toen Stadhouder in onze gemeente. 
Hiervoor ontving ik 10 guldens2 en 3. 

Heffing onroerend goed belasting op basis van het aantal deuren en ramen. 
coll. Amalia van Solms

Als burgemeester heb ik regelmatig 
contact met andere burgemeesters 
van ons Arrondissement. Vanaf 
februari 1797 reis ik iedere maand 
twee maal naar de stad Arendonk 
voor vergaderingen. Telkens ben ik  
2 dagen afwezig, kosten 8 gulden 
en 8 stuivers.

Alle inwoners van Baarle-Hertog 

moeten belasting betalen aan 
de Franse regering. De belasting 
onroerend goed geldt voor iedereen 
met een eigen woning. Een contri-
bution des portres et fenetres4. 
Secretaris Johannes van Lier 
betaalt deze belasting voor zijn wo-
ning op 21 april 1800: 55 Franse 
Franc en 20 centimes. 

Tot zover het verhaal van Johannes 
Petrus van Gilse5. 

Volgende keer: waarom luiden de 
kerkklokken op deze doordeweekse 
dag? 

Voetnoten:
1. Kastelein, deze straat heet nu de 

Alphenseweg.
2. De functie Burgemeester is ongeveer 

gelijk aan wat het in onze huidige 
tijd is maar Borgemeester is wat 
anders namelijk iemand die borg 
staat voor de financiën van de 
gemeente. Klopt de kas niet op 
het eind van het jaar dan moet de 
Borgemeester indien er een tekort 
aan inkomsten is, uit eigen middelen 
de tekorten aanvullen.

3. De tijdrekening in maanden en 
jaren die in de documenten gebruikt 
worden is in dit stuk omgezet naar 
onze tijdrekening.

4. Portes et fenetres: De hoogte van 
de belasting wordt bepaald door het 
aantal deuren en ramen in de gevels 
van een huis.  

5. Johannes Petrus van Gilse was de 
overgrootvader van Burgemeester 
Henricus van Gilse burgemeester van 
Baarle - Hertog van 1900 tot 1932.

Bron: 
Serie documenten uit het archief van 
Henricus van Gilse, geschonken aan 
onze Heemkundekring  door de erven 
van H.A.J. van Gilse.
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Een Dominicaan tussen bronsgroen 
eikenhout   (6 en slot)

ANTOON VAN TUIJL

Pater Huub Gulickx wil de mensen graag behagen. Mensen ten dienste 

zijn blijft zijn grote drijfveer. Dat blijft terugkomen in zijn verhalen. 

Hij maakte ons ook duidelijk hoe hij deze kwaliteit ontwikkelde. 

Openhartig vertelde hij over zijn seksuele ontwikkeling en hoe hij in 

de gewone mensenwereld zijn geluk niet kon vinden. Hij volgde wel 

alle veranderingen die zich in de wereld van vooral jongeren voordeden 

en hij bleef zich scholen om beter toegerust te zijn op zijn pastoraal 

werk en in het onderwijs. Hoe kan het dat hij in Venlo op een bepaald 

moment ‘Flikkenpater’ en ook ‘Rode pater’ genoemd wordt? Wij laten 

het hem zelf vertellen. 

De maatschappij staat bol van de 
veranderingen in denken en doen. 
Daarin zoeken ook de homo’s en 
lesbiennes naar erkenning van hun 
anders zijn. De heterowereld moet 
bewust gemaakt worden dat ho-
moseksualiteit in de samenleving 
een realiteit is. Het is geen ziekte 
of afwijking! Via de biechtstoel 
leer ik homomannen en lesbische 
vrouwen kennen. Niet bij  name, 
want anonimiteit is voor hen van 
levensbelang in een samenleving 
waarin alleen de heteroklok slaat.

In de loop van 1964 komt het 
eerste homo-schaap over de dam 
van mijn spreekkamer. Het is een 
man die acht jaar jonger is dan 
ik. Hij vertelt over zijn eenzaam-
heid en zijn schuldgevoelens, 
over zijn wankel evenwicht tussen 
geheimhouding en de vrees voor 
herkenning als homo. Ik kan hem 
vertellen over het C.O.C. (Neder-
landse belangenvereniging voor 
lesbiennes, homo’s, biseksuelen 
en transgenders. A.v.T.) in Amster-
dam en het blad ‘Dialoog’ dat die 
vereniging uitgeeft. Hij kan daar 
echter geen abonnement op ne-
men omdat hij niet wil dat dit blad 
bij hem thuis bezorgd wordt. Ik 
beloof hem zelf een abonnement te 
nemen, zodat wij het blad allebei 
kunnen lezen. Zo word ik abonnee 
van ‘Dialoog’ en heeft het C.O.C. 
mijn naam en adres. Pater Gulickx met zijn dorpsgenoot pastoor Emiel Keustermans. 

foto: archief Amalia, schenking Jos Jansen
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Geen dorp of gehucht 
overgeslagen

Al gauw krijg ik een brief met het 
verzoek om in Venlo vertrouwens-
man van de homoseksuelen te 
worden. Daar is vraag naar omdat 
in Amsterdam verzoeken binnenko-
men om hulp. Zij kunnen dan naar 
mij verwijzen. Ik schrijf terug dat ik 
graag hulpverlener wil worden. Zo 
is het gekomen dat ik ‘Flikkenpater’ 
ben. In korte tijd wordt het klooster 
Mariaweide het centrum voor ho-
mofielen van Venlo en omstreken. 
De Geestelijke Gezondheidszorg 
voor Noord-Limburg, inmiddels 
Riagg geworden, wil een team 
vormen om homo’s te helpen. Ze 
vragen mij om als pastor aan dat 
team deel te nemen.
De kennis van en het denken over 
homoseksualiteit is in Limburg 
onderontwikkeld. De angst, onbe-
kendheid en vijandigheid tegenover 
deze mensen is algemeen. Jaren-
lang trek ik alleen of met leden 
van de C.O.C. naar bijeenkomsten 
van vooral vrouwenbewegingen 
om voorlichting te geven. Geen 
enkel dorp of gehucht hebben we 

Homobeweging demonstreert met regenboogvlag. foto: C.O.C.

overgeslagen. In de zestiger en 
zeventiger jaren zijn de lezingen 
over homoseksualiteit in.
Bisschop Moors van Roermond 
laat mij via zijn secretaris weten 
dat hij mijn werk steunt. Voor de 
rust in de meer behoudende krin-
gen van de kerk vraagt hij me wel 
om niet met zijn bisschoppelijke 
goedkeuring te lopen zwaaien.
Met de komst van bisschop Gijsen 
verandert het klimaat in de Lim-
burgse kerk. In het algemeen maar 
vooral in de houding tegenover ho-
moseksualiteit. Deze bisschop wil 
er niet over horen. Alles wat rond 
seks gebeurt, moet in dienst staan 
van de voortplanting en mag alleen 
in het huwelijksbed van man en 
vrouw. De nieuwe bevrijdende visie 
op seksualiteit en lichamelijkheid 
wordt door hem terugverwezen 
naar de richtlijnen van voor het 
Vaticaans Concilie. Dat gaf wel de 
aanzet om de vreugde die de be-
leving van de seksualiteit met zich 
meebrengt in de spiritualiteit van 
het huwelijk te integreren. Maar 
de Romeinse Curie en de pausen 
Paulus VI en Johannes Paulus 
gaan weer over tot het vroom pre-

ken over het huwelijk. Geen mens 
heeft daar nog een boodschap aan!

Anders denken,  
praten en preken 

 
Voor mij wordt het duidelijk dat in 
het spoor van bevrijdend denken 
over seks en lust, ook buiten het 
huwelijk, de emancipatie van de 
homo’s zich begint te voltrekken. 
De vorm van de seksuele revolu-
tie die in de jaren zestig op gang 
kwam, is wel veranderd. Maar een 
terugkeer naar het verleden is voor 
de mensen niet meer mogelijk. 
Toch houdt de officiële kerk vast 
aan de normen van het verleden. 
De nieuwe bisschop gebruikt het 
oude moraal-leerboek voor zijn  
priesteropleiding in Rolduc. Zo leidt 
hij priesters op voor een ambt dat 
niet aantrekkelijk is. En velen ver-
laten de kerk. Dat moet verkeerd 
aflopen. Terwijl ik dit schrijf, is het 
bastion Rolduc aan het instorten. 
Rolduc had heel goed ook homo’s 
kunnen opleiden tot priester. Zij 
zijn daar even geschikt voor als 
hetero’s.

De seksuele geschiedenis van de 
laatste dertig jaar is een onheils-
geschiedenis geworden voor de 
kerk. Wanneer wij in onze tijd de 
‘Blijde Boodschap’ willen brengen 
dan zullen wij over de vreugde, de 
lust en het geluk die de seksualiteit 
kunnen kleuren, anders moeten 
denken, praten en preken.
Tussen al die veranderingen in de 
seksuele beleving, in de emanci-
patie van de vrouw en die van de 
homoseksuelen, zou de kerk een 
bevrijdende en richtinggevende rol 
kunnen spelen. De werkelijkheid is 
bedroevend anders. 
Als prediker in de woestijn van de 
liefde, de erotiek en de lust probeer 
ik mijn roeping trouw te blijven, 
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Voormalige Abdij Rolduc werd conservatief seminarie. foto: Wikipedia

de ‘blijde Boodschap’ te brengen 
dat alles goed is wat God gemaakt 
heeft. Wij mensen moeten leren er 
goed mee om te gaan. 

Stel je voor…

Laat ik het ook hebben over mijn 
politieke activiteiten in Venlo. Ik 
heb al eerder verteld hoe ik tijdens 
mijn opleiding links ben gaan 
denken. Ik trad in het noviciaat 
als zoon van een middenstander 
die leerde onderdanig te zijn aan 
het door God boven hem gestelde 
gezag. Ik ben Nederlander maar 
in België geboren. Mijn leven lang 
heb ik nog nooit stemrecht gehad. 
In dat noviciaat echter mag ik voor 
het eerst mijn stem uitbrengen. 
Onder de hoede van de novicen-
meester wandelen wij in 1956 
met alle novicen naar de stembus 
in Huissen. Ik stem voor het eerst 
en het laatst op de K.V.P. In Zwolle 

en later in Nijmegen groeit onder 
de jonge studerende dominicanen 
een links radicale en pacifistische 
politieke opvatting.
Bij de verkiezingen van 1960 zijn 
we op het Albertinum in Nijmegen. 
Omdat ik benieuwd ben hoe de 
medebroeders stemmen, organi-
seer ik een parallelstemming onder 
de fraters studenten. Met een doos 
trek ik alle cellen langs om te vra-
gen of ze nog eens hun stem willen 
uitbrengen. Dat doen ze allemaal! 
De resultaten van deze verkiezing 
zijn opzienbarend. Van de ongeveer 
zestig stemmen, gaan er twee naar 
de K.V.P. (katholieken, A.v.T.), een 
naar de V.V.D. (liberalen, A.v.T.), 
twee op de P.S.P. (Pacifistisch 
Socialistische Partij, A.v.T.) en alle 
anderen hebben op de Partij van 
de Arbeid gestemd. De toekomstige 
dominicanen zijn links geworden! 
Wij zorgen er wel goed voor dat 
onze schaduw-stemming niet in de 

publiciteit komt. Stel je voor: een 
kop in de kranten met: “PvdA wint 
glansrijk in dominicanerklooster”. 
Dat zou nog eens nieuws geweest 
zijn. 
Zo kom ik in 1963 politiek om-
geschoold in Venlo aan. In deze 
stad is de K.V.P. veruit de grootste 
partij. De liberalen zijn in opkomst 
en de PvdA begint aan invloed te 
winnen. Op de Rijks HBS begin ik 
te vertellen, als dat zo uitkomt, dat 
een linkse politieke keuze zo gek 
nog niet is. Met de geschiedenis-
leraar en andere jongere docenten 
voeren we politieke discussies. 
Met het evangelie in de hand kan 
ik mijn linkse koers heel goed 
onderbouwen.
Wanneer in Venlo een afdeling van 
de P.S.P. wordt opgericht, ben ik 
daarbij. Dit gebeurt in Café Nolens. 
De oude Nolens zal zich wel in zijn 
graf hebben omgedraaid met die 
linkse scheurmakers op zijn erf! 
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Zo is het gekomen dat ik naast 
‘Flikkerpater’ ook ‘Rooie pater’ ge-
noemd word. De K.V.P.’ers in Venlo 
zijn niet zo gelukkig met mijn 
politieke activiteiten. Zij vinden 
mijn invloed op de studenten en de 
leraren niet goed voor de kerk en 
K.V.P. Ze doen echt pogingen om 
mij hier weg te krijgen. Een kape-
laan van een andere parochie komt 
dit ter ore. Hij weet de angst van 
de K.V.P.-verontrusten te bezweren.

Onafhankelijk geluid  

Omdat de oprichting en de ge-
schiedenis van het Open Ontmoe-
tingscentrum in Venlo behoren tot 
de jeugdpolitiek van de gemeente, 
wil ik daarover vertellen omdat 
ik er nauw bij betrokken ben 
geweest. Op het einde van de 
zestiger jaren en in de zeventiger 
jaren gaat de jeugd in Nederland 
een eigen weg. Provo’s en Kabou-
ters brengen leven in Amsterdam 
en van daaruit golft het door naar 
andere steden. Door de leerlingen 
van de HBS kom ik in contact met 
de Venlose provo’s. Dat langharig 

werkschuw tuig – aldus de Tele-
graaf – verlangt van de gemeente-
lijke overheid een centrum waarin 
zij zichzelf kunnen zijn. Binnen 
die eigen ruimte willen zij zowel 
passief als actief in muziek, toneel, 
film en later video de creativiteit 
van de jongeren stimuleren. Er 
wordt een stichting opgericht met 
dat doel en ik word als bestuurslid 
naar voren geschoven door de 
langharigen. We huren een pand 
en het Open Ontmoetingscentrum 
gaat van start.

Om de snelle ontwikkelingen in 
de jeugdcultuur te schetsen moet 
ik toch nog even vertellen dat 
ik in de zestiger jaren geestelijk 
adviseur geweest ben van de 
‘Instuif Copacabana’. Dit was een 
stichting van en voor jongeren met 
1200 leden. Eens in de maand 
organiseerde ze een dansavond in 
de schouwburg. Daar kwamen de 
jongeren dansen op, in mijn oren, 
lieflijke dansmuziek. Het waren 
zondagavonden waar ouders hun 
dochters en zonen zonder zorgen 
naartoe lieten gaan. Maar in korte 

tijd viel de belangstelling voor die 
dansavonden terug tot een nul-
punt. De Beatles en de popmuziek 
zetten de jeugd op zijn kop. Het 
Open Ontmoetingscentrum wordt 
de vervanger van de brave instuif. 
Jongeren willen niet meer aan de 
leiband lopen. Ze laten een eigen 
onafhankelijk geluid horen. In de 
muziek klinkt dat eigen geluid wel 
heel hard door.
In de loop van de tachtiger jaren 
komt het drugsprobleem het 
ontmoetingscentrum binnen. Het 
roken van hasj wordt oogluikend 
toegestaan maar de harddrugs 
moeten buiten de deur blijven. Op 
een gegeven moment lukt dat niet 
meer. Het centrum wordt voor een 
maand gesloten. De kopers van 
drugs, die vooral uit Duitsland ko-
men, vormen een toenemende zorg 
en zij moeten een gesloten deur 
vinden. Het bestuur heeft de tijd 
om samen met de politie de nodige 
maatregelen te nemen. Dat lukt en 
alles bij elkaar genomen verloopt 
alles wat het centrum opzet en 
uitvoert naar wens.
De ruimte wordt te klein. Het 
bestuur belegt veel vergaderingen 
en heeft veel onderhandelingen 
met de gemeente om een meer 
geschikte ruimte te vinden.
De geschiedenis van het C.O.C. 
kent heel wat pieken en dalen. Van 
een café met popmuziek wordt het 
een centrum waar jongeren zelf 
muziek kunnen maken. Ze kijken 
er naar zelf gekozen films. Er wordt 
aan dans en theater gedaan en ze 
produceren videofilms. Werkloze 
jongeren en allochtone jeugd vin-
den er onderdak en een ontmoe-
tingsplaats.

Op den duur ben ik het oudste be-
stuurslid en vanaf de oprichting bij 
het C.O.C. betrokken. Als oudere 
pater wil ik wel graag opstappen, Gebouw van het Open Ontmoetingscentrum. foto: Wikipedia
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maar de jongere bestuursleden 
willen dat ik blijf  omdat ik het le-
vende verhaal ben van de bewogen 
geschiedenis van dit centrum.
In 1988 wordt het onder het ge-
meentelijke sociale en jeugdbeleid 
gebracht. De stichting kan opgehe-
ven worden waarmee mijn taak als 
bestuurslid eindigt. De gemeente 
stuurt me een dankbrief.

Op de voorste banken   

Voordat ik mijn politieke verha-
len afsluit, moet ik toch ook nog 
even een praatgroep vermelden 
van ‘Kerk en Bedrijf’. Die wordt 
in 1965 opgericht en bestaat uit 
twee aalmoezeniers van de arbeid, 
twee directeuren van een fabriek 
in Venlo en twee managers. Elke 
maand komen we bij elkaar in het 
huis van een van de deelnemers. 
Dus ook op Mariaweide als het 
mijn beurt is om gastheer te zijn. 
Het zijn altijd gezellige avonden 
waarbij onder een goed glas wijn 
over kerk en over bedrijfsleven 
wordt gesproken. Bisschop Gijsen 
maakt een eind aan de func-

ties van bedrijfsaalmoezeniers. 
Daarmee stoppen ook deze zinnige 
gesprekken.
Tijdens mijn werken in Venlo heb 
ik altijd veel interesse in de politiek 
gehad. Ik ben van mening dat 
je als pastor, als dominicaan en 
als christen politiek kleur dient te 
bekennen. De armen, misdeelden 
en onderdrukten mogen van mij op 
de voorste banken zitten, zodat ze 
de Blijde Boodschap goed kunnen 
horen…

Wie mijn verhalen tot nu toe gele-
zen heeft, zou me kunnen vragen: 
“Huub, hoe heb jij in al die jaren 
geloofd, gebeden, theologisch ge-
dacht? Wat hebben deze verhalen 
over jouw leven  en jouw werken 
met geloof en kerk en kloosterorde 
te maken?” In een poging op die 
vragen in te gaan, begin ik met de 
verklaring dat ik gelovig ben, domi-
nicaan en theoloog. Dat kan in de 
oren van een aantal van mijn huis-
genoten vreemd klinken. Zij zijn 
anders gelovig, anders dominicaan 
en zien zichzelf niet als theoloog. 
Deze verklaring relativeer ik met-

een. Alles in het leven is betrek-
kelijk. Gelovigen, dominicanen en 
theologen leven in onze tijd in een 
wankel evenwicht. Theologie heeft 
geen ander doel dan ‘voeding te 
geven aan het geloven’. Een mooie 
dominicaanse uitspraak. In mijn 
spreken en werken heb ik gepro-
beerd te luisteren naar het levens- 
en geloofsverhaal van anderen en 
die te verstaan. In de stilte van 
mijn kamer luister ik ook naar mijn 
eigen levensverhaal. Speur ik naar 
mijn eigen geloven en twijfelen. 
Lezend in de vele boeken die ik om 
mij heen mag koesteren, luister ik 
naar de verhalen uit de geschiede-
nis en de traditie. Daar houd ik 
intens van.

Niet bang

De theoloog dient op te komen 
voor de betekenis van het geloof 
in het alledaagse leven van de 
gewone man en vrouw. Maar 
de theologie is zo’n wetenschap 
geworden dat je er hogere studies 
voor nodig hebt om alles een 
beetje te kunnen volgen. Hoe kan 
die wetenschappelijke theologie 
het geloof van de gewone man en 
vrouw helpen? Dat kan volgens 
mij niet! Daarom zal het verhaal 
van de gewone man of vrouw, hun 
levenservaring, hun pijn en moeite, 
hun geloof en twijfel, hun vreugde 
en angst het vertrekpunt zijn van 
een theologie die het geloof voedt. 
Als ik mij theoloog noem dan is 
dat omdat ik zal blijven proberen 
levens- en geloofsverhalen van 
mannen en vrouwen, jongens en 
meisjes, kinderen en ouderen tot 
uitgangspunt te nemen van mijn 
luisteren, praten en preken.

Wie de verhalen van kinderen, 
jongeren, volwassenen, ouderen 

‘… ze produceren zelf videofilms…’. foto: Wikipedia
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en homoseksuelen ernstig neemt, 
die is niet bang voor feministische 
theologie, flikkertheologie of erva-
ringscatechese. Integendeel. Hij zal 
zich daar als theoloog bij thuis-
voelen. De herwaardering van het 
verhalen vertellen in de theologie is 
mij goed van pas gekomen. Zaken 
waar het in het leven ten diepste 
om gaat, kunnen alleen vertellen-
derwijs worden overgeleverd.

Zo kom ik vanzelf terecht bij mijn 
preken. Tot 1983 doe ik dat om 
de zoveel weken in de kloosterkerk 
van Mariaweide. Bij voorkomende 
vieringen of op verzoek en in twee 
zusterkloosters preek ik ook. Zo 
ga ik een tijd lang om half negen 
een mis met preek verzorgen bij de 
zusters van Bethanië in Venlo en 
daarna om tien uur bij de Domini-
canessen in Reuver. Eenmaal in de 
vijf weken ga ik dan nog voor in de 
Mariaweidekerk. Zo moet ik elke 
week een preek maken. Daardoor 
leer ik hoe om te gaan met de 
lezing van de zondag en daarover 
verhalend te preken. Dat is een 
training die heel veel huiswerk 

met zich meebrengt maar dat werk 
ben ik gaan waarderen. De zusters 
en hun gasten in de kapel zijn 
een dankbaar gehoor. Huwelijks- 
en gezinsproblemen, kinderlast 
en kindervreugd… dat moeten 
de maagdelijke zusters voor lief 
nemen en dat doen ze graag. Ik 

Pater Huub is steeds mens tussen de mensen. foto uit de verzameling van 
Hubert Gulickx jr.

maak goed gebruik van het boek 
‘Verhalen van mensen als het ver-
haal van God’ van Schillebeeckx. 
Kom ik in de krant verhalen van 
mensen tegen, dan knip ik die uit. 
Zo is het maken van een preek 
voor mij elke week bidden en wer-
ken, mediteren en aan theologie 
doen die het geloof kan voeden.

Niet meer weg te branden

Waarom werkte ik zo veel in de 
marge van het klooster en buiten 
de kloostermuren? Ik ben altijd de 
weg gegaan die ik in deze verha-
len beschreven heb. Mijn eigen 
weg! Al schrijvend, kom ik tot de 
bevinding dat weinigen van mijn 
medebroeders hebben geweten wat 
ik allemaal deed. Elke medepa-
ter had het druk met de eigen 
werkzaamheden net als ik. Veel 
van wat ik deed kon ik eigenlijk 
ook maar beter niet vertellen. Het 
zou onrust gegeven hebben bij 
het meer behoudende deel van de 
communiteit.

Pater Gulickx bij een jubileum. foto: uit Limburgse krant
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Ik was niet altijd zo zelfverzekerd 
en eigenwijs als ik overkwam. 
Iemand heeft me wel eens gezegd 
dat ik geen organisator ben. Dat 
geloof ik graag. Maar ik kan wel 
een steunpilaar voor organisaties 
zijn. Als ik eenmaal ergens bij 
betrokken word, dan kan ik er niet 
meer van loskomen. Ik ben dan 
niet meer weg te branden. Dat is 
volgens mij de reden dat ik altijd 
in Venlo bleef. Mijn eerste en enige 
benoeming.

Hier zit ik dan, in Venlo. Hier heb 
ik alles gedaan wat ik gedaan heb 
in mijn actieve kloosterleven. Ik 
kon niet anders, wel beter. 

Ik weet niet of het allemaal zo is 
gegaan, maar het is in ieder geval 
de waarheid!

Deel van de rouwbrief van Pater Huub. verzameling Amalia

‘Tegeltjeswijsheid’ als einde van zijn verhaal. illustratie: A. van Tuijl
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‘Ulicoten de primeur’

90 jaar Vrouwen van Nu
HARRY BENSCHOP

In 1928 is in Ulicoten de 

Boerinnenbond opgericht, drie 

jaar later kwam er een afdeling 

in Baarle-Nassau. Vijf jaar terug 

zijn beide afdelingen – nu onder 

de vlag van Vrouwen van Nu – 

samengegaan. Op 12 september 

2020 zou het 90-jarig bestaan 

worden gevierd. Door corona liep 

het anders.

“Een vrouwenvereniging is door 
de jaren heen altijd heel belangrijk 
geweest”, zegt Carla Coenders, de 
huidige voorzitter van Vrouwen 
van Nu afdeling Baarle-Nassau & 
Ulicoten. “Het geeft een band met 

Alle leden in Baarle-Nassau hebben 
t.g.v. 50 jaar KVO het beeldje 
‘de Brabantse Boerin’ ontvangen. 
Het origineel is ontworpen door 
kunstenaar P. Hohmann. foto Harry 
Benschop

Alle leden in Ulicoten hebben t.g.v. 70 
jaar KVO een wandbord ontvangen. 
Het ontwerp is van het KVO-bestuur 
Ulicoten. foto Harry Benschop

elkaar, je kunt zaken met elkaar tot 
stand brengen. Vrouwen moeten 
elkaar kunnen vinden zodat ze 
elkaar kunnen ondersteunen om 
hun plekje in de maatschappij te 
bereiken en te behouden.” Ook nu 
het door de sociale media gemak-
kelijk is elkaar te bereiken en een 
boodschap snel onder de aandacht 
te brengen, voegt ze er nog aan 
toe.

Limonadetraktatie  
aan de dames

De afdeling Ulicoten was er vroeg 
bij. Het was de vierde afdeling die 
in het werkgebied van de Noord-
brabantschen Christelijken Boeren-
bond (NCB) is opgericht. Onder het 
kopje  ‘Ulicoten de primeur’ is als 
openingsartikel van het nummer 
dat in december 1928 is uitgeko-
men van de ‘Katholieke Boerin’, 
het maandblad ter bevordering van 
de geestelijke en stoffelijke belan-
gen der boerinnen van de NCB, te 
lezen1:
‘Na de 3, reeds bestaande boerin-
nenbonden is thans aan Ulicoten 
de eer het eerste over de brug te 
zijn gekomen. En er zullen er dra 
vele volgen, want verschillende 
aanvragen zijn reeds binnen. 
Men is in Ulicoten gewend alles 
‘goed’ aan te pakken en kranig vol 
te houden; dus ook de boerin-
nenbond zal er de gewenschte en 
verwachte zegeningen brengen 
voor den boerenstand. Aanvanke-
lijk was het een donkere dag en 

Voetnoot
1. De oude spelling is overgenomen. 

Wat opvalt is dat in dit artikel 
ondertekend door E.A. (Mej. E. 
Ariëns, inspectrice Boerinnenbond), 
de Boerenbond consequent met een 
hoofdletter wordt geschreven, de 
boerinnenbond met een kleine letter 
behalve in de laatste zin; bewust of 
slordigheid?
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een grijze lucht voorspelde niet 
veel goeds. Maar gelukkig, de zon 
kreeg medelijden met al die mooie 
zondagsche mutsen. Of was het 
uit nieuwsgierigheid, dat ze achter 
de wolkjes heengluurde, om het 
ongewone schouwspel?
‘Het was toch een gewone, door-
de-weeksche dag. En daar plots, 
om 2 uren hoorden we de roep-
stem van het heldere kerkklokje. 
Van alle kanten stroomden ze toe, 
de vrouwen en meisjes en ver-
eenigden zich in het mooie, tot de-
votie stemmende kerkje. “Een goed 
begin, is het halve werk”, dacht de 
bezorgde Herder. Na een opwek-
kend woord aan allen om Gods 
zegen af te smeken over den thans 
op te richten Boerinnenbond, zette 
het koortje, gevormd door de 3den 
orde leden met haar lieve, heldere 
stemmen het lied in ter eere van 
den H. Bernardus. En allen hebben 
we vurig meegezongen om ook 
aan dezen daar ter plaatse vurig 
vereerden Heilige en Beschermer 
de nieuwe daad aan te bevelen, 

welke straks door al zijn vrouwe-
lijke beschermelingen, zou gesteld 
worden. Na het Tantum Ergo en 
den zegen met het Allerheiligste 
werd tot slot een mooi leid gezon-
gen en dan begaven allen zich 
naar de vergaderzaal: een klein 
beetje nieuwsgierig naar hetgeen 
komen ging. Behalve de ZeerEerw. 
Heer pastoor waren ook aanwezig 
de besturen van den Boerenbond 
en van zijn instellingen.
‘Men was er spoedig een en al 
aandacht en het kan niet anders 
zijn; allen hebben uit de korte 
voordracht over ‘waarom een boe-
rinnenbond’ niet alleen het goede, 
maar ook reeds de noodzakelijkheid 
hiervan leeren inzien. Dat getuigde 
mede het groote aantal leden n.l. 
76 welke zich reeds direct opga-
ven. Daarna werd uit haar midden 
een bestuur gekozen, waarvan 
we niet zonder reden, veel mogen 
verwachten. Deze 5 leden worden 
bijgestaan door den ZeerEerw. 
Heer Moors als Geestelijk Adviseur, 
terwijl ook een bestuurslid van 

den Boerenbond als adviserend lid 
werd toegewezen. De zeer aange-
name leiding door den Eerw. Heer 
Pastoor, de toespraken door den 
secretaris van den Boerenbond en 
door den Directeur der Zuivelfabriek 
benevens de limonade tractatie van 
de leden van den Boerenbond aan 
de dames heeft aan deze oprich-
tingsvergadering een aangenaam 
cachet gegeven. Het is mijn vaste 
overtuiging en ons aller wensch 
dat, na dit voorbeeldige begin, de 
Boerinnenbond van Ulicoten zal 
groeien en bloeien en rijke vruchten 
voor hare leden zal afwerpen.’

De eerste vrucht

In hetzelfde nummer van de Katho-
lieke Boerin wordt enkele pagina’s 
verder onder het kopje ‘De eerste 
vrucht’ de noodzakelijkheid en het 
doel der Boerinnengilde nog eens 
overtuigend onder de aandacht 
gebracht. Ook de na-ijver op de 
Belgische buurmeisjes wordt erbij 
gehaald:

De 76 leden van de Boerinnengilde ‘St. Bernardus’ te Ulicoten met den Eerwaarden Adviseur, de Inspectrice en de 
besturen van den R.K. Boerenbond en van zijn instellingen, benevens het Bestuur der Zuivelfabriek. 
foto en onderschrift: de Katholieke Boerin, december 1928
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‘God-Dank! Zo heeft dan Ulicoten 
eindelijk, waarnaar het zoo lang 
heeft uitgezien zijn Plaatselijken 
Boerinnen- naast zijn Boerenbond.
‘Als grensbewoners kenden en waar-
deerden wij de zegenrijke werking 
van den Belgischen Boerinnenbond, 
en voelden dat gemis te onzent. 
Wij waren vaak, laat ’t ons eens 
getuigen, een beetje na-ijverig op 
onze Belgische buurmeisjes. Elders 
zijn er misschien nog Boerinnen, die 
dat gemis zoo niet aanvoelen, en 
nog in het midden durven brengen: 
“We hebben al zooveel bonden.” 
Misschien een Missiekransje! Heel 
mooi. Maar ge hebt toch geen 
Stands- of Vakorganisatie!

‘Zouden er zelfs nog zwartkijkers 
wezen, die zeuren: “Een bond 
oprichten is gemakkelijk genoeg, 
maar er leven en actie in houden”, 
ook hun staan we gaarne te woord. 
Wij geven grif toe, dat het een klein 

kunstje is, een bond op te richten, 
en wel vooral een Boerinnengilde. 
Je richt je even tot Mej. E. Ariëns, 
Inspectrice Boerinnenbond, Spoor-
laan 50, Tilburg, en… (klaar is 
Kees, schreven we haast) het zaakje 
loopt verder van een leien dakje, 
en… ’t moet gezegd, met haar per-
soon en optreden kennis maken, is 
al even aangenaam als haar pittige 
artikeltjes lezen in de Katholieke 
Boerin. Ze heeft er toch zoo’n slag 
van! De Juffrouw is zoo echt ‘Boe-
rin’ met en onder ons Boerinnen.  
Zij geeft de noodzakelijkheid en het 
doel der Boerinnengilde zoo overtui-
gend aan, en legt je een zoodanig 
werkprogram voor, dat de vurigste 
gilden er haar ijver aan bot kun-
nen vieren en dat zwartkijkers en 
zeurkousen tot inkeer zullen komen, 
en wij ook hen weldra zullen mogen 
begroeten in onzen zoo schoonen 
en onontbeerlijken Boerinnenbond 
in den N.C.B.’

Jubileumboek

De functie van een vrouwen-
vereniging – eerst de Boerinnen-
bond, vanaf 1965 KVO en nu 
Vrouwen van Nu – is in de loop der 
jaren steeds anders ingevuld. “De 
drie O’s, daar gaat het om”,  zegt 
Carla Coenders. Die drie O’s staan 
voor Ontspanning, Ontmoeting, 
Opleiding. “Vrouwen blijven elkaar 
graag ontmoeten. Juist daarom 
was het heel spijtig dat we door 
de corona-beperkingen niet samen 
konden feesten.” 
De grootse plannen voor de viering 
van het jubileum zijn ingewisseld 
voor een jubileumboek. Alle leden 
van de afdeling Baarle-Nassau & 
Ulicoten hebben een eigen bijdrage 
voor het boek geleverd. “Het geeft 
een goed beeld van de vereniging 
door de jaren heen”, stelde burge-
meester Marjon de Hoon-Veelenturf 
van Baarle-Nassau toen zij het 
eerste exemplaar van het boek 
kreeg aangeboden.
Elk lid heeft een ‘eigen pagina’ 
gekregen en een ‘jaartal’ met de 
vraag ook over dat jaar iets te 
schrijven. Het heeft een prachtig 
boek opgeleverd met foto’s van 
activiteiten, speciale herinneringen 
en veel creativiteit.

Omslag jubileumboek. 
Vrouwen van Nu
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Vervolg op Janus en Dina
Bij de presentatie van het boek – 
dat kon gelukkig nog wel doorgang 
vinden – kreeg ieder lid na afloop 
een exemplaar uitgereikt. Maar ook 
de vraag of zij een verhaal wilden 
afmaken dat in het jubileumboek 
was opgenomen. Het verhaal van 
‘Janus en Dina’, dat was afge-
drukt in het verenigingsblad de 
‘Katholieke Boerin’ van 25 januari 
1930. Dat verhaal was niet af, 
andere nummers uit 1930 van de 
‘Katholieke Boerin’ zijn nergens 
meer te vinden, ook niet bij het 
Katholiek Documentatiecentrum in 
Nijmegen. Dus lag de vraag voor 
de hand: ‘Wie van jullie bedenkt 
het vervolg?’

Het verhaal van Janus en Dina 
leest als een liefdesverhaal. Het 

aangaan van een relatie is van alle 
tijden en kan op allerlei manieren, 
tegenwoordig komen er dating-
sites aan te pas. Maar, zo gaf de 
werkgroep 90 jaar de leden mee, 
je mag aannemen dat het Boerin-
nenbond toen niet te doen was om 
een ‘Story-verhaal’ te schrijven. 
Toch raak je al lezend benieuwd 
voor wie Janus kiest… Of zou het 
nog anders lopen? 

Enkele leden hebben de hand-
schoen opgepakt. Het eerste deel 
van ‘Janus en Dina’ is in deze Van 
Wirskaante afgedrukt. In het vol-
gende nummer kun je genieten van 
drie ‘vervolgverhalen’. De Vrouwen 
van Nu kennen ze al, afgelopen 
najaar hebben ze heel aandachtig 
én geamuseerd geluisterd toen ze 
werden voorgedragen.

Foto gemaakt bij oprichtingsvergadering Boerinnenbond Baarle-Nassau. Vrouwen van Nu

De heemkundekring houdt zich 
aanbevolen voor tips over oude 
jaargangen van de Katholieke 
Boerin. Wie weet komt het ‘echte 
vervolg’ op Janus en Dina zo nog 
boven water. Ook het Katholiek 
Documentatiecentrum is zeer 
 geïnteresseerd in (overdrukken van) 
tijdschriften uit de eerste jaren.

In de volgende Van Wirskaante tref 
je drie vervolgverhalen op ‘Janus en 
Dina’ aan. En een terugblik op de 
activiteiten in de eerste 25 jaar van 
de afdeling Baarle-Nassau. 
Het najaar 2020 door Vrouwen 
van Nu uitgebrachte jubileumboek 
’Samen door de tijd, 90 jaar 
Vrouwen van Nu Baarle-Nassau 
& Ulicoten’ is te vinden in de 
bibliotheek van Amalia op het 
heemhuis.

Boerinnenbond, KVO en Vrouwen van Nu.  foto’s Harry Benschop en KVO
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Uit: Katholieke Boerin, Maandblad ter bevordering van de geestelijke 

en stoffelijke belangen der boerinnen van den Noordbrabantschen 

Christelijken Boerenbond, 25 januari 1930, nr 1

Janus en Dina
DOOR P.C.

Als een Brave Brabantsche boerenzoon na veel en 
ernstig nadenken tot de slotsom komt, dat hij nog toch 
eindelijk oud en wijs genoeg geworden om den grooten 
en gewichtigen levensstap te zetten en in het huwelijks-
bootje te treden, kunnen er zich verschillende mogelijk-
heden voordoen.
Ofwel, hij heeft al een meisje en ook al een boerderij, 
waar hij na zijnen trouw op kan trekken – en dat is het 
ideaal! Hij behoeft slechts met z’n Grada of Jana of 
Drika of hoe ze heet, naar den pastoor te gaan en alles 
komt in orde.
Of hij heeft wél een boerderij, maar nog geen meisje, 
dat daar de boerin moet worden. Ge zult zien, dat komt 
gauw genoeg terecht!
Ofwel, hij heeft wel een meisje, aan wie hij hart en 
hand geschonken heeft en die hem wederkeerig bemint 
met al de schoone, jonge liefde van haar hart – maar 
waar zullen ze naar toe …? Geduld! Die twee vinden 
ergens een hoefke, dat ze kunnen pachten, of een lepke 
grond in de peel, dat ze kunnen ontginnen en waar ze 
een boerderijke op kunnen zetten …
Ofwel – hij heeft nog geen kooike en ook nog geen ka-
narievogeltje om erin te zetten. En dan wordt het erger, 
want dan moet hij helemaal van den grond af begin-
nen. Maar ook, let ‘ns op, ook dát komt nog wel voor 
elkaar, daar is hij immers een Brabantsche jongen voor!
Zoo is door de bank genomen de stand van zaken, 
wanneer bij ons een braven boerenzoon ernstig aan 
trouwen gaat denken.
En toch, met Janus van Deert kwam er nog een 
héél bijzondere omstandigheid bij. Janus hàd al een 
boerderij en een schoon boerderij, die hij bij zijn vaders 
dood voor zijn kindspart gekregen had, met wel vijftien 
bunders grond erbij, omgerekend eenen heelen lap hei, 
die nog ontgonnen kon worden.
Maar – en nu komt het ongewone van het geval – Ja-
nus van Deert was eigenlijk gezegd zoo’n beetje verliefd 
geraakt op twee boerendochters tegelijk. Zijn hart 

was verdeeld tusschen Dina van Dommelen en Jana 
Vervoort. Glad verdeeld in twee gelijke helften, want 
wanneer hij zichzelf afvroeg, met wie van de twee hij ’t 
liefst de gewichtige reis door het leven zou aanvaarden, 
dan wist hij zichzelf geen antwoord te geven. En ’t gaat 
nu eenmaal maar met één tegelijk! En de keus was 
moeilijk; hoor maar ‘ns.
Dina was een beste, brave, pronte meid, maar Jana 
was evengoed een meisje, waarop nie dê te zeg-
gen viel! Allebei waren ze van goei boerenvolk, en 
ze zouden zeker ieder eenen even mooien zakcent 
meebrengen in d’ren trouw. Dina was van jongsaf op 
de boerderij geweest en ze verstond alle boerenwerk uit 
de kunst, maar ook Jana was niet te lui om de handen 
uit de mouwen te steken. Daarin gaven ze elkander ook 
al niks toe.
En tenslotte – wat toch óók zeker meetelt – ’t waren 
allebei, heel nette, knappe boerinnekes. Dina was wel 
zwart en Jana blond, maar dat zag Janus nou toevallig 
even graag. Dina was wat fijner van maaksel en Jana 
was meer aan de groveren kant, maar dat is op slot van 
rekening ook al een kwestie van smaak en Janus zag ’t 
geen van tweeën nooi. Als ze ‘s Zondags met d’r witte 
muts op en al d’r goud aan naar de leste Mis gingen, 
dan wogen ze tegen elkaar op, grif!
De boerderij van de Weduwe Van Deert, Janus moeder, 
lag net middenin tusschen de boerderijen van Van 
Dommelen en van Vervoort en als Janus ’s morgens 
met z’n roomkar naar de boterfabriek reed, kon hij er 
vast op aan, dat hij Jana zag, die de stoep aan ‘t kee-
ren was vóór aan de straat, en als hij ’s middags naar 
het land ging, kon hij er even zeker van zijn, Dina te 
zien, die dan toevallig bij den waterput de roomkannen 
aan ’t schuren was. 
Janus beantwoordde de vriendelijke groeten, die de 
beide meisjes hem toeriepen, even vriendelijk – nèt 
even vriendelijk – maar daar was het ook altijd bij 
gebleven. 
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Kunde dan begrijpen, nu ik dit alles heb verteld, hoe 
moeilijk de keuze voor Janus was – rechts of links? 
En daar de weegschaal van zijn hart zoowel naar den 
eenen als naar den anderen kant oversloeg, besloot hij 
ten slotte om alles maar aan de omstandigheden over 
te laten. En Dina en Jana wachtten...

Op ’t dorp waar Janus woonde, was een boerenbond, 
een der bloeiendste afdeelingen van den grooten, 
krachtigen Noordbrabantschen Christelijken Boeren-
bond, Janus was er penningmeester van en aangezien 
de man die aan het laadje zit, in eenen bond heel wat 
te vertellen heeft, was die bloei voor een niet gering 
deel aan Janus te danken. Janus had hart en ambitie 
voor de boerenzaak en omdat de leden van den boe-
renbond dat wel wisten, hadden ze hem met nagenoeg 
met algemeene stemmen in het bestuur gekozen.
In het dorp was ook een boerinnenbond! Even bloei-
end! Daarvan had de Juffrouw, die ge allen kent en 
die ik daarom niet zal noemen, openlijk verklaard, dat 
hij ten voorbeeld kan gesteld worden aan alle boerin-
nenbonden van heel Noord-Brabant. Daar hoef ik dus 
verder niks meer van te zeggen. Van dezen boerinnen-
bond was Dina van Dommelen de zeer ijverige en zeer 
acurate penningmeesteres – en aangezien, zooals ik 
boven reeds heb aangemerkt, degene die aan het laadje 
zit veel te commanderen heeft – was ook aan hààr 
voor een niet gering gedeelte de hooge bloei van dezen 
bond te danken. Het gistte er van opgewekt en krachtig 
leven; en op het oogenblik werden er niet minder dan 
drie dingen op den cursus gegeven; ’t was een huis-
houdcursus, een kookcursus en een inmaakcursus!

Dat echter de boerinnenbond zoo flink voor den dag 
kon komen, dankte hij aan de waarlijk vorstelijke 
mildheid, waarmede de boerenbond van het allereerste 
begin af, een subsidie had toegestaan. “We dienen 
daarmee onze eigen zaak”, had de voorzitter Driek van 
Doremalen, lachend gezegd, “want wat onze weder-
helften en onze toekomstige wederhelften ten goede 
komt, komt per slot van rekening ook ons ten goede...” 
Wel had Naris Vervoort – Jana’s vader, ge weet wel – 
die nog zoo’n beetje aan den ouwerwetschen kant was, 
gebromd, dat ze op die manier maar niks als juffertjes 
maakten van de boerenmêskes, maar er werd niet eens 
naar geluisterd en het bestuursvoorstel om de subsidie 
toe te staan was met op één na met algemeene stem-
men aangenomen. En zoo kreeg Janus van Deert, als 
penningmeester van den boerenbond, de opdracht, om 
de somma van tweehonderd klinkende guldens uit te 
betalen aan de penningmeesteres van den boerinnen-
bond, Dina van Dommelen.
Den volgenden avond ging hij ze zelf brengen. Dina 
was erg lief en aardig voor Janus, ik zou haast zeggen, 
buitengewoon lief en aardig. Nou, dat mag ook wel als 
ge zoo tweehonderd gulden in uw hand geteld krijgt, 
wê gij! En de penningmeester luisterde met heel veel 
belangstelling naar de penningmeesteres, terwijl ze 
hem uitlegde, welke nuttige cursussen er deze winter 
nog zouden gegeven worden in het patronaat. Maar 
terwijl hij glimlachend luisterde naar Dina, die zoo flink 
de belangen van haren boerinnenbond verdedigde, kon 
hij toch niet nalaten om even te denken aan een ande-
ren bond, waarin enkel en alleen maar één boer en één 
boerin in het hoofdbestuur zitten.

De melkbussen (roombussen) staan  
gereed om gepoetst te worden.
 foto Amalia van Solms 

Ook cursussen voor het inmaken van groenten, vlees en 
vruchten stond op het programma. foto Amalia van Solms 
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Toen Janus van Deert den volgenden morgen de melk 
naar de boterfabriek bracht, was Jana Vervoort bezig 
met haar gewone morgenbezigheden, het keeren van 
de stoep.
“Dag Janus”, riep Jana. “Dag Jana”, riep Janus terug, 
maar het was of het iets minder hartelijk klonk dan ge-
woonlijk, ’n ietske maar! En toch – sinds dezen morgen 
was er een gebroken meisjeshart meer op de wereld. 

De eerste cursus van den boerinnenbond, de huis-
houdcursus, was ten einde en de reeks van lessen zou 
besloten worden met een bijeenkomst in het patro-
naatsgebouw, waar op een plechtige wijze de diploma’s 
zouden worden uitgereikt.
“Gao-de mèrgen ook nao ’t patronaat toe?” vroeg 
moeder Van Dommelen aan Janus van Deert, toen ze 
‘s Zondagsmorgens samen uit de leste Mis naar huis 
gingen. “Ja, dê was ik van plan; ik wil ook wel ‘ns zien, 
wê die mêskes al zoo leeren op zoo’nen cursus.” 
“Compleet van alles, dê kunde haost niet geleuven”, zei 
moeder Van Dommelen vol vuur, en terwijl ze Janus 
van terzijde aankeek, voegde ze erbij: “Ons Dina is d’r 
ook op!”
“Ja, dê heur ik”, zei Janus en hij keerde zich half om, 
om z’n pijp uit te kloppen. “Ze leeren d’r van alles. Wê 
ons Dina geleerd hêe, daor stao-de vur! Bakken en 
braoien en stoven en ze kan taart maken en poolsche 
muts en vlaai en peperkoek...  Wil-de wel geleuven, 
Janus, dê we nou, bekant midden in den winter, nog 
versche specieboontjes eten en groote boonen en 

hauwkes. Ge moest onzen kelder ‘ns zien tegenwoor-
dig, niks es planken mee inmaakflesschen, krek de 
bibliotheek van onzen heer op ’t seminarie, maar dan 
mee flesschen in plaats van mee boeken!”
“’t Is liefhebberaardigheid”, zei Janus. “En ze leeren 
er wijers van alles wê vur ’t huishaauwen noodig is – 
nêjen, verstellen, wasschen, strijken. Ja Janus, wê zijn 
wêllie veuls te kort gekomen in onzen jongen tijd, es ge 
dê allemaol ziet...”
“Nou nou, ge hêt er oe eigen anders nog al mee weten 
te behelpen in ’t leven, en goed ook.”
“Ja, zoo goed als es ’t ging, maar es ik nou zie, wê ons 
Dina kent, dan zeg ik: nee, ’t was toch maar half werk 
… En dan moete nog heuren, wê ze d’r geleerd hêe 
van de ziekenverpleging van de boerderij van de …”
“Dê zal dan een goei huisvrouw worden”, viel Janus 
haar in de reden, terwijl hij even stilstond om z’n pijp 
weer aan te steken.
“Dê zal ’t krek. En es ge dan nog heurt …” Moeder Van 
Dommelen was nog lang niet klaar met de lofprijzingen 
over haar dochter, maar ze waren gekomen bij den 
afweg naar de boerderij van de weduwe Van Deert.
“Nou vrouw Van Dommelen, hoed-oe; ik zal mèrgen  
‘ns goed rondkijken en de beste van den cursus zoek ik 
uit vur m’n eigen.”
Dê doe, dan vatte zeker een goei, houd-oe ook!” Na-
denkend gingen moeder Van Dommelen en Janus van 
Deert op huis aan en ze hielden zich allebei bezig met 
de vraag, of Dina niet de allerbeste zijn zou …

(Wordt vervolgd)

Na de kookcursus gaan de Ulicotense boerinnen op de foto. Komen de pastoor en het bestuur van de Boerenbond mee-eten?
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Uit de ‘Historische Verhandelingen’ van twee monniken (1)

Geschiedschrijving in de Kempen 
ANTOON VAN TUIJL

Voor mij liggen twee boeken. Antiquarische exemplaren zijn het.  

Naar vroegere gewoonte zijn ze slechts ‘voorlopig’ en goedkoop 

ingebonden. Wie zo’n boek kocht, kon het zodanig laten inbinden dat 

het naar zijn smaak in de boekenkast paste.

Deze twee exemplaren komen – 
voor zover ik kon nagaan - uit de 
nalatenschap van de eerwaarde 
heer Spaeninkx die van 1 decem-
ber 1921 tot 20 mei 1947 rector 
was bij de broeders van De la 
Salle. Hij woonde toen in het pries-
terhuis tegenover het klooster in de 
Katerstraat. Deze erudiete man had 
geen behoefte aan mooie boeken. 
Het ging hem om de inhoud. Het 
verhaal gaat dat hij soms een boek 
uit elkaar trok, zodat hij slechts 
een dunne bundel ter lezing kon 
meenemen op zijn wandeltochten 
of busreizen. Een van mijn twee 
exemplaren heeft mogelijk zo’n 
‘vierendeling’ meegemaakt.

Oud papier

Na zijn overlijden kwam zijn 
boekenbezit op de zolder van het 
klooster terecht. Jaren later, bij 
een opruimactie, stonden ze klaar 
om als oud papier weg te gaan. 
Oud papier was het wel, maar ik 
vond op dat moment, dat ik ze 
toch beter opzij kon zetten met een 
aantal andere historisch interes-
sante werken. Daar heb ik nu nog 
steeds geen spijt van. Het zijn 
geen sieraden, maar een en ander 
van de inhoud wil ik graag delen 
met geïnteresseerde lezers van ons 
heemblad. Ik denk daarbij aan en-
kele thema’s, namelijk Geschied-
schrijving, Ellende, Weldadigheid, 

Gedachtenisprentje van rector Spaeninkx. Uit archief A. van Tuijl
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Landbouw en Ontginning in de 
Kempen.

Laten we eerst de grenzen van 
de Kempen verkennen zodat we 
weten waarover de monniken het 
hebben. ‘De Kempen vormen geen 
eenzinnig gebied. Tegenover de 
Belgische Kempen spreekt men 
over de Nederlandse Kempen, 
terwijl men in België zelf nog 
onderscheid maakt tussen de 
Antwerpse, Limburgse en Bra-
bantse Kempen. Daar Turnhout 
van oudsher de hoofdstad van de 
Kempen wordt genoemd, wordt er 
daarenboven nog van de Turn-
houtse Kempen gesproken. De 
natuurlijke landstreek welke de 
Kempen wordt genoemd, strekt 
zich uit over een gebied van ca. 
4000 vierkante kilometer groot. 
De Kempen, naar de Latijnse 
naam aanduidt, een vlak open 
uitgestrekt gebied, bedekken in 
België het grootste gedeelte van de 
provincie Antwerpen en Limburg 
en het uiterst noordoostelijke deel 
van de provincie Brabant. Het ge-
heel van de Belgische Kempen ligt 
besloten in het gebied, begrensd 
door de Maas, de Demer tot 
Aarschot, van hieruit een lijn welke 
ten oosten van Lier naar de Schel-
depolders boven Antwerpen loopt, 
de Schelde en verder de Belgisch-
Nederlandse grens. De staatsgrens 
tussen België en Nederland loopt 
dus doorheen de Kempen, zodat 
deze landstreek ook in Noord-
Brabant en in Nederlands Limburg 
wordt aangetroffen’.

(Uit: De ontwikkeling van de volks-
kracht in Vlaanderen, Dr. F. van 
Mechelen, Davidsfonds, 1957.)
 
Het ene boek draagt als titel: 
‘Historische Verhandeling over den 
Staet van het Nederland, vervat-

tende in dry delen Eene Historie 
van den komst der Romeynen in 
onze Nederlanden tot onze tyden’. 
De schrijver maakt zich bekend als 
J. Thys, Pastor in Wyneghem. Het 
boek is gedrukt bij ‘P.J. Hanicq in 
1809’.

Het tweede boek heet: ‘Historische 
Verhandeling over De Kempen, 
deszelfs gesteltenis in vroe-
gere eeuwen en ten tijde haerer 
kloosters, het voordeél doór deéze 
gestichten aen den staet toege-
bragt, enz., enz.’ De schrijver stelt 
zich voor als Adrianus Heylen, 
Kanonik en Archivist der Abdij van 
Tongerloo. Het betreft een nieuwe 
en verbeterde druk uit 1837, 
gedrukt ‘ter Drukkery van Brepols 
en  Dierckx, Zoon te Turnhout.’ Zijn 
eerste uitgave verscheen in 1790.
Adrianus Heylen is monnik bij de 

Norbertijnen. Maar wie is Pastor 
Thys?

Grasduinend door de twee boeken, 
blijkt dat de twee schrijvers kunnen 
beschikken over zeer uitvoerige 
documentatie, waarop ze hun 
geschiedschrijving baseren. Het 
valt mij op dat ze beiden vaak 
terugvallen op dezelfde boeken en 
documenten in hun honderden en 
honderden voetnoten. Blijkbaar 
halen zij veel van hun gegevens uit 
de rijke bibliotheek van dezelfde 
abdij. De Norbertijner abdijen 
leverden in het verleden heel 
veel priesters als zielzorgers in de 
parochies. Onze beroemde Pastoor 
Gerardus van Herdegom is er een 
voorbeeld van. De eerwaarde heer 
Thys is beslist ook een monnik van 
Tongerlo, die een parochie leidt in 
Wyneghem. 

Titelpagina van het boek van pastoor Thys. foto: A. van Tuijl
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Abdijen zijn vanouds oorden van 
gebed en meditatie, maar er wordt 
ook met de handen gewerkt (ora et 
labora). De Norbertijnen doen ook 
veel aan studie. Monniken die dat 
kunnen, moeten studies volgen om 
goed voorbereid onderwijs te kun-
nen verzorgen en ze worden niet 
voor niets ‘Predikheren’ genoemd.
De studies bewegen zich over 
allerlei onderwerpen. Pastor Thys 
bekwaamt zich in de kennis van 
de landbouw. In zijn ruim 540 
pagina’s belicht hij er alle facetten 
van. Monnik Heylen gaat in zijn 
werk vooral in op de grote verdien-
sten van de abdijen van Averbode, 
Tongerlo en Postel, drie grote 
Norbertijner-stichtingen. Enigszins 
‘gekleurd’ in het voordeel van zijn 
ordegenoten is zijn werk wel. Dat 
heeft zijn reden. Hij ageert tegen 

de ideeën van keizer Frans Jozef 
die de contemplatieve kloosters 

nutteloos vindt voor de maatschap-
pij en ze dreigt te sluiten. Hij he-
melt daarom de Norbertijnen sterk 
op. Daarnaast lees ik evengoed 
ook zijn waardering voor de Trap-
pisten van West-Malle en van de 
Achelse Kluis en voor de Priorijen 
van Corssendonk en De Throon bij 
Grobbendonk.
Monnik Heylen betoogt dat de 
ontwikkeling van de landbouw, 
zeer bevorderd door de kloosters, 
geleid heeft tot de naam Kempen. 
Aanvankelijk gold hier de naam 
Taxandria of Tessandrië maar door 
de grootscheepse ontginningen 
en het maken van vlakke en effen 
velden of kampen door de mon-
niken, zal de naam Kampen- of 
Kempenland in vroegere tijden 
ontstaan zijn. 

Oude schrijvers

Heylen begint zijn geschiedschrij-
ving over de Kempen als volgt: 
‘Het is de geleérde, ja de minste 
geschiedkundige bewust dat 
de landstreek, nu genaemd de 
Kempen, ten tijde der Romeynsche 
heérschappij over deéze gewesten 
en laeter, vervuld was met me-
nigvuldige slegte bosschen, vuyle 
en stinkende moerassen, zuere 
vroenten, zandige en dorre heyden 
en meer andere verlaete en woeste 
plaetsen.’
Thys maakt ons eerst duidelijk 
dat hij weinig waardering heeft 
voor veel van de oude geschied-
schrijvers. Ze pennen elkaar teveel 
na, vreest hij. Er gaat niets boven 
echte bewijzen, is zijn mening. Die 
vindt hij in zijn abdijbibliotheek. 
Enige achting heeft hij wel voor de 
oude Romeinse schrijvers, maar 
toch zegt hij: ‘Ik moet aenmer-
ken dat wy uit de Romeynsche 
eventydse Schryvers als daer zijn 
Caesar, Tacitus, Strabo, Sceneca, 

Titelpagina van het boek van pater Heylen. foto: A. van Tuijl

Monniken leiden een leven van gebed, 
werk en studie. Tekening G. Gerrits
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Plinius, enz. al is’t dat sy sekerlyk 
in groote agtinge zyn, evenwel den 
opregten staet van onze voorva-
ders nooyt zullen kennen.’ Die 
plaatselijke voorouders schreven 
niet en de Romeinen hadden geen 
baat bij een eerlijke geschiedschrij-
ving van hun vijanden.

Thys gaat ervan uit dat er in onze 
streken in de voor-Romeinse tijd 
(tot ca. 50 v. Chr.) geen heersers 
zijn. De sterk verspreid wonende 
Kelten leven in familiegroepen en 
stammenrelaties zonder grotere 
bestuursverbanden. Dan komen 
de Romeinen. Thys vraagt zich af: 
‘Wat regt hadden de Romeynen 
om onze voorvaderen te beveg-
ten en hun onder hun gebied en 
dwinge landye te brengen?’ Die 
vraag stellen veroveraars zich niet. 
Dat deden ook de Romeinen niet. 
‘De Romeynen, kennede den kloe-
ken aerd der Nederlanders (Kelten) 
hebben hun bij het nu hier nu daer 
ontstaene oorlogen alom gebezigt 
en tot het eynde derzelver, de stry-
dbaerste mannen door enen volks-
lichtinge (ballingschap) buyten het 
land gevoerd.’ Krijgsgevangenen 
worden tot slaaf gemaakt.

N.B. eerder schreef ik over  
de  Kelten. Zie daarvoor:  
Van  Wirskaante 2013 no.4.

De Kelten zijn moeilijk te bestrij-
den. Geen wonder als je leest 
hoe Julius Caesar het landschap 
beschrijft. Thys heeft zijn ‘De bello 
Gallico’ (Oorlog tegen de Galliërs 
= Kelten) gelezen en schrijft: 
‘Caesar, dezen berugten veldheer 
en netten schrijver, geeft in zyne 
werken  duydelyk te kennen dat 
de gesteltenis der zoogenaemde 
Kempen ter zynen tyde was  meir- 
en poelagtig, woest in bosschen, 
zandig en schrael.’ 

De oorspronkelijke bewoners lijken 
zich veilig te wanen tegen hem 
door zich met hun families en vee 
terug te trekken in de bossen en 
moerassen. Caesar maakt gewag 
van het woeste bos van Ardennen, 
dat zich uitstrekte van boven de 
Moezel tot aan de mond van de 
Schelde en de Maas. Ook Strabo 
heeft het over de uitgestrektheid 
van het Arduensch-Wald, waarin 
de mensen woonden in eenvou-
dige lage hutten.

Heylen beweert dat de oude schrij-
vers melden ‘dat de Eburonen 
(Kelten) woónen in wijd en zijds 
van elkanderen gespreyde geringe 
houten huyzen en slegte leémen 
hutten met loóf, stroóy, riet, biezen 
of anderzints bedekt, zonder daer 
in te hebben verscheyde vrije ver-
trekken, zodat vader en moeder, 
kinderen groót en kleyn, slaeven 
en beésten schier ondereén in 
dezelfde plaets leéfden en wierden 
opgebragt.’

De abdij van Tongerlo. Oude prent

Keltenboerderij. Reconstructie in een prehistorisch park
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De landbouw kan zich in de 
 Romeinse tijd niet goed ontwik-
kelen. Thys meent: ‘Zoo lang de 
Romeynen hier den voet hebben 
gevest, zyn de boeren nooit gerust 
geweest, immers onze voorvade-
ren, altyd fier en trots op hun vry-
heid, hebben gedurig gepoogd het 
jok der Romeynen af te schudden.’

Eerste kerstening

Onze schrijvers kijken met de ogen 
van predikheren, geloofsverkondi-
gers dus, naar de vroegere bewo-
ners. Een tekst van Thys illustreert 
dit. ‘Geheel de streek was voortyds 
zoo onbevolkt en onbebouwt of 
verlaeten, dat het onmogelyk was 
in geheel haere uytgestrektheyd 
voor de VII-de eeuw het wild en 
ongeloovig volk tot reden en het 
Geloof te brengen. Dit is bewaerd 
gebleven voor de eerste Aposte-
len van ons Nederland.’ Door het 
verkondigen van het Evangelie, 
het stichten van kloosters en het 
godvruchtig leven van de religieu-
zen groeit de mogelijkheid om de 
ongelovige en heidense bevolking 
tot het ware geloof te brengen, ver-
telt de pastoor. Hij zegt verder hoe 

onze streken nog in de zevende en 
achtste eeuw door ‘afgodisten’ be-
woond zijn. De heilige Willibrordus 
wordt met zijn gezellen naar hier 
gestuurd om ‘de gemelde volkeren 
van de afgoderye af te trekken’. 
Hieruit blijkt, aldus Thys, dat er 
voor de tijd van Sint Willibrord, 
die in 739 gestorven is, nog maar 
weinig Roomse christenen geweest 
zullen zijn.
Hij beschrijft verder de stichting 
van een groot aantal kloosters in 
en buiten de Kempen en hoe die 
beschaving brengen in hun di-
recte nabijheid. Dit moeten vooral 
Benedictijner-kloosters zijn want 
Norbertijnen en Cisterciënzers 
(Trappisten) bestaan in die tijd nog 
niet. De monniken vestigen zich 
op eenzame plaatsen en beginnen 
heel primitief.

Gestaag bouwen zij hun kloosters 
uit en ontginnen gronden rond 
hun vestiging. Met dit werk en 
hun prediking beïnvloeden zij de 
bevolking van de streek. Er zijn 
heel wat mensen die werk vinden 
bij de monniken, waarvan er vele 
in de buurt van het klooster komen 
wonen. Zo worden ze beter bereik-

baar voor de geloofsverkondiging. 
Heylen schrijft hierover: ‘Men zag 
omtrent hunne kloosters opstaen 
talrijke hutten, welke tot woónin-
gen der arbeyders en werklieden 
dienden en de oorsprong zyn 
geweest van veéle welbevolkte 
gebuerten en dorpen.’ 

Over het ontstaan van nederzettin-
gen en dorpen en hun naamgeving 
geeft hij een mooie verhande-
ling. Hij wijst er op dat je aan de 
plaatsnamen kunt zien in wat voor 
soort landschap een dorp ontstaan 
is. Neem de atlas en je vindt tal-
loze namen met beek, met zand, 
met moer, met broek, met donk, 
met poel, met meer, met hout of lo 
(bos), met hoven als ze ontstonden 
bij een grote ontginning, met hem, 
gem of heim als mensen zich ves-
tigden rond een belangrijk huis of 
kasteel. Veel andere dorpsnamen 
zijn gehecht aan een persoons- of 
familienaam. En zo zijn er nog 
andere mogelijkheden.

N.B. Amalia’s uitgave ‘Baarle op 
de kaart gezet’, ons toponiemen-
boek, geeft talloze veld- en andere 
namen die op vergelijkbare wijze 
ontstaan zijn.
 
Thys vindt dat de eerste ker-
stening in de Kempen niet vlot 
verloopt. ‘Integendeel, men vind 
menig vuldige egte bewyzen, die 
doen zien, dat het volk van deze 
gewesten zulke barbaarsche zeden 
hadden, die met den Roomschen 
Religie niet kon bestaen, jae dat zij 
nog tot in den VII-den en volgende 
eeuwen afgodist waeren.’ Karel de 
Grote moest er aan te pas komen 
om de predicatie van het ware 
geloof met de dreiging van wapens 
en de doodstraf te ondersteunen. 
Iets vergelijkbaars doet Clovis 
eerder ook in Frankrijk. Eenvoudige gebouwen van een beginnende abdij. Hamby Frankrijk, foto A.van Tuijl
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Duizenden aantekeningen

Heylen is van mening dat vooral 
de kloosters van groot belang zijn 
voor de geschiedschrijving. ‘Ten 
allen tyde worden neérstige en 
bekwaeme personen gevonden 
welke de geheugenis der merkwae-
rdigste zaeken doór hun geschrif-
ten aen de nakoómelingen hebben 
bewaerd. Doch nergens zyn zulke 
mannen zoó veél aengetroffen 
geweést als in de kloosters.’ In de 
steeds groeiende abdijbibliotheken 
zijn talloze handschriften te vinden 
die een schat van veelsoortige 
kennis bevatten. Monniken noteren 
eeuwenlang de merkwaardigste 
voorvallen, de vruchten van hun 
studies en de wederwaardigheden 
van de parochies die aan hun zorg 
zijn toevertrouwd. Blijkbaar voelen 
zij de behoefte latere generaties 
van kennis te voorzien. Hij vervolgt 
met: ‘En om buyten Braband niet 
te gaen, jae zelfs in de Kempen 
te blyven, hoeveél duyzende 
aentekeningen en gedenkstuk-
ken hebben zy ons niet gelaeten. 
Geschiedenis, gewoónten, land-
beschryvingen, enz.’ Dan vult hij 
meerdere pagina’s met een reeks 
van wetenswaardigheden die dank 
zij de kloosterbibliotheken bewaard 
gebleven zijn. Enkele voorbeelden: 
zouden wij geweten hebben dat de 
Sint Remigiuskerk van Baarle lange 
tijd bediend geweest is vanuit de 
abdij van Tongerlo? Wie zou nog 
weten dat er in de vijftiende eeuw 
tal van lakenwevers actief waren 
in onze dorpen en dat er bloei-
ende wijnbouw geweest is in de 
omgeving van Diest? Zou het ons 
nog bekend zijn hoe Hoogstraten in 
1540 door een brand grotendeels 
verwoest werd en dat in 1575 
Maarten van Rossum Hoogstra-
ten en Baarle plunderde en plat 
brandde? 

Wij zouden ook geen kennis heb-
ben van de belangrijkste families 
die in de dertiende eeuw in ons 
Baarle woonden. De monniken 
noteerden namen als Van Doorne, 
Wouters, Pauwels, Vander Heyden 
en Heylen. De laatste heeft hier 
het Beneficie van het H. Kruis 
gesticht. ‘Voorwaer, dit alles en nog 
duyzende andere merkweérdige 
zaeken zouden nog in het duyster 
der vergeétenheyd liggen, indien 
de kloosterlingen der Kempen door 
hunne zorgvuldige en onvermoey-
baere pen dit alles niet hadden 
aengeteékend en door afschriften 
behouden. De land-geschiedenis 
zal hen eeuwig over die kennisse 
dankbaer zyn.’

Laatste nieuws

Heylen plaatst in zijn boek ook een 
reeks korte biografieën. Daarmee 
eert hij een aantal belangrijke ab-
ten en andere monniken vanwege 
hun bijzondere bestuurskwaliteiten, 
dienstverleningen en geleerdheid. 
Zonder verdere informatie noemt 
hij een stel namen, waartussen 
ook Gerardus van Herdegom, 
pastoor te Baarle in de woe-

lige tijd rond 1648, ‘dewelke in 
geleerdheyd en deugdzaemheyd 
uitgescheénen hebben en hierdoór 
roem en eér verdienen…’

Monnik Heylen kan in de tweede 
uitgave van zijn boek een stuk 
‘laatste nieuws’ opnemen. Dat 
betreft het volgende.
De eerwaarde heer G. Hermans 
– ook een monnik - is rond 1790 
enige tijd pastoor te Alphen. Hij 
is zich ervan bewust dat dit dorp 
zeer oud is. Heylen verwijst naar 
ene Wendelinus die meent dat de 
naam al in de Salische Wetten 
voorkomt. In een tekst uit 422 zou 
de naam ‘Alacfasis’ voorkomen. Hij 
meent dat dit een oude vorm van 
‘Alpheim’ zou kunnen zijn. Of zijn 
gevoelen juist is, laat Heylen in 
het midden, ‘egter gewis en zeker 
is dat reeds in den VII-den eeuw 
deze plaats zeer bekend is.’ 

Het valt deze pastoor – zeer 
geïnteresseerd in geschiedenis 
en archeologie – op dat er ‘aldaer 
verscheyde ronde zandhoópen of 
heuvels gevonden worden dewelke 
hem wel eérder doór menschen 
handen gemaekt, als van den 
Schepper in zulke wyze scheénen 
geschaepen te zyn.’ Pastoor Her-
mans heeft het vermoeden dat de 
vroegere bewoners een bedoeling 
hadden met deze heuveltjes en dat 
er mogelijk wel ‘gedenkstukken’ in 
zouden kunnen liggen. Die voor-
werpen zouden nuttig en dienstig 
zijn voor de weetgierigen. Hij laat 
dus twee heuvels doorgraven door 
er eerst kruisgewijs gleuven in te 
maken. ‘In den eénen, 6 à 7 voe-
ten hoóg en omtrent 200 in den 
omvang, vond men eénen ouden 
geélagtigen slegt gebakken aerde-
pot zeér nabij de 1½ voet hoóg en 
1 voet breéd, in welke men niet als 
asch bespeurde en stukken van 

Maarten van Rossum. Prent uit oud 
geschiedenisboek
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schier verbrande beénderen, met 
dewelke men denzelven wederom 
vulde.’

In de andere heuvel treft men een 
kleinere pot aan waarin ook as 
en beenderen zitten. De potten 
blijken heel bros. Hermans laat er 
gravures van maken (die wij hierbij 
afbeelden). Deze twee heuvels lig-
gen dicht bij het pastoriehuis in de 
richting van de windmolen.
Op 17 juli 1792 gaan de opgravin-
gen verder, nu in de heuveltjes die 
noordoostelijk van het priesterhuis 
liggen. Er worden twintig heuvels 
doorzocht en men vindt er meer-
dere urnen die as en beenderen 
bevatten. 
Vreemd genoeg bevat één pot geen 
as maar wel beenderen.
Er hebben waarschijnlijk veel meer 
grafheuvels gelegen. Heylen schrijft: 

‘Men zoude ongetwyfeld meér 
andere zulke urnen of lijkvaten 
hebben aengetroffen, hadden de 
stormen en aenhoudende winden, 
regens of andere oorzaeken het 
zand van daer nog liggende heuvels 
niet weggedreven en de daaronder 
schuylende urnen aen de vroe-
tende en vernielende gedierten 
blootgesteld…’ 

Hier en daar worden nog wat 
stukjes bot en scherven gevonden, 
‘maer deéze zoó weynig aenziende 
zynde, hebben niet bewaerenswae-
rdig gescheénen.’ Daar zouden we 
tegenwoordig toch wel anders mee 
omgaan, lijkt me.
Heylen spreekt de hoop uit dat 
er ‘ieveraers der wetenschap-
pen’ onderzoek gaan doen naar 
sporen van de Romeinse heerweg, 
‘dewelke van Bavay nevens of door 
de nu genaemde plaetsen Bergen, 
Enghien, Asch, Ruysbroek, Niel, 
Hoógstraten, langs de voorzegde 
ontdekplaats te Alphen geloópen 
heéft op Dordt en Utrecht.’

Heylen beroept zich op een oog-
getuige als hij vertelt dat er bij het 
kasteel van Hoogstraten een laag 
van witte stenen en keien, dus 
een soort kasseiweg gevonden is. 
Hij durft echter niet voor zeker te 
beweren dat het hier de bewuste 
Romeinse heerbaan betreft. Het 
valt hem wel op dat in Frans-

talige streken deze historische weg 
‘Haute-Chaussé’ genoemd wordt. 
Dat betekent ‘Hoogstraten’. Toch? 

Tot slot

Met respect voor alle mensen die 
aan de geschiedschrijving van de 
Kempen hun bijdragen leverden, 
durf ik toch wel te beweren dat 
de monniken van de Norbertijner-
abdijen hieraan wel zeer bijzondere 
bijdragen geleverd hebben. Het 
gaat tenslotte om het vastleggen en 
bewaren van de historie gedurende 
eeuwen! Heylen verwoordt dit goed: 
‘Wy streélen ons met de hoóp 
dat de onpartydige Leézers uyt 
hetgeén tot hier toe in Historische 
Verhandelinge uyt de zuyverste en 
onberispelykste bronnen is byeén 
gebragt, wel zullen willen besluy-
ten, dat waerlyk de Kloosterlingen 
op verscheyde wyzen zeér nut en 
voórdelig zyn geweést aen Kerk en 
Staet, en wel byzonderlyk die der 
Kempen aen hun Vaderland het 
welk voór hunnen aenkoómst en 
stigting aldaer rouw, onbebouwd, 
boschagtig wild was en bewoond 
door volk, gedompeld in groóte 
onweétendheyd, armoede en boós-
heyd, maer doór de zonderlyken 
zorg en iever, doór de kennis en 
bedreévenheyd der zelve gebragt 
is, tot zeér bloeyenden staet, zoó in 
landbouw, kunst, koóphandel als in 
weétenshappen...’ 

Opgegraven aarden potten (urnen) in Alphen. Prent uit het boek van Heylen

De eerst gevonden urn. Prent uit het 
boek van Heylen
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Rondreis langs de Baarlese enclave H1

Hoe uniek is Baarle? (20) 
HERMAN JANSSEN

In deze artikelenreeks volgen wij systematisch de Baarlese 

enclavegrenzen. We starten alfabetisch, volgens de nummering die 

dateert uit 1995. De enclave H1 (de hoofdenclave) komt dus als eerste 

aan de beurt. Vorige keer waren we nog niet echt goed opgeschoten. 

Rond de St. Remigiuskerk is dan ook veel te zien en te onderzoeken.

Opeengestapelde grens

In het centrum van Baarle bevindt 
zich een opeengestapelde of 
zwevende grens. Zo’n grens is 

enig in de wereld. Tot hiertoe werd 
in dat geval vaak gesproken over 
een horizontale grens. Anderen 
gewaagden dan weer van een 
verticale grens. 

Beide benamingen houden geen 
steek. Zijn niet alle grenspunten 
zowel horizontaal als verticaal? 

Die opeengestapelde grens is een 
vrij nieuw fenomeen. Het betreft 
een appartementencomplex tussen 
het Kerkplein en de Desiré Geer-
aertsstraat. Aan de kant van het 
Kerkplein staat op het gelijkvloers 
een Nederlandse zonnestudio, 
Sunwise. De bewoners van het 
appartement erboven zijn in het 

Het traject voor deze aflevering. https://geo.onroerenderfgoed.be
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bevolkingsregister van de Belgische 
gemeente Baarle-Hertog ingeschre-
ven en die van het appartement 
op de tweede verdieping in het 
bevolkingsregister van de Neder-
landse gemeente Baarle-Nassau. 
U leest het goed! Het lijkt wel een 
Nederlands hotdogbroodje met een 
Belgische worst ertussen. Maar 
het is hoe dan ook géén broodje-
aapverhaal. Bij een gegidst bezoek 
aan dit grensgeval zijn de toeristen 
danig onder de indruk. En terecht! 

Langs de achterkant (aan de Desiré 
Geeraertsstraat) ziet het er lichtjes 
anders uit. Daar hoort de beneden-
verdieping van hetzelfde pand bij 
de gemeente Baarle-Nassau, maar 
de bewoners van de appartemen-
ten op de eerste én de tweede 
verdieping zijn in het bevolkings-
register van Baarle-Hertog terug te 
vinden. Kan u nog volgen?

De Belgisch-Nederlandse grenslijn 
loopt door het gebouw, zoals bij 
meerdere huizen in Baarle het 
geval is. We noemen zo’n gebouw 

een lijnhuis. De voorgevel aan het 
Kerkplein volgt de rijksgrens tot op 
anderhalve meter van de ernaast 
gelegen eetgelegenheid, Pasha 
Baarle. Op dat punt maakt de 
rijksgrens een haakse bocht west-
waarts en doorsnijdt zij de zonne-
studio en de rest van het appar-
tementsgebouw in de volle lengte 
over een afstand van 33,25 meter. 
Het gehele pand ligt voor 17% op 

Belgisch grondgebied, waarvoor 
in dat land onroerende voorheffing 
(het kadastraal inkomen) wordt be-
taald. Voor de overige 83% wordt 
in Nederland onroerendezaakbelas-
ting (ozb) afgedragen.

Tijdens de eerste lockdown in 
2020 was het voor Pasha Baarle 
als Belgische niet-essentiële zaak 
verboden om ter plaatse maaltij-
den te serveren. Er mocht alleen 
afgehaald worden. De Nederlandse 
zonnestudio mocht gewoon open-
blijven. Dat gold ook voor de strook 
op Belgisch grondgebied.

Verbouwing

Voorheen was op de plaats van de 
zonnestudio een bakkerswinkel 
met de toepasselijke naam ‘Onder 
de Toren’. Dat pand had dezelfde 
buitencontouren als nu. Bakkers 
van dienst waren achtereenvolgens 
Joske Jansen, daarna Louis Jansen 
en tenslotte twintig jaar lang Anny 
Jansen (de dochter van Louis) met 
haar man Kees. Hun woning stond 
op de eerste en de tweede verdie-
ping, bovenop de winkel aan het 
Kerkplein. Aan de achterzijde in de 

Rechts de vroegere bakkerswinkel op het Kerkplein. foto Amalia van Solms

Bakker Kees de Hoon ontvangt de Brabantprijs (1989). foto Amalia van Solms
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Desiré Geeraertsstraat was de bak-
kerij gevestigd, verdeeld over drie 
verdiepingen. Heel het complex 
was in Baarle-Nassau ingeschre-
ven op het adres Kerkplein 8.

Toen de eigenaren in 2002 stopten 
met het bakkersbedrijf Onder de 
Toren, wilden zij de bovenverdie-
pingen verbouwen en door vier 
appartementen vervangen. Aan 
het Kerkplein zouden er twee 
boven elkaar komen. Twee andere 
– eveneens boven elkaar – bevon-
den zich aan de Desiré Geeraerts-
straat. De eigenaars gingen uit van 
Nederlandse appartementen omdat 
het pand tot dan toe volledig in 
Baarle-Nassau was ingeschreven. 
De winkelruimte bleef behouden, 
de begane grond van de bakkerij 
zou een parkeergarage voor de 
flatbewoners worden en voor alle 
vier de flats was aan de Desiré 
Geeraertsstraat een gezamenlijke 
inkomhal voorzien. 

Voor de verbouwing moest van 
beide gemeenten een vergunning 
bekomen worden. Baarle-Nassau 
besliste over het gedeelte op 
Nederlands grondgebied, Baarle-
Hertog over de Belgische strook. 
Omdat het pand zich hoofdzakelijk 
in Nederland bevindt, werd de 
gemeente Baarle-Nassau hoofd-
vergunningsverlener en Baarle-
Hertog subvergunningsverlener. De 
bouwheer moest de Nederlandse 
bouwnormen volgen, ook op 
Belgisch grondgebied. Zeker in het 
begin van dit millennium verschil-
den de normen van beide landen 
nogal. Voor isolatie en ventilatie 
bijvoorbeeld waren de normen 
destijds in Nederland veel strenger 
dan in België.

De eigenaren vroegen datzelfde 
jaar bij de gemeente Baarle-

Nassau een vergunning aan voor 
het bouwen van vier appartemen-
ten. Er was echter een probleem 
met het woningcontingent: in 
Baarle-Nassau was het maximale 
aantal door de provincie toegelaten 
woningen bereikt. De gemeente 
Baarle-Nassau was hieraan gebon-
den en kon dus geen extra wonin-
gen vergunnen. Omdat in het pand 
voor aanvang van de verbouwing 
al één Nederlandse woning zat, 
kwam er toestemming voor slechts 
één appartement.

Voordeurregel

Een oplossing werd gezocht en die 
werd gevonden bij de in Baarle 
geldende ‘voordeurregel’. Deze 
zegt dat de locatie van de voordeur 
bepaalt in welke gemeente (en dus 
in welk land) de bewoners van 
het pand een adres krijgen, waar 
zij in het bevolkingsregister zijn 
ingeschreven, vanuit welk land de 
nutsvoorzieningen worden aange-
sloten, waar zij verplicht zijn om 
te stemmen (B) of stemgerechtigd 
zijn (NL), waar zij belastingen be-

talen en al dan niet voor uitkerin-
gen in aanmerking komen.

Voor de gemeente Baarle-Nassau 
kon de verbouwing doorgaan wan-
neer er bij de bouwaanvraag niet 
om extra voordeuren (en adressen) 
verzocht werd. Omdat aan de ach-
terzijde van het pand vóór de ver-
bouwingswerken al een deur met 
een Belgisch adres aanwezig was 
(Desiré Geeraertsstraat 2 in Baarle-
Hertog), bestond de mogelijkheid 
om bij de gemeente Baarle-Hertog 
een aanvraag in te dienen voor 
een verbouwing waarbij de drie 
voordeuren van de resterende ap-
partementen inbegrepen waren. De 
bouwplannen werden gewijzigd. 
Binnenin het gebouw werden de 
toegangsdeuren tot de drie ap-
partementen zo geplaatst dat zij in 
België kwamen te staan. 

Bij de verbouwing werd dus geen 
beroep op het Nassause woning-
contingent gedaan en de gemeente 
Baarle-Hertog had geen bezwaar, 
want alles verliep volgens de gel-
dende regelgeving! 

Huidige gevel aan het Kerkplein (naast Pasha Kebab). foto Herman Janssen
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Baarle-Nassau kon er weinig 
tegenin brengen, maar als hoofd-
vergunningsverlener wou men 
zeker geen fouten maken. De 
bestaande onduidelijkheid over 
wat er precies bedoeld werd met 
de voordeur van een flat, bleek 
een probleem te zijn. Die beteke-
nis stond nergens gedefinieerd. Is 
het de afzonderlijke ingangsdeur 
van elk appartement binnenin het 
gebouw? Of is het de gezamenlijke 
toegangsdeur aan de straat?

Voor de Belgische flats was dit 
geen probleem. Zowel de toe-
gangsdeuren binnen als buiten 
zouden in Baarle-Hertog staan. 
Maar de Nederlandse flat had 
geen toegang via een Nederlandse 
voordeur aan de straatkant. Om 
verdere discussies hierover te 
voorkomen, vroeg de gemeente 

Baarle-Nassau om in de Desiré 
Geeraertsstraat ook een buitendeur 
op Nederlands grondgebied  te 
plaatsen. Zo was ook dat probleem 
helemaal afgedekt. Die Nederland-
se voordeur geeft officieel toegang 
tot de inkomhal, de garage en het 
Nederlandse appartement aan het 
Kerkplein. De Belgische deur die 
er al langer staat, geeft formeel 
toegang tot de inkomhal, de garage 
en de drie Belgische appartemen-
ten. Beide inkomdeuren staan pal 
naast elkaar en komen bovendien 
in dezelfde hal uit! 

Toen al die hobbels eenmaal 
genomen waren, ging het snel. 
Baarle-Nassau toetste of de 
aanvraag voldeed, Baarle-Hertog 
ook. De vergunning kon door beide 
gemeenten afgeleverd worden.

Huisnummers 

Het adres van zonnestudio 
Sunwise op de benedenverdie-
ping luidt: Kerkplein 8 in Baarle-
Nassau. Hier was de vroegere 
bakkerswinkel. Vorige aflevering 
schreef ik: “De zonnestudio heeft 
een Nederlands adres… omdat de 
inspringende voordeur zich op het 
grondgebied van Baarle-Nassau 
bevindt.” Nu blijkt dat het insprin-
gen van die voordeur daar niet veel 
mee te maken heeft. Ook zonder 
dat inspringen zou die deur op 
Nederlands grondgebied staan. De 
grenslijn loopt net vóór en paral-
lel aan de gevel. Verder is op de 
benedenverdieping een parkeer-
garage annex inkomhal met als 
adres: Desiré Geeraertsstraat 7A 
in Baarle-Nassau. Via de inkom-
hal met de twee deuren zijn alle 
vier de flats bereikbaar. De flat in 
Baarle-Nassau heeft het huisnum-
mer 7, de drie appartementen in 
Baarle-Hertog hebben achtereen-
volgens het nummer 2 bus 1, 2 
bus 2 en 2 bus 3.

Nutsvoorzieningen

De hoofdaanvraag voor de verbou-
wing werd zoals eerder vermeld 
in Baarle-Nassau ingediend en 
daarom moest heel de verbouwing Twee deuren naar de inkomhal. foto Herman Janssen

Gevel aan de Desiré Geeraertsstraat. 
foto Herman Janssen
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volgens de (strengere) Nederlandse 
normen gebeuren, ook in het 
Belgische deel. In alle vier de flats 
verschaft Brabant Water drinkwater 
uit Nederland, zoals overal in het 
centrum van Baarle. En Enexis 
zorgt voor Nederlands gas. De 
telefonie voor de drie Belgische ap-
partementen is door het Belgische 
bedrijf Proximus uitgevoerd. De 
vaste telefoonlijn in het Neder-
landse appartement werd door 
KPN binnengebracht, maar via de 
Belgische leiding. Zoals overal in 
Baarle is er een speciale koppeling 
voor het vaste telefoonnetwerk. 
Gesprekken tussen Baarle-Hertog 
(0032 14) en Baarle-Nassau 
(0031 13) worden tegen lokaal 
tarief aangerekend.

In het begin werden alle vier de 
appartementen voor hun tv-
ontvangst via Telenet vanuit België 
bediend, voorzien van alle Vlaamse 
en Nederlandse commerciële 
zenders. Sinds 26 augustus 2012 
kan dat Belgische bedrijf geen 
producten meer in Baarle-Nassau 
aanbieden omdat het Nederlandse 

Reggefiber de kabel daar heeft 
overgekocht. Sindsdien kan men in 
Baarle-Nassau (en dus ook in het 
Nederlandse appartement aan het 
Kerkplein) geen Vlaamse commer-
ciële zenders meer ontvangen. Voor 
de drie Belgische appartementen 
veranderde er niets. Telenet zendt 
daar nog altijd – zoals elders in 
Baarle-Hertog – alle Vlaamse en 
Nederlandse commerciële zenders 
uit.

Wegmarkeringen 

De grens verlaat het zonet bespro-
ken pand in de Desiré Geeraerts-
straat pal naast de voordeur met 
het Baarle-Hertogse nummer 2. 
Zij doorkruist het voetpad, waar 
stoeptegels de grenslijn duide-
lijk zichtbaar markeren. Het zijn 
grijze betontegels, in de Antwerpse 
Kempen ook wel dals genoemd. 
Elke stoeptegel met een wit 
kruis wordt met een blanco tegel 
afgewisseld. Op korte afstand van 
de gemarkeerde grenslijn ligt in 
Baarle-Hertog eenzelfde tegel met 
daarop een witte B van België en 

Stoeptegels. foto Herman Janssen

in Baarle-Nassau is er een gelijk-
aardige met daarop de afkorting 
NL van Nederland. 

De grens doorsnijdt vervolgens 
de parkeerplaats en loopt verder 
tot net op de rijweg, om daar met 
een haakse bocht die weg richting 
Kerkstraat te volgen. Op de rijweg 
is het riskanter om de rijksgrens 
opvallend te markeren. De autobe-
stuurder mag niet de indruk krijgen 
dat de grensmarkering de as van 
de weg aanduidt. Dat zou op 
sommige plaatsen tot gevaarlijke 
situaties kunnen leiden, echter niet 
in de Desiré Geeraertsstraat. Daar 
is eenrichtingsverkeer en loopt de 
grens bovendien ver naast de as 
van de weg. Om geen gevaarlijke 
situaties te creëren, werd voor 
de grensmarkering op rijwegen 
gekozen voor op ruime afstand van 
elkaar geplaatste bolle schijven. 
Het zijn wegdeknagels in roest-
vast staal, een legering van onder 
andere ijzer, chroom, nikkel en 
koolstof. In publicaties worden ze 
vaak omschreven als ‘punaises’. In 
Baarle worden ze gebruikt om de 
enclavegrenzen te markeren, elders 
bakenen ze parkeervakken, fiets- 
en wandelpaden, marktplaatsen 
of terrasruimtes af. De diameter 
van de Baarlese wegdeknagels 
bedraagt tien centimeter. Het 
plaatsen ervan gebeurt door middel 

Wegdeknagel. foto Herman Janssen
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van het boren van een gat in het 
wegdek waarin een montagepin 
wordt verlijmd.

Nassause of Hertogse wegen

Wie de Baarlese enclavegeschie-
denis kent, weet dat heel lang 
geleden alle wegen in Baarle aan 
de heer van Breda toebehoorden. 
Hoe het komt dat tegenwoordig die 
wegen (deels) van Baarle-Nassau 
en (deels) van Baarle-Hertog zijn, 
is mij niet bekend. Mogelijk is de 
huidige situatie het resultaat van 
onderlinge afspraken tussen de 
twee gemeenten nadat de heer van 
Breda afstand van zijn eigendoms-
recht had gedaan. 

Omstreeks het jaar 1400 was 
Hendrik van de Leck (namens de 
minderjarige Johanna van Polanen) 
de heer van Breda. In die tijd ont-
stonden problemen op bestuurlijk 
gebied. Alle straten en heidevel-
den in Baarle behoorden toe aan 
de heer van Breda. Heidevelden 
waren destijds belangrijk voor 
de landbouw en de verwarming 
van de huizen. De inwoners van 
Baarle-Nassau maakten gebruik 
van de Bredase eigendommen en 
betaalden de heer in ruil jaarlijks 
een som geld. Baarle-Hertog had 
geen straten of heidevelden en de 

inwoners maakten van de eigen-
dommen van de heer van Breda 
gebruik zonder hiervoor te betalen. 
Dat was een doorn in het oog van 
de Nassause inwoners, die hun 
dorpsgenoten uit Baarle-Hertog het 
gebruik van de wegen ontzegden. 
Als tegenzet werd aan de inwoners 
van Baarle-Nassau de toegang 
tot de kerk geweigerd. Die stond 
namelijk op het grondgebied van 
Baarle-Hertog. De bevolking van 
Baarle-Nassau bouwde vervolgens 
voor eigen gebruik een stenen ka-
pel op Nijhoven. In 1479 beëindig-
de Engelbrecht II van Nassau als 
heer van Breda het geruzie: “Sijne 

Hoogheyt den Heere Graeve En-
gelbert van Nassauw heeft aen die 
van Baerle Hertoge ten eeuwigen 
daege onder een jaer bede vergunt 
ende gegeven het vrij gebruyck van 
alle straeten ende vroentens onder 
Nassauw.” De heer van Breda gaf 
met andere woorden, mits gelijke 
betaling, aan alle inwoners van 
Baarle dezelfde rechten. Maar hij 
behield het eigendomsrecht van 
alle straten in Baarle.

Huisnummering 

Wegmarkeringen zijn prima kente-
kens om te weten of je in Baarle-
Hertog dan wel in Baarle-Nassau 
bent. Tenminste: zolang je vlakbij 
een enclavegrens bent. Zo niet, 
dan kan je een beroep doen op de 
vlaggenstickers op de verlichtings-
palen in het dorpscentrum. Maar 
ongetwijfeld zijn de vele huisnum-
merbordjes de allerbelangrijkste 
herkenningspunten. Huizen die in 
Baarle-Hertog zijn ingeschreven, 
hebben een wit nummerbordje 
met een Belgisch zwart-geel-rood 
vlaggetje in de linkerbovenhoek. 
Huizen in Baarle-Nassau hebben 
een nummerbordje in de Neder-
landse kleuren rood-wit-blauw. Op 
die manier weet je meteen in welk 
land je bent. Althans, dat beweren 
de gidsen wanneer zij met een 
groep toeristen op stap zijn. Maar 
klopt dat ook? Vaak stel ik vast dat 
niet overal het officiële huisnum-
merbordje naast de voordeur 
hangt. Dan is het helemaal niet 
duidelijk of het een Belgisch of 
een Nederlands nummer is. Niet 
alleen voor het toerisme in Baarle 
is dit problematisch. Zo loste 
een vrachtwagen ooit stenen aan 
het verkeerde adres. Een goede 
huisnummering is ook noodzakelijk 
voor een correcte postbezorging 
en voor snelle interventies van 

Niet-gemonteerde wegdeknagels. 
www.infrasigna.com

Vlaggensticker op verlichtingspaal. 
foto Herman Janssen
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Kerkstraat 4 en 2 in Baarle-Nassau en Kerkstraat 4 en 2 in Baarle-Hertog. foto 
Herman Janssen

Kerkstraat 6 tot 11 in Baarle-Hertog. foto Herman Janssen

hulpdiensten zoals de politie, de 
brandweer en het dringend zie-

kenvervoer. Vooraleer hulpdiensten 
de juiste locatie vinden, rijden ze 

soms wel twee of drie keer door de 
straat en vragen zij aan omstaan-
ders waar ze moeten zijn.

Elk huis heeft een uniek num-
mer nodig zodat het gemakkelijk 
gelokaliseerd kan worden. Omwille 
van de grillige enclavesituatie in 
Baarle gebeurt het vaak dat daar 
in één en dezelfde straat twee keer 
hetzelfde huisnummer voorkomt, 
maar dan wel in een andere 
gemeente en een ander land. Dit 
is in een vijfentwintigtal straten 
het geval. Daar moet je bedacht-
zaam mee omgaan. Zo zal ik bij 
een afspraak in het heemhuis alle 
bezoekers van buiten het dorp 
op het hart drukken dat zij in de 
Kerkstraat nummer 4 in Baarle-
Hertog moeten zijn en niet in de 
Kerkstraat nummer 4 in Baarle-
Nassau. Het zou niet de eerste 
keer zijn dat een bezoeker denkt 
dat hij een verkeerd huisnummer 
van mij heeft gekregen. 
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In veel Europese landen staan de 
even en oneven nummers elk aan 
één kant van de straat. Ook in 
België en in Nederland is dat zo. 
De nummering geschiedt oplopend 
vanuit het (vroegere) gemeente-
huis. Of vanaf de hoofdweg voor 
de zijstraten. In de Desiré Geer-
aertsstraat wordt door de ge-
meenten vanuit een tegengestelde 
richting genummerd. Baarle-Hertog 
nummert oplopend vanuit de 
Kerkstraat, Baarle-Nassau vanaf de 
Singel.

In een straat die maar aan een 
kant bebouwd is, kunnen de 
nummers doorlopend zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan een kade of een 

plein. Even en oneven nummers 
lopen daar soms aan één kant sa-
men verder. In Baarle-Hertog geldt 
dat ook voor straten waar de weg 
de grens volgt en waar de huizen 
aan de overkant dus in een andere 
gemeente (en een ander land) 
staan. Zo passeren we in de Desiré 
Geeraertsstraat in Baarle-Hertog 
achtereenvolgens de huisnummers 
2 en 1. Ze bevinden zich allebei 
langs dezelfde kant van de straat. 
Ertegenover doet de gemeente 
Baarle-Nassau niet mee. Daar zijn 
alleen maar even nummers, van 
16 tot 24. We volgen de grens en 
draaien rechtsaf de Kerkstraat in. 
Daar loopt de rijksgrens nagenoeg 
in het midden van de weg. Links 

Huisnummerbordje met een toegevoegde letter. 
foto Herman Janssen

Opeenvolgende nummering van Kerkstraat 1 tot 3 in Baarle-Nassau. foto Herman Janssen

(op Belgisch gebied) wordt doorlo-
pend genummerd: 6, 7, 8, 9, 10, 
10A en 11. Rechts van de weg (op 
Nederlands gebied) wordt alleen 
met even getallen genummerd. 

Net voorbij de Pastoor van Her-
degomstraat neemt de grenslijn 
een bocht naar links. Vanaf daar 
is de Kerkstraat aan beide kanten 
Nederlands. Links staat het huis 
met het Nassause nummer 1, het 
huis daartegenover heeft al het 
nummer 18 naast de voordeur. Bij 
de nummering van later ertus-
sen gebouwde woningen krijgen 
de huisnummers de toevoeging 
A, B, C, enzovoort. Soms leidt 
de toevoeging van zo’n letter tot 
ingewikkelde situaties. Zo be-
vinden zich tussen de nummers 
Kerkstraat 1 en 3 in Baarle-Nassau 
achtereenvolgens de nummers 1D, 
1A, 1C en 1B. Het vernummeren 
van huizen wordt zoveel mogelijk 
voorkomen. De administratieve en 
financiële consequenties hiervan 
zijn groot.

Bronnen:
JANSEN Jos en VAN TUIJL Antoon, 
“Typisch Baarle, de puzzel (uit)gelegd”, 
uitg. Bruna Baarle-Nassau, 2005.
Interview met Kees de Hoon op 2 
december 2021
www.amaliavansolms.org 
www.visitbaarle.com 
www.grensmarkeringen.be 
www.omroepbrabant.nl   



van wirskaante 2022/1       57

Driekleurig viooltje (Viola tricolor)

Kruid-je-roer-me-wel  (20) 
SYLVIE KOKS

Op een gure winterdag in januari schrijf ik dit artikel met mijn 

gedachten al bij de lente. Na de feestdagen mag die wat mij betreft 

beginnen. Ik bespeur al enige knopjes in mijn plantjes en ook zie 

ik al wat groen uit de grond komen. Een mooi voorjaarskruidje is 

het driekleurig viooltje. Viooltjes heb je inmiddels in vele soorten 

maar ik bedoel de wilde en niet de gecultiveerde. ‘Viola’ betekent de 

‘overweldigende’ maar ook ‘welriekend’ en ‘tricolor’ betekent natuurlijk 

‘driekleurig’. 

Er zijn vele soorten viooltjes zoals, 
het kleine akkerviooltje en al heel 
vroeg in het voorjaar kun je het 
sterk ruikende maarts viooltje zien 
verschijnen. Allemaal eetbaar maar 
ik richt nu even de aandacht op 
het driekleurig viooltje. Het is een 
veel voorkomend plantje in bermen 
of braakliggende terreinen. Het 
zaait zichzelf uit. Het is één- of 
tweejarig en wordt hooguit 30 cm 
hoog. Bloeit van mei tot augustus 
maar bij zachte winters ook vaker. 
Het heeft een wat slap vierkant 
stengeltje en een lief bloempje 
wat wel 7 dagen kan bloeien. De 
bloem heeft altijd de kleuren wit, 
geel en paars. De kleuren geven 
de veelzijdigheid van dit kruid aan: 
geel verwijst naar spijsvertering, 
lever en hart, wit naar harmonise-
rend en ontstekingsremmend en 
paars naar zenuwstelsel en hoofd.

Drievuldigheid

Driekleurig viooltje wordt ook wel 
drievuldigheidsbloempje genoemd, 
plantje van geloof, hoop en liefde. 
De naam stiefmoedertje hoorde je 
ook omdat sommigen in de bloem 
een gezicht van een oud vrouw-
tje zagen, tevens zouden de vijf 
bloemblaadjes verwijzen naar de 
stiefmoeder en haar vier dochters.
Een oude legende vertelt het 
verhaal van het viooltje dat een 
verleidende en betoverende geur 
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had. De mensen konden de geur 
niet weerstaan en moesten gewoon 
aan het viooltje ruiken. Hierbij 
vertrapten de mensen het graan 
en koren rondom het viooltje. Dit 
stemde het plantje verdrietig en het 
bad tot God om haar de verlok-
kende geur te ontnemen. Sindsdien 
heeft het viooltje geen geur meer... 
maar ik herken de verleiding om 
het te plukken, het is ook zo’n 
mooi bloempje.

Toepassingen

Vanaf de 16e eeuw duikt Viola 
tricolor op in geschriften over krui-
den. Dodoens beval het aan om 
de longen te zuiveren en bij koorts 
en stuipen. A. Munting haalt het 
losmaken van slijmen, verzachten 
van koorts aan evenals het gebruik 
bij krampen en vallende ziekte.
In de volksgeneeskunde zien we 
dit plantje toegepast worden bij 

problemen met de huid: jeuk, 
zweren, huiduitslag. Verder nog 
als zweetdrijvend en koortswerend 
kruid. Het werkt dus voornamelijk 
op de huid en de slijmvliezen, onze 
binnenhuid.

Driekleurig viooltje is een urinezuur 
drijvend middel. Dat maakt dat het 
ook het bloed zuivert. De verschil-
lende inhoudsstoffen zorgen voor 
een zuiverende werking en dan 
met name op de huid. Viooltjes olie 
kun je zelf maken en rechtstreeks 
aanbrengen op een onzuivere of 
eczeemachtige schilferige huid. 
Dus bij dauwworm en luieruitslag 
bij baby’s of juist bij puistjes en 
mee-eters bij pubers. Maar ook 
bij psoriasis kan dit verlichting 
geven. Je kunt het ook als tinctuur 
innemen maar wees dan voorzich-
tig in verband met de inhoudsstof 
salicylzuur, wat ook in aspirine zit. 
Dit heeft een bloedverdunnende 
werking voorzichtig met aan kinde-
ren geven of als je bloedverdunners 
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gebruikt. Kruiden zijn natuurpro-
ducten maar kunnen ook kwaad 
doen als je dit niet weet. Zeker in 
combinatie met andere medicijnen. 
Viooltjesolie uitwendig gebruiken 
kan geen enkel kwaad en ook 
af en toe een bloempje eten kan 
gerust.

Gebruik

Het viooltje kun je op vele ma-
nieren gebruiken. In verse vorm 
gebruik ik dit kruid het meeste. Je 
kunt het hele kruid drogen voor 
thee want als je alleen de bloem-
pjes plukt en droogt slinken ze 
zo dat je weinig meer overhoudt. 
Je kunt er viooltjesolie of zalf 
van maken maar ook een tinc-
tuur voor inwendig gebruik. Een 
goede hoestsiroop kun je maken 
met viooltjes, klaproosblaadjes en 
honing. Wat voor thee je ook trekt, 
een paar verse viooltjes erin is een 
lust voor het oog. Viooltjes hebben 
geen eigen typerende smaak.
Op culinair gebied gebruik ik 
het vaak. Vers geplukt op een 
toetje, taartje of koekje. Wat ook 
heel leuk is om bloemenboter te 
maken. Een gevuld eitje of toastje 
ermee versieren. Viooltjes in een 
ijsklontje of waterijsje ziet er lieflijk 
lekker uit. Een salade maken van 
allerlei onkruiden en versieren met 
eetbare bloemen zoals viooltjes is 
een echte gezonde blikvanger bij 
elke maaltijd. Viooltjes kun je ook 
versuikeren door er een beetje los-
geklopt eiwit op te sprenkelen en 
ze in suiker te dopen. Dan blijven 
ze wat langer mooi op een taartje. 
Ik gebruik altijd wilde zelf gezaaide 
viooltjes dus niet de gekweekte uit 
de winkel. Deze bevatten namelijk 
een scala aan chemicaliën.

Recept Viooltjes olie

• Basisolie (zonnebloem, olijf, 
amandel etc)

• Vers geplukte viooltjes
• Glazen pot zonder deksel

Doe de viooltjes in de glazen 
pot en schenk er net zoveel 
olie over dat alles doordrenkt 
is.
In plaats van een deksel leg 
ik een lapje stof erop zodat er 
niks in kan vallen. Met een 
deksel erop kan het niet meer 
ademen en kan er bederf 
optreden. Laat dit minimaal 
4 weken op een warme plek 
staan. Afzeven en in een 
flesje gieten en klaar is je 
viooltjesolie. Heel goed om 
op babyhuidje, eczeem etc te 
smeren.

Recept bloemenboter

• 125 gram zachte goede 
boter

• Handvol eetbare bloemen 
(viool, klaproos, rode klaver, 
oreganobloem, saliebloem, 
Oost-Indische kers, bieslook 
bloem etc.)

• Beetje zeezout.

Meng alles goed door elkaar. 
Ik was de bloemen niet maar 
leg ze even op een krant zodat 
de beestjes weg kunnen lopen 
of schud er even mee. Doe de 
boter in een glazen potje of rol 
het in folie zodat je er plakjes 
van kunt snijden. Bewaar in 
koelkast tot gebruik. Versier 
het met verse viooltjes.

Kruidige groetjes, 
Sylvie Koks.

Foto’s Sylvie Koks
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Voor vuurwerk en horeca

Burgemeester Nassau: “ga niet  
naar Hertog”

HARRY BENSCHOP

Ga niet naar Hertog om vuurwerk te kopen of naar de horeca, vraagt 

burgemeester Marjon de Hoon van Baarle-Nassau op Facebook. Ga 

niet shoppen over de grens, roept demissionair premier Rutte zijn 

landgenoten op. Zak niet af naar Antwerpen, vraagt gouverneur Cathy 

Berx de Nederlanders. De Nederlandse Spoorwegen ontraden de trein 

naar Antwerpen te pakken. Boven de Nederlandse snelwegen borden 

met de boodschap alleen voor essentiële verplaatsingen de grens over 

te gaan.

geen fysieke of juridische bar-
rières opwerpen”, zegt Antwerps 
gouverneur Cathy Berx op Radio 
2 Antwerpen. “Geen blokkades 
aan de grens, dat wil of vraagt 
niemand.”

Lockdown

Schreven we in de vorige Van Wirs-
kaante dat ‘eindelijk na anderhalf 
jaar de mondmaskers af mochten’ 
en de bordjes ‘dit is een Belgische 
winkel’ konden worden opgeruimd, 
nog geen twee maanden later 
leveren de verschillen in corona-
aanpak tussen Nederland en 
België weer veel stof tot discussie. 

De rijen voor de vuurwerkwinkels zijn nog nooit zo lang geweest.

Toch zit de trein naar Antwerpen 
bomvol. Antwerpen krijgt te maken 
met een verkeersinfarct omdat alle 
Nederlanders maar rondjes door 
het centrum blijven rijden voor 
een parkeerplekje, op de snelweg 

naar Antwerpen is het filerijden. 
De rijen voor de vuurwerkwinkels 
in Baarle-Hertog zijn nog nooit zo 
lang geweest.
De bestuurders zitten er duidelijk 
mee in hun maag. “Maar we gaan 
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De kranten stonden er wekenlang 
vol van. Geen dag of er werd op 
radio en tv over gepraat. Gelukkig 
konden we nog wel de grens over.
Even zag het er vorig najaar goed 
uit, maar in de laatste maand van 
2021 liepen de cijfers weer snel 
op, vooral door de nieuwe omikron 
variant: veel besmettelijker dan 
eerdere varianten van het coronavi-
rus, maar gelukkig bleek – achteraf 
– het ziektebeeld mee te vallen.
Donderdag 25 november heeft 
het Nederlandse kabinet een 
‘avondlockdown’ afgekondigd: met 
winkelsluitingen vanaf vijf uur ‘s 
middags. Begin november moesten 
in Nederland de mondkapjes al 
weer op, half november moesten 
horeca en supermarkten om acht 
uur dicht, de deuren van niet-es-
sentiële winkels en de kapper om 
zes uur ’s avonds. 
Het ergste moet dan nog komen. 
Zaterdagavond 18 december om 
19.00 uur kondigt het Neder-
landse kabinet een totale lockdown 
aan. “Nederland gaat nog een keer 
op slot”, zegt premier Rutte op 
zijn corona-persconferentie. “Met 
onmiddellijke ingang vanaf zondag 
19 december.” Horeca en niet-es-
sentiële winkels moeten hun deu-
ren sluiten evenals musea, theaters 
en bioscopen. Je mag één keer per 
dag niet meer dan twee personen 
thuis ontvangen, buiten mag je 
met maximaal twee personen 
ouder dan 13 jaar samen zijn. Ook 
alle niet-medische contactberoepen 
zoals kappers en schoonheidsspe-
cialisten moeten dicht.
In België wordt een andere afwe-
ging gemaakt, vanwege economi-
sche problemen wil de Belgische 
regering geen nieuwe lockdown. 
Met mondkapjes, het Covid Safe 
Ticket en een vervroegde sluiting 
van de horeca om 23.00 uur pro-
beert dat land een nieuwe besmet-

tingsgolf af te wenden. Winkelen 
mag, maar met maximaal twee 
volwassenen tegelijk. Theaters en 
concertzalen moeten sluiten.

werpen de ‘Hollandse stormloop’. 
De niet-essentiële winkels worden 
overlopen, het regent gastronomi-
sche reserveringen. “Als dit door-
gaat”, zegt Berx, “is dat de kortste 
weg naar een sluiting van onze ho-
reca, en dat wil niemand.” Zij doet 
een oproep aan Nederlanders om 
‘maatregelen te respecteren en niet 
af te zakken naar België’. “Ik vraag 
de Nederlanders op hun tanden te 
bijten. Dit is niet het moment om 
hier te komen.” 
Burgemeester Marc Van Aperen 
van Hoogstraten zit ook niet te 
wachten op een Vlaamse lock-
down. Zijn gemeente is sinds 
het vijf-uur-gebod en vervolgens 
de totale lockdown stormloop 
in trek bij West-Brabanders. Hij 
heeft begrip, “Maar verstandig is 
het niet. De vraag die we ons nu 
moeten stellen, is: hoe kunnen 
we de pandemie indijken? Niet: 
waar kan ik nog eens goed gaan 
eten? De zorg staat zowel in België 
als in Nederland onder druk. Dan 
gaan we toch geen besmettingen 
importeren?” Hoogstratense uitba-

De mondmaskers moeten weer op.

Nederlandse kopers van vuurwerk 
worden 29 oktober al direct op de 
eerste dag gewezen op de Belgische 
mondkapjesplicht.

Hollandse stormloop

Direct na de afkondiging van de 
lockdown trekken de Nederlanders 
massaal de grens over om hun ker-
stinkopen te doen en voor horeca-
bezoek. Ze overspoelen Antwerpen 
en de grensregio. Vlaamse auto-
riteiten smeken de Nederlanders 
voorlopig thuis te blijven: “Straks 
moeten wij ook in lockdown.”
Cathy Berx bespreekt met de 
burgemeesters uit de provincie Ant-

Baarle-Hertog maakt de afwijkende 
regels duidelijk.
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ters hebben evenwel al honderden 
reserveringen moeten afslaan. “Als 
de zaak twee keer zo groot was 
geweest, had die ook vol gezeten” 
zegt een van de uitbaters.
Probleem voor de autoriteiten is dat 
de middenstand niet afkerig is van 
Nederlanders die nog kerstinkopen 
doen of graag nog de horeca be-
zoeken. “Onbegrijpelijk”, reageert 
de eigenaar van hotel Rubens vlak 
achter de Grote Markt in Antwer-
pen. Zijn hotel zit bomvol dankzij 
de Nederlanders. Hij denkt dat de 
risico’s van verspreiding mini-
maal zijn als iedereen zich maar 
netjes aan de regels houdt. Ook de 
burgemeester van Essen vindt het 
buitenlands bezoek niet persé pro-
blematisch. “Als jullie Nederlanders 
de mondmaskers maar meenemen 
en daadwerkelijk voordoen.” In 
Antwerpen houden de Nederlan-
ders zich niet allemaal even goed 
aan de regels, weten de uitbaters. 
Ook burgemeester Frans De Bont 
van Baarle-Hertog heeft zo zijn 
bedenkingen, maar dat vindt meer 
zijn oorsprong in de toeloop naar 
de vuurwerkwinkels. 

Tot in Turnhout

De grote toestroom van shop-
pers uit Nederland wordt door de 
handelaars in de Vlaamse steden 
vlak bij de grens toegejuicht. “Een 
opportuniteit”, zegt Carl Van Dijck 
van Unizo Antwerpen op RTV. 
“Niets aan de hand zolang de 
Nederlanders zich aan de regels 
houden.” Daar wringt het schoen-
tje. Niet iedereen is ervan over-
tuigd dat de regels kunnen worden 
nageleefd. Neem het vuurwerk. 
Burgemeester Frans De Bont van 
Baarle-Hertog zag zelf dat “de 
overrompeling het moeilijk maakte 
om veilig te winkelen, ondanks de 
goede wil van de winkeliers. De 
toeloop bij de vuurwerkwinkels 
was zo massaal dat de mensen 
niet de anderhalve meter kunnen 
respecteren. Dan hadden ze tot in 
Turnhout gestaan.” De winkeliers 
deden hun best, zei hij in dezelfde 
uitzending van RTV, “zoveel men-
sen tegelijkertijd binnenlaten, dan 
is het beheersbaar. Maar zo mas-
saal als de toestroom in de weken 
voor de jaarwisseling was bij de 

vuurwerkwinkels in Hertog, dan is 
het niet beheersbaar.” 

Frustratie

Op het gemeentehuis van Nassau 
komen veel vragen binnen over de 
drukte in Baarle en de toestroom 
naar winkels en horeca in Her-
tog die zoals in heel België wél 
open zijn. Burgemeester Marjon 
de Hoon: “De gemeente begrijpt 
dat dit inwoners en ondernemers 
frustreert. We doen samen met de 
politie en onze boa’s wat binnen 
onze mogelijkheden ligt om de 
situatie beheersbaar te houden. We 
kunnen echter niet overal tegelijk 
zijn én we zijn geen bevoegd gezag 
op het Belgisch grondgebied van 
Hertog. We betreuren het dat veel 
Nederlanders over de grens gaan 
winkelen en vuurwerk aanschaf-
fen.”
De vuurwerkwinkels in Hertog 
hebben nog nooit zo’n goed jaar 
gehad als 2021. Tot zeker de helft 
meer aan omzet, was hier en daar 
te horen. De verkoop begon dan 
ook al vroeg, omdat al maanden 
voor de jaarwisseling bekend was 
gemaakt dat in Nederland vanwege 
corona geen vuurwerk mocht wor-
den afgestoken. 

Geen toverstokje

Ondanks het verbod op het afste-
ken én vervoeren van vuurwerk op 
Nederlands grondgebied kwamen 
vele Nederlanders van heinde en 
ver om in Hertog te tanken en 
vuurwerk te kopen. “Schrijnend om 
te zien”, constateert burgemeester 
De Hoon in haar nieuwjaarstoe-
spraak. “En vooral dat ze zich wei-
nig gelegen lieten liggen aan enig 
fatsoenlijk gedrag. De eerlijkheid 
gebiedt te zeggen dat het ondanks 
alle inzet van Belgische en Neder-Afstand houden bij de intocht van Sinterklaas in Zondereigen.
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Aanschuiven in de Molenstraat.

Lange rij in de Kapelstraat.

landse politie niet altijd en overal is 
gelukt om de situatie beheersbaar 
te houden.”

Zij concludeert dat de enclavesitu-
atie, waar we normaliter zo trots op 
zijn, ons nu behoorlijk hindert. “De 
situatie van de afgelopen weken is 
wat mij betreft absoluut onaan-
vaardbaar.” We moeten er lessen 
uit trekken en bekijken hoe we er 
een antwoord voor de toekomst op 
kunnen krijgen. 

Eerder in haar toespraak had zij al 
opgemerkt dat “de coronabeperkin-
gen in ons Baarle altijd een extra 
impact hebben op het moment 
dat de Nederlandse en Belgische 
maatregelen niet in de pas lopen. 
Hoe graag we ook zouden willen 
dat we één lijn in Baarle kunnen 
trekken, de enclavesituatie maakt 
nu eenmaal dat we te maken heb-
ben met Belgische en Nederlandse 
wetgeving. Wij als burgemeesters 
hebben geen toverstokje om dat 
te veranderen. Maatwerk volstaat 
niet om de verschillen te overbrug-
gen.” Er zit dan ook niets anders 
op om aandacht te blijven vragen 
voor onze ‘grensoverschrijdende 

problematiek’, in Den Haag, in 
Brussel en in Europa, concludeert 
burgemeester Marjon de Hoon.   

Versoepelingen

Het blijft de hele solden in Antwer-
pen over de koppen lopen. Neder-
landers weten de winkels en de 
horeca over de grens, ondanks wat 
bestuurders vragen, te vinden. Het 
is natuurlijk ook heel verleidelijk 
om in het kerstverlof er een bezoek 
aan een museum of bioscoop aan 
vast te plakken. Ook de cafés in 
Hertog maken overuren, de rijen 
voor de benzinepompen zijn langer 
dan anders, met verstoppingen op 
de doorgaande weg naar Turnhout 
tot gevolg.

Vanaf 15 januari worden in Neder-
land enkele versoepelingen door-
gevoerd. Niet-essentiële winkels 
mogen weer open, tot 17.00 uur. 
Ook de kappers mogen weer gaan 
knippen. De horeca en de cultuur-
sector blijven dicht. 
Rond het tijdstip van de persconfe-
rentie op vrijdag 14 januari waarop 
de versoepelingen zijn aange-
kondigd, beginnen winkeliers, 
kapperszaken en horecabedrijven 
te dreigen dat zij de volgende dag 
hun deuren hoe dan ook zullen 
openen. Zij krijgen de steun van 
burgemeesters die onrust in hun 
gemeenten vrezen. Voor de winke-
liers en kappers heeft het kabinet 
zich – op het laatste moment – 
laten leiden door de onvrede in 
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de samenleving, die mogen open. 
Niet voor de horeca-ondernemers.

Protest

Zaterdag 15 januari rolt de horeca 
van Baarle-Nassau een rode loper 
uit als protest tegen de voor de 
horeca verlengde lockdown, met 
medeweten en gedoogd door 
burgemeester Marjon de Hoon. 
Voorafgaand aan de persconferen-
tie van vrijdag 14 januari kondigt 
zij de acties al aan op Facebook: 
“Als burgemeester had ik gehoopt 
op meer evenwicht in de maatre-
gelen. Helaas ziet het kabinet deze 
ruimte nu niet. Het is vooral in 
Baarle erg frustrerend, aangezien 

de horeca in Hertog wel geopend 
is.” Dat is voor haar de reden om 
de horeca-ondernemers ‘als protest 
tegen de coronamaatregelen’ de 
mogelijkheid te geven hun zaken 
dat weekend op zaterdag en/of 
zondag open te stellen. “Uiteraard 
met in achtneming van de basis-
regels.” De burgemeester doet een 
appel op de ondernemers zich aan 
dezelfde eindtijd te houden zoals 
die geldt in Baarle-Hertog.
Het is niet aan dovemansoren 

gericht. Op zaterdag zijn de te 
reserveren plakken in no time 
volgeboekt. Veel horecabedrijven 
hebben dat weekend bezoekers 
moeten teleurstellen. Niet alleen in 
Nassau, maar ook in Ulicoten en 
Castelré is de Baarlese horeca een 
heel weekend open. De burge-
meester wordt bedankt dat ‘zij de 
mogelijkheid heeft gegeven onze 
stem te laten horen’, zoals een van 
de horeca-ondernemers na het 
weekend liet horen.
Vanaf donderdag 26 januari mag 
de horeca in Nederland weer open, 
tot 22.00 uur, een vaste zitplaats 
is verplicht, het mondkapje mag 
alleen af als je zit. Ook heb je nog 
een QR-code nodig. Twee dagen 
later mogen cafés en restaurants in 
België hun deuren een uur langer 
open houden, tot middernacht. 
Verschil blijft er.

Bronnen:
Radio 2 Antwerpen, RTV, BN/DeStem, 
Ons Weekblad, Volkskrant, Standaard, 
website Baarle-Hertog

Afstand houden lukt echt niet.

Later dan 23.00 uur mocht het niet 
worden! Café In Holland één weekend ‘als protest’ open.
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Zag je de winter?
ANTOON VAN TUIJL

In onze serie over de jaargetijden beginnen we weer met een prent 

(foto 1) van Lackovic, die het winterseizoen heel teer en subtiel weet te 

treffen. Hij doet dat beter dan hoe ons huidige klimaat dat tot nu toe 

weet te regelen. Ik schrijf dit rond half januari en vraag me af waar de 

winter blijft? Ik kan u geen mooi besneeuwd landschap laten zien! Wie 

weet, komt dat nog. De oude volkswijsheid zegt immers: ‘Als de dagen 

lengen, gaat de winter strengen’.

2. De ganzen trekken. Bijna altijd 
vliegen ze dan min of meer in een 
v-vorm. De v van vorst, zeiden de 
mensen vroeger en ze dachten 
daarbij dat de ganzen voor de vorst 
uit naar het zuiden trokken. Tegen-
woordig zwalken ze massaal heen 
en weer en het zuiden hoeven ze 
blijkbaar niet meer te zoeken. 

3. Geen sneeuw en nauwelijks 
vrieskou, maar we kregen wel veel 
nattigheid. Die levert soms plaatjes 
op alsof er parels aan de twijgen 
hangen.

2.

3.1.
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4. Heeft het gevroren, dan ben ik 
graag op tijd buiten. De net iets of 
wat aangevroren plantenresten in 
het schitterend morgenlicht…, een 
stukje paradijs op de Broskens.

5. De verdorde stengel van de 
beren klauw heeft zijn schermen 
met zaden nog en lijkt door de be-
vroren mist wel van zilver. Tot het 
kleinste onderdeeltje tekent zich af.

6. Naarmate de ochtend vordert, 
wint de zon het van de mist. Wat 
is het licht dan prachtig rond dit 
bospad door de Withagen. De 
afgestorven en geknakte adelaars-
varens vormen een natuurlijke 
schuilplaats voor allerlei kleine 
dieren. En die warme kleur!

7. Verderop in het bos, waar geen 
varens staan, groeien mossen als 
aaibare kussentjes en hoogpolige 

4.

5.

6.

7.

8.

8.

9.

tapijten. Sommige soorten lijken 
lichtgevend te zijn. Behalve mooi, 
zijn ze zo belangrijk voor de bos-
bodem. Ze houden veel water vast.

8. De zon is nu heer en meester in 
de lucht. De kale bomen tekenen 
zich haarscherp af tegen dat onme-
telijke blauw. Nu het loofhout zijn 
bladeren kwijt is, zie je de vormen 
van de takken pas goed. Wie er 
oog voor heeft, zal ontdekken dat 
elke boomsoort zijn eigen takken-
structuur heeft. Echt iets om op te 
letten als je wandelt.
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9. Onder een oude boom gaan 
staan en dan het samenspel van 
de takken in de kruin bekijken, 
geeft een heel bijzondere ervaring. 
Doe het eens. Dit kan in de natuur, 
maar evengoed tijdens een wande-
ling in de bebouwde kom.

10. Vaak waren er buien. Er viel 
het eerste deel van de winter veel 
water. Je kon er tijdens je wande-
lingen wel eens door verrast wor-
den. Soms ook heel aangenaam, 
als zich namelijk een strakke 
regenboog aftekende. Die levert je 
elke keer weer een verwonderlijk 
tafereel. (Foto Marijke Herrijgers)

11. In ons landschap kan het je 
zomaar overkomen dat je reeën 
ziet. Zo’n waarneming geeft mij 
steeds het gevoel dat mijn dag 
niet meer stuk kan! Ze zijn hun 
prachtige reebruine vacht kwijt. Nu 
dragen ze hun donkere en dikke 

11.

wintervacht. Deze reeën zijn heel 
alert en klaar om te vluchten. Dat 
zie je duidelijk aan hun houding. 
Let echter ook eens op hun ‘spie-
gel’. Dat is de witte vlek aan hun 
achterste. De haren op dat stukje 
van hun vacht kunnen ze uitsprei-
den. Tijdens de vlucht doen ze dat 
automatisch. Ze kunnen elkaar dan 
gemakkelijker volgen. In het bos en 
zelfs in de schemering zien ze die 
grote witte vlek. Snap je nou dat 
er mensen zijn die hun hond los 
laten lopen, ook als ze weten dat 
er zulke mooie dieren rondlopen in 
het gebied waar ze wandelen?

12. Loslopende honden zijn ook 
niet welkom in natuurgebieden 
waar zogenaamde ‘grote grazers’ 
hun werk doen. Stoer volkje, 
deze runderen. Ze zijn tegen alle 
weersomstandigheden bestand en 
leveren een nuttige bijdrage aan de 
kwaliteiten van de natuur.

13. Bloeit er eigenlijk wel iets in 
het winterseizoen? Met tempera-
turen ruim boven de tien graden 
rond nieuwjaar vond je hier en 
daar al een bloeiende dovenetel 
en madeliefje. Echt normaal is dat 
niet. Voor de hazelaar is het wel 
gebruikelijk dat die in januari zijn 
katjes actief maakt. De gele han-
gende staafjes worden langer zodat 
de stuifmeelbloemetjes vrij komen. 
En kijk eens goed, dan zie je ook 
die kleine rode bloemetjes, klaar 
om het stuifmeel op te vangen. De 
hazelaar is een echte vroegeling.

13.

10. 12.
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14. Stiekem heb ik ook in een paar 
tuinen gekeken. Daar zag ik al met 
kerstmis een toverhazelaar vol in 
bloei staan. Mocht je kans hebben, 
bekijk dan die bloemen eens van 
dichtbij. Heb je die kans niet dan 
kun je genieten van de foto. Wat je 
dan wel mist, is de heerlijke geur!

15. Een andere winterbloeier 
zegt met zijn naam al dat hij nu 
wil bloeien: de winterjasmijn. In 
november ontvouwt hij zijn eerste 

bloemen en eind februari vindt hij 
het welletjes. Maar ja, dan zijn 
vaak de eerste krokussen er al 
weer. Je kunt heel het jaar door 
bloeiende planten in je tuin hebben 
als je dat wilt. 

16. In moerasbossen worden 
bomen niet oud. Ze kunnen er niet 
diep wortelen vanwege de hoge 
waterstand en waaien dus om als 
hun kruin te zwaar wordt. 
Liggend dood hout is zeer waar-

15. 17.

devol voor de natuur. Jarenlang 
leveren zulke stammen woonplaats 
en voedsel voor allerlei hout etende 
kevers. Daar komen de spechten 
op af. Vele soorten schimmels 
tasten het hout aan en sieren zo’n 
stam met kleurige paddenstoelen. 
Mossen vinden in de groeven van 
de stammen een goed houvast. 
Dood hout brengt leven!

17. Deze bosmuis kruipt alleen 
warmpjes weg als het echt koud 
wordt. In een winter zoals wij die 
nu meemaken, scharrelt ze rond 
en vindt haar kostje wel. Deze kan 
vooruit nu ze twee hazelnoten ge-
vonden heeft. Je kunt deze kleine 
bosbewoner wel eens tegenkomen 
tijdens een boswandeling. Zij is 
vaak ook overdag actief.

18. Ook eekhoorns houden geen 
winterslaap. Bij stevige vorst 
kruipen ze in hun nest en raken 
in winterrust. Deze heeft onthou-
den waar hij zijn wintervoorraad 
bewaard heeft en die spreekt hij 
nu aan.

14. 16.
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19.

18.

22. En….? Heb je hém al gespot? 
Hij rukt op. Het schijnt dat hij al 
behoorlijk dicht in de buurt gesig-
naleerd is. Ik zing met Roodkapje: 
“Ik ben niet bang van de wilde 
dieren, ‘k ben niet bang, ‘k ben 
niet bang”. Jij wel?

De foto’s komen uit het beeldarchief 
van Antoon van Tuijl, tenzij anders 
vermeld.

19. Van Vlaamse gaaien wordt 
beweerd dat ze in de herfst dui-
zenden eikels, noten, hazelnoten 
en beukennootjes verstoppen in de 

grond, meestal tegen een boom-
stam. Ze verjongen het bos ermee 
want vruchten die ze niet terugvin-
den, ontkiemen. Vaak zie je jonge 
boompjes die opgroeien vlak naast 
een oude boom. Met eigen ogen 
zag ik eens hoe een eekhoorn een 
vrucht verstopte en vertrok. Binnen 
vijf minuten kwam er een gaai 
naar het plekje, groef de vrucht op 
en voegde die toe aan zijn eigen 
wintervoorraad! Echte rakkers zijn 
het, die gaaien.

20. Gelukkig zijn er veel booms-
oorten en struiken die hun bessen 
tot ver in de winter blijven dragen. 
Daar hebben vogels baat bij. Er 
hangt voedsel klaar, zomaar voor 
het grijpen. Dit roodborstje weet er 
raad mee. Is je tuin groot genoeg, 
plant dan een paar besdragende 
struiken. Je geniet in het voorjaar 
van de bloesem, in de herfst van 
de kleurige bessen en in de winter 
van de vogels.

21. In een kleine tuin en zelfs op 
een balkon kun je vogels, zoals de 
koolmees, de winter door helpen 
met een voedertafel, vetbollen, 
zonnepitkokertjes, pindanetjes en 
pindapotten. Het levert gega-
randeerd levendige taferelen op. 
Geniet ervan!

20. 21.

22.
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Militair landschappelijk erfgoed

Van schietbaan tot  
cultuurhistorisch monument

HARRY BENSCHOP

Nederland telt in de eerste helft van de vorige eeuw honderden 

schietbanen. De schutterij, vrijwilligers die zich wilden bekwamen in 

het schieten, burgerwachten, vrijwillige landstorm maar ook defensie 

en politie maken er gebruik van. Nog resterende schietbanen, veel 

zijn er verdwenen door onder meer stads- en dorpsuitbreiding, worden 

gerekend tot het militair landschappelijk erfgoed. 

De schietberg in het Goordonk

Ook Baarle-Nassau kent een 
schietbaan. Die is aangelegd door 
de in 1900 opgerichte schiet-
vereniging ‘Oranje’. De baan is tot 
in de jaren vijftig in gebruik. In 
2011 heeft de gemeente de schiet-
berg hersteld. 
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Weerbaarheid

De honderden schietbanen die 
Nederland heeft gekend, werden 
door vrijwilligers aangelegd, voor 
de sport of voor de weerbaarheid. 
Koning Willem III bevorderde in 
de jaren zestig van de negentiende 
eeuw – Europa was toen het toneel 
van een reeks oorlogen – op allerlei 
manieren de weerbaarheidsge-
dachte onder zowel burgers als 
studenten. In 1866 werden de 
eerste studentenweerbaarheden in 
Utrecht en Leiden opgericht. Die 
waren verbonden aan de univer-
sitaire corpsverenigingen. Burger-
weerbaarheden, al actief tijdens 
de Belgische Opstand in 1830, 
bloeiden op, er kwamen er in die 
jaren tientallen bij. De leden van 
deze verenigingen oefenden zich in 
het omgaan met wapens met het 
oog op de landsverdediging of ter 
voorbereiding op de krijgsdienst. 
Vanaf 1918 zijn Burgerwachten 
opgericht. Tienduizenden gewa-
pende burgers assisteerden leger 
en politie bij de handhaving van 
het gezag. Er waren grote voed-
seltekorten. Er was voortdurend 
angst voor een opstand van het 
volk, voor een revolutie. Velen 
voelden de behoefte tegen dit ‘rode 
gevaar’ op te treden. In 1940 zijn 
de Burgerwachten op bevel van de 
Duitsers opgeheven.

Over het gebruik van de Baarlese 
schietbaan is niet veel bekend. 
In een publicatie over het militair 
erfgoed wordt de schietbaan ‘De 
Barrier’ in Deurne als hét voorbeeld 
genoemd om dit stukje militaire 
geschiedenis zichtbaar te maken. 
Het geeft een goed beeld van het 
gebruik door de jaren heen en wat 
er bij komt kijken om zo’n schiet-
baan aan te leggen en te onder-
houden. Voordat we in de geschie-

Infopaneel bij schietbaan De Barrier.

Schietpoort met kogelvanger aan het eind van de 
schietbaan.

denis van de Baarlese schietbaan 
duiken, eerst het verhaal van ‘De 
Barrier’ om de Baarlese schietbaan 
in perspectief te plaatsen.

De Barrier

Schietbaan De Barrier in Deurne 
werd tussen 1900 en 1940 
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intensief gebruikt. Vooral de twee 
schietpoorten maakten deze schiet-
baan heel bijzonder. De geschie-
denis van de baan gaat terug tot 
1899 toen een aantal Deurnenaren 
besloot een schietvereniging op 
te richten. Voor de aanleg van 
een schietbaan wordt een terrein 
gekozen dat toen nog eigendom 
was van het kerkbestuur, langs de 
weg naar Helmond, vlak bij café 
de Barrier. Oktober 1900 verleent 
de gemeente een hinderwetver-
gunning: de kogelvangers moeten 
een hoogte hebben van 3,5 meter 
met een dikte op de kruin van 
minstens een halve meter. Over 
de lengte van de baan wordt in de 
hinderwetvergunning niet gerept, 
maar uit een brief uit 1902 van 
de burgemeester van Deurne aan 
de commissaris van de koningin 
blijkt dat op door de leden van de 
schietvereniging zelf aangelegde 
baan vanaf verschillende afstanden 

kan worden geschoten, maximaal 
over 400 meter. Waarschijnlijk 
was de schietvereniging geen lang 
leven beschoren, in een kranten-
bericht van oktober 1903 wordt 
nog gemeld dat ene A. Nooijen bij 

de jaarlijkse wedstrijden de eerste 
prijs had gehaald, maar daarna 
blijft het stil.

Rustende schutterij

In de jaren tot de Eerste Wereldoor-
log gebruikt de ‘Rustende schutte-
rij’ de baan, afgezwaaide dienst-
plichtigen tot 35 jaar. Zij werden 
alleen in tijd van oorlog, zoals bij-
voorbeeld in 1830 in verband met 
de Belgische Opstand, opgeroepen 
voor actieve dienst. In vredestijd 
oefenden de rustende schutters op 
kosten van de gemeente met het 
geweer. Tijdens de Eerste Wereld-

Tekening schietbaan, v.l.n.r. overdekte locatie schutters, de twee schietpoorten, de waarnemingspost vlak voor de 
schietberg en de kogelvanger (schietberg). Inzet: voorzijde schietpoort. hkk H.W. Ouwerling Deurne

Aanwijzingen voor de schutters op de schietpoort.

De schietschijven vlak voor de schietberg.
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oorlog was de ‘Derde Compagnie 
Wielrijders’ gemobiliseerd en 
ingekwartierd, ook zij oefenden 
regelmatig op de schietbaan. Beide 
partijen voelen zich niet geroepen 
tot onderhoud van de baan zodat 
die steeds meer gebreken gaat ver-
tonen en al lang niet meer voldoet 
aan de veiligheidseisen.

Burgerwachten

Kort na de Eerste Wereldoorlog 
breken overal in Nederland onlus-
ten uit. Als reactie daarop worden 
in veel plaatsen Burgerwachten 
opgericht, zelfstandige verenigin-
gen die in tijd van nood door de 
burgemeester worden ingezet als 
verlengstuk van de politie bij de 
ordehandhaving. In Brabant zijn 
de burgerwachten erg populair. 
Waarschijnlijk is de burgerwacht 
Deurne in de woelige november-
dagen van 1918 opgericht toen 
Troelstra een mislukte poging 
deed de revolutie in Nederland op 
gang te brengen. In de Deurnese 
archieven is een begroting gevon-
den om de schietbaan grondig op 
te knappen én tegelijk de nodige 
veiligheidsmaatregelen te tref-
fen. Het zou maar liefst 1702,46 
gulden kosten om de baan weer 
helemaal geschikt te maken. Vooral 
begin jaren twintig is de behoefte 
aan een oefenplek groot, alle leden 
van de Burgerwacht hadden een 
geweer. Met een bijdrage van het 
departement van Oorlog en van de 
gemeente, die hiervoor diep in de 
buidel heeft getast, lukte het om de 
baan te vernieuwen. Tegelijkertijd 
zijn ook de schietpoorten aange-
legd, die verhoogden de veiligheid 
aanzienlijk en waren met het oog 
op de doorgaande weg naar Hel-
mond ook verplicht. Bij de opening 
van de vernieuwde baan hebben 
de burgemeester en de pastoor 

samen 10 gulden in de kas van 
de Burgerwacht gestort. Een jaar 
later was de subsidiekraan bij de 
landelijke overheid vrijwel volledig 
dichtgedraaid en ook bij de ge-
meente moest men op de kleintjes 
letten. Omdat het merendeel van 
de Burgerwachters boer of boe-
renzoon was, besluit het bestuur 
van de Burgerwacht zijn hand op 
te houden bij de Boerenbond. Die 
noodkreet heeft succes; een paar 
maanden later mag de penning-
meester 40 gulden en het jaar erop 
nog eens 25 gulden ontvangen. In 
augustus 1939 moet de Burger-
wacht in verband met de mobili-
satie al haar wapens en munitie 
inleveren. In de zomer van 1940 
worden alle Burgerwachten op 
bevel van de Duitsers opgeheven. 

Vrijwillige Landstorm

Ook de Deurnese afdeling van de 
Vrijwillige Landstorm oefent op 
de Barrier. Tussen haakjes: Deze 
Landstorm heeft niets te maken 
met de in 1943 opgerichte Land-
wacht Nederland, die later wordt 
hernoemd tot Landstorm Neder-
land. Al vrij snel na het uitbreken 
van de Eerste Wereldoorlog wilden 
veel vrijwilligers zich inzetten voor 
de verdediging van het (neutrale) 
vaderland. Dat leidde tot de oprich-
ting van Landstorm-corpsen. Om 
een idee te geven, in 1921 telde 
de Vrijwillige Landstorm in Deurne 
265 leden. In 1927 deed de Land-
stormafdeling Deurne een poging 
de schietbaan over te nemen van 
de gemeente en Burgerwacht. Men 
vond dat het onderhoud van de 
baan te wensen overliet en wilde 
dat in eigen hand nemen. B&W 
besluiten om de baan voor 10 
gulden per jaar te verhuren aan de 
Landstorm, die moeten dan wel de 
baan onderhouden en de Burger-

wacht gelegenheid tot oefenen te 
geven. In de jaren twintig wordt 
ook een regeling van kracht waar-
bij dienstplichtigen korter in dienst 
hoeven als ze voor hun indienst-
treding hun schietbrevet hebben 
gehaald. Die opleiding wordt door 
de Landstorm verzorgd, wat een 
extra toeloop tot de schietbaan 
tot gevolg heeft. Daarom kan die 
vanaf 1927 ook haar bijdrage 
in de onderhoudskosten van de 
Barrierse baan leveren.

Belastingambtenaren uit Helmond 
met opsporing verplicht die een 
wapen mogen dragen houden 
ambtshalve schietoefeningen. De 
baan wordt voor 5 gulden per keer 
van de gemeente gehuurd tot het 
uitbreken van de Tweede Wereld-
oorlog. Ook de plaatselijke politie 
oefent regelmatig op de Barrier, 
tenminste vanaf 1927. Zelfs na 
de oorlog heeft zij de baan nog 
enkele jaren in gebruik. Tijdens 
de mobilisatie 1939-1940 is de 
schietbaan nog gebruikt door het 
27e Regiment Infanterie.
Dat het nabijgelegen café De Bar-
rier, ’t Brierke, zijn voordeel deed 
met de toeloop van Landstormers, 
Burgerwachten, toeschouwers en 
wellicht ook belastingambtenaren 
en politieagenten hoeft geen be-
toog. Na de oorlog hebben school-
kinderen op en rond de schietbaan 
nog jarenlang kogels gezocht en 
verzameld. Ze deden die in een 
blikje en als dan thuis op maan-
dagochtend de was gekookt moest 
worden werd dat blikje verhit in het 
vuur waardoor de loden kern smolt 
en tot dikke loodklompen vergoten 
kon worden. Die werden dan later 
weer worden verkocht aan rond-
trekkende woonwagenbewoners.
Begin jaren vijftig raakt de baan 
in verval en zijn de schietpoor-
ten gesloopt. In 2010 hebben 
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Afkondiging van de statuten in het Staatsblad van 4 augustus 1900.

gemeente en heemkundekring 
H.W. Ouwerling van Deurne plan-
nen ontwikkeld voor gedeeltelijke 
reconstructie van de schietbaan. 
Met een subsidie van de gemeente 
en Leader zijn de restauratieplan-
nen verwezenlijkt.

Schietberg op het Goordonk

Bij het Bestemmingsplan Buitenge-
bied van Baarle-Nassau kwamen 
heemkundekring en gemeente met 
elkaar in gesprek over de schiet-
berg in het Goordonk: 

Kan er ‘iets’ met de schietberg 
worden gedaan? De afspraak werd 
gemaakt dat de heemkundekring in 
de geschiedenis van de schietberg 
zou duiken en de gemeente de 
restauratie op zich zou nemen.
Maar waar begin je? 
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De schietvereniging bestaat al heel 
lang niet meer, de baan wordt al 
sinds de jaren vijftig/zestig niet 
meer gebruikt. Bij de gemeente is 
bekend dat er ooit grond is gekocht 
voor de aanleg van de schietbaan 
en dat er officiële statuten zijn 
opgesteld. Notariskantoor Bolscher 
heeft de heemkundekring met 
kopieën van de koopaktes en de 
statuten op weg geholpen.

Schietvereniging Oranje

ls oud-militair heeft Simon Slockers 
het initiatief genomen voor een 
schietvereniging, niet voor de  
sport maar ‘ter verhoging van  
’s lands weerbaarheid’. Hij heeft 
twintig jaar bij het KNIL (Koninklijk 
Nederlands Indisch Leger) gewerkt. 
In 1887 is hij op 37-jarige leeftijd 
met pensioen gegaan. Zijn karig 
pensioen is aangevuld met een 
aanstelling als brievengaarder 
(postkantoorhouder) in Baarle-
Nassau. Met enkele medestanders 
richt hij ‘Schietvereniging Oranje’ 
op, de statuten van de vereni-
ging zijn 4 augustus 1900 in de 
Staatscourant gepubliceerd. De 
statuten vermelden dat er zoveel 
mogelijk moet worden geschoten 
met militaire geweren. Schiet-
oefeningen hebben plaats van  
1 mei tot eind oktober, tenminste 
eenmaal per week. De contributie 
bedraagt fl 1,20 per jaar.

Schietbaan

Simon en Abel Slockers hebben in 
het Goordonk midden in het bos 
grond in eigendom, waarvan zij 
een deel wel willen verkopen aan 
de vereniging. Op dat stuk ligt ook 
een flinke stuifheuvel die met wat 
aanpassingen heel goed dienst kan 
doen als kogelvanger. Enkele aan-
palende eigenaren zijn bereid tot 

verkoop van smalle stroken grond 
aan de vereniging om die te helpen 
aan een schietbaan van voldoende 
lengte. In totaal heeft schietver-
eniging Oranje ongeveer 37 are 
aangekocht, voor een bedrag 
van 36,80 gulden. De transactie 
vindt plaats op 25 april 1902, 
een kleine twee jaar na de eerste 
ideeën over een schietvereniging. 
Een smalle strook grond wordt 
ontdaan van alle hindernissen, 
aan weerszijden van het lange pad 
worden greppels gegraven waarvan 
die aan de rechterkant van de 
baan nog steeds goed zichtbaar is. 
De natuurlijke heuvel waartegen 
de schietschijven moeten komen 
te staan, vindt men blijkbaar niet 
hoog genoeg. Vele karrenvrachten 
zand worden aan de overkant van 
de Bredaseweg gehaald, waar later 
het huis met de naam ‘Zandberg’ 
wordt gebouwd. Men deponeert 
het zand zo dat er een vrij steile 
helling ontstaat, die in een halve 
cirkel aan het eind van de schiet-

baan ligt. Tijdens de schietoefenin-
gen moeten op de hoeken van de 
Goordonkse bossen rode vlaggen 
worden geplaatst om het publiek 
op afstand te houden.

Twee blokhutjes

Die rode vlaggen herinnert Piet van 
der Flaes zich nog; “Zo werden 
omwonenden en voorbijgangers 
op de hoogte gebracht”, vertelt hij 
in 2012 in Van Wirskaante  Als 
jochie van vier ging hij al op avon-
tuur naar de schietberg. “Ik hoorde 
schieten. Ik ben nogal nieuwsgierig 
en wilde wel eens weten waar er 
geschoten werd.” Hij woonde toen 
in het bos aan de Bredaseweg. Een 
soldaat heeft hem heel kordaat en 
overtuigend het bos uit geholpen. 
Later is hij met grote regelmaat 
bij en op de schietberg geweest. 
“Het Goordonk behoorde tot mijn 
speelterrein.” 
De schietbaan en de schietberg 
werden in de jaren voor de Tweede 

De schietberg kan wel weer wat onderhoud gebruiken.
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Wereldoorlog volgens Piet van 
der Flaes veelvuldig gebruikt en 
daardoor ook goed onderhouden. 
“Er stonden twee blokhutjes. Die 
waren gemaakt van dennenstam-
metjes. Eén aan het begin van de 
schietbaan, het andere stond half 
ondergronds naast de schietberg.” 
Beide werden gebruikt voor de 
opslag van gereedschap en ma-
terialen. Het gebouwtje naast de 
schietberg diende ook als veilige 
schuilplaats voor de mensen die tij-
dens de oefeningen de schietschij-
ven moesten bedienen. “Na een 
aantal salvo’s staken de helpers bij 
de schietschijven een grote vlag 
uit hun schuilplaats ten teken dat 
er niet geschoten mocht worden. 
Dan kwamen ze tevoorschijn en 
gebruikten een stok met felrode 
punt om aan te wijzen waar de 
schietschijven waren geraakt.”

Commiezen

“In mijn jonge jaren bestond de 
schietvereniging Oranje nog. Die 
oefende daar, ” weet Piet van der 
Flaes. “Ook weet ik nog dat er af 
en toe oefeningen waren voor de 
Vrijwillige Landstorm.” Volgens 
hem waren de Duitse bezetters 
heel blij met de Baarlese schiet-
baan. Ze maakten er veel gebruik 
van. “Het kon er nogal knallen als 
ze daar bezig waren.”
Hij meent dat de Duitsers er ook 
wel eens met zwaarder geschut 
oefenden. “Op zekere dag klapte 
het daar in het Goordonk wel heel 
erg hard.” Na de oefening zag hij 
een kleine colonne vrachtwagens 
passeren. Volgens Piet stonden 
daar een soort kanonnen op. 
Voor sommige Baarlese jongens 
was het een soort sport om zo snel 
mogelijk na een schietoefening 
naar de schietberg te trekken, weet 
Piet van der Flaes. 

“Je zag ze dan in het harde zand 
dabben. De kogels brachten ze 
naar de oud-ijzerman, ze kregen er 
wat geld voor.” Naarmate de oorlog 
vorderde, werden de Duitsers wel 
heel ijverig om alles mee te ne-
men. De schaarste aan grondstof-
fen werd toen steeds nijpender.
“Na de oorlog werd de schietbaan 
regelmatig gebruikt door de com-
miezen”, herinnert Piet zich. “Hun 
schietvaardigheid zal wel goed 
bruikbaar zijn geweest toen in de 
jaren vijftig van de vorige eeuw de 
botersmokkel criminele vormen 
aannam.”

Eigendom

In de statuten van schietvereniging 
Oranje was een zeer merkwaardige 
bepaling opgenomen: ‘de vereni-
ging is aangegaan voor de tijd 
van 29 jaren, te rekenen vanaf de 
dag der oprichting, zijnde 22 mei 
1900’. Dat moet dus betekenen 
dat de vereniging ophoudt te be-
staan op 22 mei 1929. Of dat ook 
is gebeurd, weten we niet. In de 

herinnering van Piet van der Flaes 
oefenden de leden van de vereni-
ging er nog begin jaren dertig.
Nog merkwaardiger is dat in het 
regionaal archief een aanvraag zit 
uit 1933 van de Commandant 
Landstormverband uit Breda, 
gericht aan burgemeester Mensen 
van Baarle-Nassau om het schiet-
terrein te huren voor een periode 
van een half jaar, te beginnen op 
1 april. De Landstorm is bereid 
25 gulden huur te betalen, voor 
het gebruik van een terrein dat 
helemaal niet van de gemeente is! 
Dat de Landstorm daadwerkelijk op 
de schietberg heeft geoefend, daar 
twijfelde Piet van der Flaes geen 
moment aan.

De gemeente heeft geen bewijzen 
dat zij ooit eigenaar is geworden. 
De schietvereniging Oranje bestaat 
al heel lang niet meer. De statuten 
geven ook niet aan wat er met de 
eigendom moet gebeuren bij het 
opheffen van de vereniging. Het 
betekent dat schietbaan en schiet-
berg van niemand is. 

De greppel langs de schietbaan.
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Opknapbeurt

Amalia heeft bij het maken van 
de plannen om de schietberg te 
herstellen aan de notaris ge-
vraagd waar de oplossing van het 
eigendomsrecht in zo’n situatie is 
te vinden.
Het deel rond de schietberg is toen 
toebedeeld aan de familie Slockers 
die op dat moment in de directe 
omgeving meer grond in eigendom 
had. Met de volledige instemming 
van de nieuwe eigenaar is de 
gemeente aan de slag gegaan met 
het opknappen van de schietberg.
Het grootse deel van de voormalige 
schietbaan, het huidige weggetje 
naar de schietberg, is nog steeds 
van ‘niemand’. Tegelijk met het 
opknappen van de schietberg is de 
schietbaan ontdaan van obstakels 
zoals overhangende takken en 
struiken zodat het beeld van een 
‘vrij schootsveld’ ontstond.

Na de opknapbeurt heeft Amalia 
in januari 2012 het ‘Ommetje 
Schietberg’ gepresenteerd als inlos-
sing van haar schuld vanwege de 

‘Roggerentjes 2009’. De behoefte 
aan ommetjes om een frisse neus 
te halen, de hond uit te laten, onze 
gedachten tot rust te brengen, 
even uit waaien enzovoort wordt 
alsmaar groter, lezen we in het 
Roggerentjesidee 2009. Tegelijk 
komt er steeds meer aandacht voor 
erfgoedzaken, voor cultuurhistorie, 
voor markante elementen in ons 
landschap. ‘Combineren we deze 
twee zaken, dan ligt naar ons idee 
een ommetje voor de hand’ schrijft 
Amalia aan de gemeente. Dat geldt 
nog steeds, door corona is die be-
hoefte misschien nog wel groter. 

Bronnen:
Op verkenning 2.0. Twee eeuwen 
militair erfgoed in het vizier. Rijksdienst 
voor het cultureel erfgoed, 2019
Schietbaan bij de Barrier, Deurne Wiki, 
heemkundekring H.W. Ouwerling
De heuvel van Gendersteijn 
bij Steensel, Archeologisch 
Rijksmonument, BRAM 33, Rijksdienst 
voor het cultureel erfgoed, 2021
Roggerentjes 2009, Amalia van Solms, 
Antoon van Tuijl
Herinneringen aan de schietberg, Piet 
van der Flaes, Van Wirskaante 2012-1
Gesprek met Hans Slockers, Van 
Wirskaante 2019/4

Ommetje Schietberg, nu opgenomen 
in het wandelnetwerk.

Wandelaars op de schietbaan tijdens de zomeravondwandeling in augustus 2021.
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Arme Amalia (115)
ANTOON VAN TUIJL

Corona blijft ons op allerlei 

manieren belemmeren in onze 

activiteiten. Toch weten leden 

Amalia te vinden als het gaat over 

het schenken van aanwinsten. 

Dat doet goed! We vermelden dan 

ook met vreugde waarmee Amalia 

verrijkt werd tussen half oktober 

2021 en half januari 2022.

Wij ontvingen
–   een boekje ‘Vrijwillig Pompierkorps der Gemeente Baarle-Hertog’ 
– een brandweer-uniform van Baarle-Hertog met een helm erbij 
– een pantalon, een billentikker (gala-jas) en een gilet. Kleding voor 

plechtige gelegenheden! – een aantal devotie- en gedachtenisprentjes 
–   documentatie over Zondereigense activiteiten 
– twee wandschilden met religieuze teksten en afbeeldingen, geëtst op 

koperplaten en ingelijst – een kanten mutsje 
– een weegschaal die een balansvorm heeft met een schaal en een 

tegengewicht 
– stamboom- en familieboek van de familie Leestmans 
– compacte opvouwbare koffertypemachine van het merk ‘Corona’.  

Ja, daar kan dat koffertje ook niks aan doen! 
– Verschillende rapporten en documenten 
– een aantal boeken, waarvan de meerderheid een gepaste bestemming 

vond buiten Amalia 
– cultuurhistorisch onderzoek t.b.v. de ruilverkaveling Baarle-Nassau-

Chaam 
– zeventiende-eeuws aantekenboekje over betalingen aan de St. Bavokerk 

van Oud-Turnhout. (Zie Merkwaardigheden). Dit boekje gaan we 
overdragen aan de heemkundekring aldaar 

– een serie bidprentjes 
– een merklap, gemaakt in de handwerklessen van juf Rian Hurks op de 

Zevensprong in 1987 – een shirtje van Atletiek Gloria 
– een liedjes-CD ‘Zing mee met Ukkie’ 
– een prijslijst van Chinees-Indisch Restaurant ‘Lotus’. Nu dat verdwenen 

is, hebben we toch nog dit souvenir 
– twee tekeningen van Salvatorkapel en Remigiuskerk 
– een grote isolator van een hoogspanningsleiding 
– een oud spaarbankboekje 
– drie maal de Mechelse catechismus uit 1916, goedgekeurd door 

kardinaal Mercier 
– Catechismus ten gebruike van alle Belgische bisdommen 
– zangboekje van de Eucharistische Kruistocht 
–  een paar brieven van pastoor Ghijssels van Baarle-Hertog uit 1896 
– familiealbum van Tiestje van den Broek 
– twee frisdrankglazen van de Lindeboom. Die bestaat niet meer. Nu 

hebben we tenminste nog twee glazen waar de naam op staat 

De gulle gevers zijn
Jan Gulickx – Gust Mertens – Leen 
Leetmans – Jan Akkermans – Frans 
Tuijtelaars – Femie Lückman – Ria 
Beekmans-Willemsen – Sandra 
Tuijtelaars – Ad Brouwers – Ineke 
van Strijp – Peter de Bont – Gust 
Haagen – Pastoor Jan Braspenning 
– Maria van de Kilsdonk-Van 
Looveren – Mevrouw Broos – 
Familie Geerts.
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– een serie geboortekaartjes. Amalia spaart die niet, maar kent iemand 
die iemand kent die ze wel spaart. Ze vinden dus hun weg! 

– een aantal bidprentjes 
– een grote partij foto’s 
– twee prentenboeken bedoeld om kinderen wegwijs te maken over 

biechten en eerste communie. Als je daar nu doorheen bladert,  
vraag je je werkelijk af: hoe bestáát het dat we dit aan kinderen 
leerden! 

– enkele rapporten 
– set boeken over oude gebruiken en kinder- en volksspelen 
– uitslagen Raad van Stateprocedures.
– een aantal handwerkproducten, gemaakt van theezakjes (!)  

van Miet Willemsen-Van Vugt 
– een oude knipbeurs 
– een scheerapparaat 
– een rode zakdoek 

We konden ook weer enkele boeken toevoegen aan onze bibliotheek
1.  Het gaat om de twee eerder genoemde prentenboeken voor de  

godsdienstige opvoeding van Eerste Communiekantjes. 
2. ‘Zonder omweg naar Hoogstraten’ is een tegenhanger van een boekje 

dat Toon van Miert schreef over fietsend verkennen van de streek tus-
sen Breda en Hoogstraten. ‘Met een omweg naar Hoogstraten’, heet 
het. Dat staat al een tijd in Bidoc. Dit nieuwe boek gaat over de tram-
lijn tussen Antwerpen en Hoogstraten. Een mooi verzorgde uitgave. 

3.  Het derde boek heet ‘Horizonverhalen’. Esther de Greef schreef een 
aantal verhalen in sprookjessfeer. Zij gebruikte die bij haar lessen 
kinderyoga voor zeven- tot twaalfjarigen. Nu is daar een boek van 
gemaakt, compleet met yogaoefeningen erbij. Het is ook geschikt als 
voorlees- en kijkboek voor jongere kinderen. Koninklijke Drukkerij Em. 
de Jong heeft er iets moois van gemaakt.

Tot slot nog het volgende. Wij ontvingen uit nalatenschappen ook nog 
twee exemplaren van ‘Een eeuw Zondereigen’ en een exemplaar van  
‘De Verdwenen Groep’ over de Baarlese verkennerij. Ze verkeren in goede 
staat. Mocht u hiernaar zoeken…? Wie het eerst komt, het eerst maalt!

Wij zeggen hartelijk dank aan alle goede gevers. Tot volgende keer.



In Memoriam
LIA VAN GILS

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

Wij gedenken:
Mevr. A. v.d. Does-Camp
Dhr. D. Sommen
Mevr.  E. Hendriks
Dhr. H. van Raak
Dhr. F. Gulickx
Dhr. J. Coppens
Dhr. M. Verberk
Dhr. A. Vermetten

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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Bras- en andere penningen

Merkwaardigheden (105)
ANTOON VAN TUIJL

In het vorige nummer van Van 

Wirskaante maakten we in 

deze rubriek melding van een 

gedenkpenning die naar alle 

waarschijnlijkheid geslagen is bij 

gelegenheid van 900 jaar Baarle. 

Die waarschijnlijkheid is er nu wel 

af. Ik deed hier en daar rondvraag 

of er iemand iets wist of kon 

vinden over een eventuele viering 

van dit jubileum.

(op blz. 68). Dit hadden we moe-
ten weten! Een goede reden om dit 
boek nog eens goed te bestuderen. 
Het bevat heel veel wetenswaar-
digheden over Baarle.

Het is niet zo merkwaardig dat 
er niet gefeest is. Meester Joosen 
maakt duidelijk dat Baarle in dat 
jaar grote problemen had. Den 
Haag en Brussel onderhandelden 
namelijk over het opheffen van de 
enclaves. Die wilde men ruilen te-
gen het grondgebied van Ulicoten 
en Castelré. Geen wonder dat deze 
plannen tot grote onrust geleid 
hebben in Baarle. Er is wél feest 
gevierd toen bekend werd dat deze 
plannen niet zouden doorgaan.

Over festiviteiten vonden we tot nu 
toe niets. Wel zag Fons Raeijmae-
kers dat Henricus Joosen in zijn 
boek ‘Ons Baarle, een bijzonder 
dorp’ melding maakt van deze pen-
ning en hem zelfs afgebeeld heeft 
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Precisie

Harry Aerssens, een kersvers lid uit 
Tilburg, verrijkte Amalia met een 
prachtige grote penning die herin-
nert aan 75 jaar bevrijding. Deze 
penning bewijst tevens eer aan de 
Poolse bevrijders. Voor de veelzijdi-
ge kunstuitingen die hij realiseert, 
geldt steeds dat ze met uiterste 
zorgvuldigheid en precisie gemaakt 
zijn. Die eigenschappen heeft hij 
zeker toegepast bij het maken van 
deze penning die met zijn negen 
centimeter doorsnede tot op minder 
dan halve millimeters werd uitgete-
kend. Hij schonk er twee, zodat we 
beide zijden tegelijk kunnen laten 
zien. We zijn er wel heel voorzich-
tig mee, want ze zijn gegoten met 
zeer fijne gietgips. Zijn meer dan 
merkwaardige accuratesse levert 
haarscherpe reliëfs in teksten en 
symbolen. De letters zijn overigens 
ook eigen ontwerp. Kortom: het 
zijn buitengewoon fraaie en knap 
gemaakte penningen.

Brassen

Dan willen we het ook nog hebben 
over een merkwaardige derde soort 
penning, namelijk de braspenning. 
Wat is nu zo aardig? Pastoor Jan 
Braspenning schonk Amalia een 
klein oud aantekenboekje, waarin 
in een prachtig maar soms toch 
moeilijk leesbaar handschrift af-
rekeningen staan die parochianen 
deden aan de kerk van Sint Bavo 
te Oud-Turnhout. 

Daar vinden we op bepaalde 
bladzijden dat er betaald wordt in 
braspenningen. Bestaan die echt? 
Nou nee, ze bestonden wel. Het 
etymologisch woordenboek, dat de 
herkomst van woorden verklaart, 
vertelt ons dat de braspenning, of 
braspenninc en braspenninck in 



van wirskaante 2022/1       83

oude taal, eigenlijk ‘brouwpenning’ 
moet zijn. Brassen betekende vroe-
ger namelijk mengen en brouwen. 
De Kelten kenden het verwante 
woord ‘brace’ voor graan om bier 
te brouwen. In Frankrijk heeft men 
het over brasser als men brouwen 
bedoelt. 

De braspenning had een waarde 
van de accijns op ‘een broute 
biers’. Hij werd kort na 1400 voor 
het eerst geslagen in Vlaanderen 
als een zilveren muntje. De waarde 
was tien duiten of zes cent. Merk-
waardig genoeg kon men in die 
tijd voor dit bedrag een redelijke 
maaltijd betalen in een herberg. De 
braspenning bleef in gebruik tot in 
de zeventiende eeuw.

Er blijven vragen over. Hoe is de 
naam van deze munt ooit fami-
lienaam geworden? En hoe heeft 
het woord brassen de verandering 
ondergaan tot verbrassen en is de 
betekenis sterk veranderd? Wie 
weet wat voor merkwaardige ver-
halen hier nog te achterhalen zijn. 
Wie begint er aan?

Foto’s  A. van Tuijl.
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Amalia aan het werk (29)
REDACTIE

Achter de schermen wordt door 

onze vereniging doorlopend 

werk geleverd. Zo wordt aan 

Amalia veel informatie per e-mail 

opgevraagd en bezorgd. Met 

deze artikelenreeks worden die 

werkzaamheden voor iedereen 

verduidelijkt.

Archeologie

Jeska Pepermans, archeologe en 
projectmanager van het archeolo-
giebureau J. Verrijckt uit Beerse, 
vroeg of Amalia interesse heeft 
om mee te werken aan de rap-
portage van de opgravingen aan 
de Molenstraat tegenover de St. 
Remigiuskerk. De heemkundekring 
kan informatie aanleveren over de 
vroegere eigenaars van de gesloop-
te woningen, eventueel aangevuld 
met onder andere verhalen over de 
activiteiten die er plaats vonden. 
Dat is interessante informatie waar-
mee het rapport meer een verhaal 
wordt dan een feitelijke opsomming 
van archeologische gegevens. Het 
gaat om de panden Molenstraat 7 
tot en met 15. Aan de gemeente 
Baarle-Hertog werd alvast toegang 
gevraagd en gekregen tot het bevol-
kingsregister. De uiterlijke aanlever-
datum is juni 2022. 

Munten

Karel van Alphen stuurde foto’s 
van een grote koperen munt die 
op het perceel van opa Verdonk 
gevonden werd. De zeer verweerde 
munt dateert mogelijk uit 1681. 
Het lijkt een oord die was geslagen 
onder koning Karel II van Spanje, 
landsheer van de Zuidelijke 
Nederlanden. Hij was de laatste 
van de Spaanse Habsburgers en 
leefde van 1661 tot 1700. Op de 
voorzijde staat een gekroond vuur-
ijzer, omgeven door de wapens van 
Oostenrijk, Bourgondië en Brabant. 
Op de keerzijde staat een gekroond 
koninklijk wapen. Het jaartal staat 

aan weerskanten van het wapen. 
Een tweede, dun koperen muntje 
dateert uit 1663. Het is een duit 
die in Rekem onder Ferdinand van 
Aspermont-Lynden (1636-1665) 
geslagen is.

Vorken

Eddy Cox van Heemkunde Nieu-
werkerken (B) deelde mee dat een 
inwoner van zijn gemeente in een 
lemen muur van een boerderijtje 
uit 1774 een aantal vorken had 
aangetroffen. Hij vroeg zich af of 
dit een vorm van bijgeloof was. 
Dat is Amalia in de literatuur nooit 
tegen gekomen. Wat wel opvalt, is 

Afbraak van panden in de Molenstraat. foto Sandra Tuijtelaars 
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dat het eetgerief ernstig versleten 
is. Werd op die manier het afval 
opgeruimd? Of zou het mogelijk 
zijn dat deze metalen voorwerpen 
als een versteviging in de lemen 
wand zijn aangebracht? Een vorm 
van bewapening, als het ware? 

Schrans

Tim Willekens uit Minderhout 
stuurde Amalia een e-mail: “Toen 
ik onlangs een toertje ging lopen 
en mijn prestaties nadien op Strava 
bekeek, zag ik op de luchtfoto die 
daar gebruikt wordt voor Castelré 
een structuur in de bodem die 
ik eigenlijk nog nooit eerder had 
gezien, hoewel ik toch nogal een 
kaarten- en luchtfotofreak ben 
(weliswaar eerder bekend met 
de Belgische kant). Ik ging eens 
kijken op Google Maps en daar 
zie ik die ook terug. Het lijkt wel 
iets met twee ringgrachten, stond 
er ooit een oude versterkte hoeve 
ofzo? Is dit waarom het straatje 
daarachter 'Schrans' heet? Weten 
jullie misschien meer? Met groeten 
van net aan de andere kant van de 
Mark.” Tim, je hebt (net als een 
paar anderen voor jou) de schrans 
in Castelré ontdekt!

Vondsten. foto Eddy Cox E-book. www.hangarflying.eu

Ballonpost
Dirk Tavernier uit Tervuren bij 
Brussel vroeg toestemming voor de 
publicatie van Amalia’s voortref-
felijke artikel ‘Parijse ballonpost 
in Castelré’. De auteur Raymond 
Römer (gewezen diensthoofd van 
de Stad Turnhout) is helaas in 
2013 al overleden. Het artikel, 
eerst voorzien in de nieuwsbrief 
van Hangar Flying (een Belgische 
website over luchtvaart  en lucht-
vaarterfgoed), is uiteindelijk een 
e-book geworden. Het artikel van 
Raymond Römer is te vinden op 
pagina 27. Castelré komt verder ter 
sprake op de pagina's 45 tot 48. 
Het e-book is gratis te downloaden 
op: www.hangarflying.eu

Brievensmokkel 
(WO1)

Johnny Driesen vroeg informa-
tie over Cornelis Bolckmans uit 
Castelré, geboren in Minderhout 
op 28 mei 1869 en overleden 
in Baarle-Nassau op 28 februari 
1949. In één van de volgende Van 
Wirskaantes hoopt Amalia dankzij 
Johnny een kort artikel over deze 
brievensmokkelaar uit de Eerste 

Wereldoorlog te kunnen publiceren. 

Dodendraad 
(WO1)

Ben de Vries werkt vanuit de 
Nederlandse erfgoedzorg aan een 
opdracht om plaatsen en mo-
numenten in Nederland in kaart 
te brengen die met het thema 
‘Nederland en de Eerste Wereld-
oorlog’ te maken hebben. Ben is 
Programmaleider Militair Erfgoed 
en Coördinator Internationaal van 
het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Op zoek 
naar restanten of herinneringsplek-
ken van de Dodendraad, contac-
teerde hij Amalia. Onze vereniging 
wees hem op de reconstructies 
in Reusel, Bergeijk, Roosteren, 
het Nederlands Openluchtmu-
seum in Arnhem en Huis Doorn, 
de enige officiële Nederlandse 
herdenkingsplaats voor WO1. In 
Schijf (Rucphen) heeft de stichting 
‘Historisch West-Brabant in Beeld’ 
uit Sprundel in 2013 een inter-
netfilmpje gemaakt over het leven 
van de beruchte smokkelaar Geert 
Schrauwen uit Sint-Willebrord, 
alias het Klaveren Vrouwke. Dat 
speelt zich bij de grenspaal (de 
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‘strontpaal’) met Essen af. Ter 
herinnering aan Klaveren Vrouwke 
zijn de initialen KV en een kruis in 
de strontpaal gekrast. Er zijn geen 
grafmonumenten in verband met 
de dodendraad aan Nederlandse 
zijde. Nochtans zijn alleen al bij 
de dodendraad aan de grens met 
Baarle-Nassau twaalf Nederlandse 
smokkelaars door Nederlandse 
grenswachters doodgeschoten. Ze 
zijn allemaal in Nederland begra-
ven, maar die graven zijn na meer 
dan honderd jaar niet bewaard ge-
bleven. Aan Belgische kant zijn er 
wél graven van Belgische, Duitse 
en Engelse slachtoffers bewaard 
gebleven. Of Nederlandse politici 
interesse voor WO1 en de doden-
draad hadden getoond? Neen, 
hooguit de burgemeesters en wet-
houders uit de grensgemeenten. 
De toenmalige Nederlandse konin-
gin Beatrix tekende wél present bij 
de opening van de tentoonstelling 
in Huis Doorn.

Dodendraadpad 
(WO1)

Janneke Panis vroeg zich in ver-
band met de coronamaatregelen 

af of Nederlanders op 12 decem-
ber het Dodendraadpad mochten 
wandelen. Dat was in België op 
het moment van de vraagstelling 
geen probleem.

WO2

Cyriel Verbeek uit Poppel had vra-
gen bij een foto uit de Tweede We-
reldoorlog. Op de achterzijde staat 
“Belgisch Hollandische Grenze 
bei Turnhout 23 marz 1941”. Of 
Amalia enig idee heeft waar de foto 
genomen kan zijn? Neen! Vanuit 
Nederland zien we op Belgisch 
grondgebied een lange, brede en 
rechte weg met bomen ernaast. 
Het is een doorgaande weg aan de 
grens. Een grenspaal staat niet op 
de foto, maar die bevindt zich mis-
schien achter de fotograaf. Rechts 
een bos, links een weiland. In de 
buurt van Hoogstraten en Baarle 
lijken de wegen naar de grens te 
smal, te bochtig of er stonden in 
1941 al huizen. De weg Goirle-
Poppel zou kunnen, ware het niet 
dat er in 1941 een bos links van 
de weg stond. Hetzelfde geldt voor 
de weg van Reusel naar Arendonk. 
Herkent één van onze lezers deze 
locatie? Is het misschien de grens 

tussen Baarle en Poppel, net voor-
bij Groot-Bedaf? 

WO2, dwangarbeid

Anneleen Van Lommel van Erfgoed 
Noorderkempen stuurde ons de 
namen van mannen die in 1944-
1945 dwangarbeid verrichtten in 
Venusberg, Duitsland. In de lijst 
staat ook een naam uit Zonderei-
gen: Jan Segers. Stéphane Peeters 
uit Kapellen is op zoek naar meer 
informatie over deze persoon. Zijn 
vader verbleef namelijk samen met 
hem in het werkkamp Venusberg 
en Stéphane schrijft hier momen-
teel een boek over. Amalia zélf 
heeft hier geen verdere informatie 
over, maar bracht Stéphane in 
contact met een van onze leden, 
een dochter van Jan Segers. Zij 
heeft nog wat documenten van 
haar vader, waaronder een foto uit 
die tijd en een getuigschrift van de 
gemeente Baarle-Hertog waardoor 
hij als gedeporteerde arbeider 
ontheven werd van zijn actieve 
militaire dienst in Lodelinsart  
(Henegouwen).

Eternit

Peter Loockx van ETWIE (Experti-
secel voor Technisch, Wetenschap-
pelijk en Industrieel Erfgoed) vroeg 
informatie over Martin Verbeeck, 
de eerdere eigenaar van domein ’t 
Zwart Goor in Merksplas. Verbeeck 
had het brevet van de buitenlandse 
uitvinding eternit in handen. Dit 
product kwam uit Duitsland. Ver-
beeck gaf het brevet aan de heer 
Emsens en kocht hem daarmee 
uit bij Cimenteries et Briqueteries 
Réunies (CBR). In 1921 had 
Verbeeck dat machtige cementcon-
cern opgericht. Tot 1934 was hij Wie herkent deze locatie? collectie Cyriel Verbeek 
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afgevaardigd bestuurder ervan.

Straatnaamborden

Jan Braspenning van de gemeente 
Baarle-Nassau benaderde onze 
vereniging. De gemeente wil op 
vraag van Amalia vier straat-
naambordjes vervangen en ter 
verduidelijking een onderschrift 
eraan toevoegen. Het betreft de 
Generaal Maczeklaan, Burgemees-
ter de Grauwstraat, Burgemeester 
van Gilsestraat en Rector van den 
Broekstraat. De door de gemeente 
aangeleverde gegevens werden 
gecheckt. 

Kaarsenmuseum

Al een tijdje neemt Amalia deel aan 
de denkoefening over het mogelijk 
maken van een nevenbestemming 
in de St. Remigiuskerk. Cor Vanis-
tendael van Erfgoed Noorderkem-
pen begeleidt dit traject. De piste 
die momenteel voorligt, is het voor-
zien van een museale ruimte in de 
linkerzijbeuk van de kerk. Daar kan 
het Kaarsenmuseum (dat momen-
teel vlakbij de kerk is gevestigd) 
naartoe verhuizen wanneer de 
huidige museumruimte na dit jaar 

niet langer beschikbaar is. Maar 
ook tal van andere initiatieven 
kunnen daar worden ontplooid. 
De provincie Antwerpen lanceerde 
intussen een nieuwe subsidielijn 
die specifiek het organiseren van 
nevenbestemmingen in parochie-
kerken ondersteunt. 

Baarle by Night

Brownies&downieS is gevestigd 
op een mooie locatie: het oude 
douanekantoor van Baarle-Hertog. 
Zij willen ter gelegenheid van 
Baarle by Night een fotoreportage 
tonen over het pand en zo een 
stukje geschiedenis van Baarle 
zichtbaar maken. Er werd ge-
vraagd of Amalia dit samen met 
Brownies&downieS kan oppakken. 
Jazeker! Oude foto’s uit het beeld-
bankarchief werden geselecteerd 
en Ad Jacobs leverde zijn mooi-
ste postkaarten aan. Zo kon een 
powerpoint met een vijfentwintigtal 
oude foto’s worden samengesteld 
en aangeboden. Door het verschui-
ven van de activiteit kunnen die in 
2023 worden getoond.

Cursus 
Natuurpunt Markvallei organiseert 
dit voorjaar een cursus “Erfgoed, 
Natuur en Landschap”. Herman 
Janssen en Antoon van Tuijl ver-
zorgen drie excursies. Op 19 maart 
bezoekt Herman de grafheuvels in 
Weelde en het urnenveld in Ravels. 
Op 26 maart leiden Antoon en 
Jos Geysels de cursisten naar een 
kleinschalig landschap in de Mark-
vallei en wordt de biodiversiteit van 
de zandwegen getoond. Op 14 mei 
sluit Herman met een erfgoed-
excursie de cursus af.

Petrus Christus
Mevrouw Marianne C.H. Snijders 
nam met interesse kennis van 
een lezing over kunstenaar Petrus 
Christus in onze nieuwsbrief d.d. 
24 oktober 2020. Bij dit verslag 
zijn twee portretten van Petrus 
Christus naast elkaar afgebeeld, één 
als jongeman en één als een wat 
oudere man. Als kunsthistorica on-
derzoekt zij de Vlaamse primitieven 
- waartoe Petrus Christus gerekend 

Martin Verbeeck.  
foto Amalia van Solms

Douanekantoor. foto Amalia van Solms
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wordt - en is zij zeer benieuwd aan 
welk schilderij het portret van de 
oudere Petrus Christus ontleend 
is. Het antwoord volgde snel: dat 
portret komt voor op ‘het paneel 
van de prins’, onderdeel van de 
Sint-Vincentiuspanelen. Het werd 
in de 15de eeuw geschilderd door 
de Portugese kunstschilder Nuno 
Gonçalves (werkzaam van 1450 tot 
1471). Dit beroemdste Portugese 
schilderij bevindt zich in het Museu 
Nacional de Arte Antiga in Lissabon. 
Op de Sint-Vincentiuspanelen zijn 
verschillende Vlaamse schilders te 
zien, waaronder Petrus Christus. Je 
vindt hem terug op het derde paneel 
van links. Daar staat hij helemaal 
links achteraan. Naar die afbeelding 
van Nuno Gonçalves maakte ook 
Piet van de Watering zijn portret van 
Petrus Christus. Marianne was blij 
met het antwoord, want het schilde-
rij in Lissabon kende zij (nog) niet.  
“Wat geweldig! Ik ga er meteen 
mee aan de gang! Ook mijn dank 
voor uw samenvattende biografie 
over Petrus Christus, een bijzondere 
kunstenaar van wie maar weinig 
gekend is.”

Erfgoeddag

Begin 2021 verzorgde Amalia een 
artikel voor de Nachtkalender die 
de Kempense erfgoedcellen uit-
brachten in het kader van Erfgoed-

dag 2021. Het thema was toen  
‘de Nacht’.

In 2022 is het thema van Erfgoed-
dag ‘Onderwijs’. De Kempense 
erfgoedcellen brengen opnieuw een 
thematische brochure uit die gratis 
verspreid wordt. Ditmaal krijgt 
die de vorm van een ouderwets 
opstelschriftje. Naar aanleiding 
van de herdenking van de 100ste 
verjaardag van het onderwijs door 
de Broeders van de Christelijke 
Scholen in Baarle-Nassau (en bij 
uitbreiding in Nederland) levert 
Amalia een artikel aan over de 
oprichter van deze orde, de heilige 
Jan Baptist de La Salle. Een glas-
raam met zijn afbeelding hangt in 
de inkomhal van het Heemhuis en 
is uit het Baarlese klooster afkom-

stig. In het artikel wordt herinnerd 
aan de knip, een bijzonder didac-
tisch hulpmiddel dat ooit door de 
broeders in de klas werd gebruikt 
om de sfeer in de groep rustig te 
houden. Door het beroeren van 
het schuine stokje ontstaat een 
scherp tikgeluid. Daarmee gaf de 
onderwijzer zijn signalen aan de 
kinderen.

Boek over de 
Poolse strijd
Eveneens binnen onze vereniging 
werken Oscar de Rooij en Adrian 
Pohl samen aan een studie over de 
bevrijding van Baarle door Poolse 
soldaten. Zij focussen zich op de 
verwerking van nieuwe gegevens 
en niet eerder gepubliceerde foto’s. 
Hun onderzoek staat nog niet zo 
ver als dat van Leo Voeten. Er 
wordt gemikt op de publicatie van 
een boek in 2023 of 2024. Wie 
documentatie en/of fotomateriaal 
ter beschikking heeft, mag met 
Amalia (of rechtstreeks met Oscar 
of Adriaan) contact opnemen. 

Boek over cafés

Leo Voeten verzamelt al jarenlang 
documentatie en foto’s over oude 
en nieuwe cafés in Baarle. Dit 
thema maakt deel uit van onze 
volkscultuur. Al eeuwenlang zijn 
cafés, herbergen en afspanningen 
ook een belangrijke economische 
speler. En voor de gemeenschap 

Sint-Vincentiuspanelen. https://commons.wikimedia.org

St.-Jan Baptist de La Salle met 
leerlingen. foto Antoon van Tuijl

Knip. foto Antoon van Tuijl
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vervullen zij een centrale rol in het 
verenigingsleven, bij ontspanning 
en feestelijkheden. Momenteel 
verwerkt Leo zijn gegevens in een 
tekst, wat dit of volgend jaar tot de 
publicatie van een boek zal leiden. 
Als heemkundekring staat onze 
vereniging hier volledig achter. Op 
die manier probeert Amalia het 
erfgoedonderzoek meer leven in 
te blazen. Ondertussen wordt in 
het heemhuis nog altijd het zopas 
verschenen boek ‘Straten met een 
Verhaal’ verkocht.

Boek over  
Weelde-Statie

Heemkundekring Nicolaus Poppe-
lius uit Ravels werkt aan een boek 
over Weelde-Statie. Die publicatie 
is in september 2023 gepland. Een 
aantal onderzoekers kwam in ons 
Heemhuis langs om het archief 
van wijlen E.H. Georges Dirven te 
raadplegen, een vroegere pastoor in 
Weelde-Statie.  

Oude handelsweg

Herwig Chantrain meldde dat hij 
in Brecht de kapel van Onze-Lieve-
Vrouw van Zeven Weeën in de 
Broekhovenstraat in de kijker wil 
zetten. Deze kapel zou zich langs 
de laatmiddeleeuwse wegverbin-
ding tussen ‘s-Hertogenbosch en 
Antwerpen bevinden. Herwig vroeg 
het contactadres van Jan Sikkers, 
die in 2018 bij Amalia een lezing 
hierover heeft gegeven. Bij navraag 
bleek de heer Sikkers inmiddels 
overleden te zijn. Gelukkig kon 
Amalia Herwig doorverwijzen naar 
de kaart van het internationale 
project Viabundus. Dat werk brengt 
alle Noord-Europese langeafstands-
wegen tussen 1350 en 1650 in 

kaart. Daar zie je dat de oude 
handelsweg van ’s-Hertogenbosch 
naar Antwerpen door de Broeckho-
venstraat in Brecht loopt en daarbij 
de kapel passeert. Zie: www.
landesgeschichte.uni-goettingen.de

Davidsfonds

Het Davidsfonds gaat een samen-
werking aan met het Land van 
Mark & Merkske om in de zomer 
zijn 36ste zomerzoektocht in onze 
grensstreek te organiseren. Die 
succesvolle wedstrijd is elk jaar 
goed voor gemiddeld 20.000 
deelnemers en heeft een trouw pu-
bliek: meer dan 60% van de deel-
nemers doet al minstens vijf jaar 
mee. De gemeenten die de voorbije 
jaren met het Davidsfonds voor de 
zomerzoektocht hebben samenge-
werkt, zijn daar heel tevreden over. 
In Gent werden vorig jaar door de 
zoektocht 8.000 overnachtingen 
extra geboekt. Daarnaast levert het 
voor de horeca tal van bezoekers 
op die iets willen eten of drinken. 

Het Davidsfonds is met 45.000 
leden het grootste cultuurnetwerk 
van Vlaanderen en werd in 1875 
opgericht. Het is genoemd naar 
Jan-Baptist David, geboren in Lier 
op 25 januari 1801. Hij was een 

kanunnik en hoogleraar aan de 
Katholieke Universiteit van Leuven. 
Tevens was hij voorman van de 
Vlaamse Beweging en voorzit-
ter van de katholieke Vlaamse 
studentenbond ‘Met Tijd en Vlijt’. 
Jan-Baptist David stierf in Leuven 
op 24 maart 1866.

Het Davidsfonds geeft boeken 
uit en organiseert onder meer 
evenementen en cursussen. In 
Baarle-Hertog is momenteel geen 
afdeling, ook in Merksplas niet. 
Wel is er één in Hoogstraten en in 
Ravels. Jef Mertens vraagt zich af 
of iemand iets weet over het Da-
vidsfonds in Baarle, Zondereigen 
of Merksplas in vroegere tijden. 
Rondvraag bij leden maakte duide-
lijk dat in Zondereigen de boe-
kenverkoop voor het Davidsfonds 
werd waargenomen door dok ter 
Bergmans uit Merksplas. Hij kwam 
bij meerdere gezinnen met de 
boekenlijst aan huis langs. Of er in 
Baarle-Hertog ooit een afdeling van 
het Davidsfonds is geweest, is niet 
duidelijk. Wie het antwoord kent, 
kan telefonisch contact opnemen 
met Jef Mertens via het nummer 
014/635626. 

Nieuwe leden 

Sinds de vorige van  
Wirskaante heeft Amalia weer 
een aantal nieuwe leden kun-
nen inschrijven.

Wij heten van harte welkom:
Dhr. J. Meeuwesen
Fam. A. Goedbloed
Dhr.  T. Overmeer
Mevr. L. van Velzen
Dhr. H.H. de Vries
Fam.  N. van Ham

Jan-Baptist David. 
https://felixarchief.antwerpen.be



90       van wirskaante 2022/1

Oscar de Rooij uit Baarle-Nassau 

en Adrian Pohl uit Beerse zijn 

twee oorlogsonderzoekers. Beiden 

zijn lid van onze heemkundekring 

en werken al enige jaren samen 

aan het onderzoek naar Poolse 

slachtoffers in Baarle en omlig-

gende dorpen en steden. Zij doen 

onderstaande oproep tot mede-

werking aan onze leden.

Gezocht

geven en belichten we de Poolse 
bevrijders die in Baarle hebben 
gevochten. 

Daarom doen wij een oproep aan 
alle lezers om ons te helpen met 
het vinden van meer informatie. 
Wij zijn op zoek naar foto’s van 
tijdens de bevrijding of kort erna, 
documenten, verhalen of gebeurte-
nissen over de bevrijdingstijd (okto-

ber 1944). Mogelijk zijn er Poolse 
oud-strijders in de regio gebleven 
of nakomelingen van hen die nog 
informatie hebben over hun Poolse 
vader of opa. 

Als u nog iets heeft wat ons kan 
helpen, kunt u via het e-mailadres  
bevrijding.baarle@gmail.com 
contact opnemen.”

Hebt u nog foto’s of verhalen van de bevrijding van Baarle, Zondereigen, 
Ulicoten? National Digital Archives

“Ons doel is om in samen werking 
met de heemkundekring een 
boek te schrijven over de Poolse 
bevrijders en hun strijd in de 
gemeente Baarle-Nassau-Hertog. 
Wij willen laten zien wie de Eerste 
Poolse Pantserdivisie was en gaan 
de Poolse strijd vanaf Zondereigen 
tot Alphen beschrijven en in kaart 
brengen. Ook proberen wij alle 
Poolse slachtoffers een gezicht te 
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Met tussenpozen is Leo Voeten 
al lang bezig met onderzoek naar 
de geschiedenis van de cafés 
en herbergen in Baarle-Nassau, 
Baarle-Hertog, Castelré, Ulicoten 
en Zondereigen. Hij is een boek 
aan het schrijven en wil dat eind 
dit jaar op de markt brengen. Met 
verhalen, anekdotes, foto’s en 
documenten zal 500 jaar geschie-
denis worden weergegeven. 

Hij kan daarbij nog foto’s of leuke 
anekdotes gebruiken. Wie kan 
daarvoor zorgen? Op dit moment 
zoekt hij nog foto’s van de cafés, 
de uitbaters, of het interieur van  
’t Stamineeke, van Den Bonten Os, 
van ’t Duitske, van De Druiventros, 
van De Oude Grens (Matteeu-
sen op de Singel), Den Biering, 
 Douanierke, De Veehandel Ulico-
ten, De Zwaan Zondereigen. 

Heb je foto’s of ken je iemand 
die foto’s heeft? 
Heb je leuke anekdotes of 
verhalen? Graag een berichtje 
aan cafe@amaliavansolms.org 
(de e van cafe zonder liggend 
streepje !!).

Dan neemt Leo contact op om 
iets af te spreken.

Geschiedenis van cafés en herbergen 

Gust Snoeijs van café 'In Holland' heeft veel pintjes getapt. Amalia van Solms /Teding v. Berkhout 

Oproep Caféboek:
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Maart

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

-  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. 
- Donderdag 07 april: lezing over Petrus Christus 

door Jan Verheyen, om 19.30 uur in het 
cultuurcentrum Baarle.

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

-  Donderdag 21 april: ontvangst van nieuwe leden, 
om 19.00 uur in 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.

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. 

Activiteitenprogramma 2022

ONDER VOORBEHOUD
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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 2022

Amalia van Solms wordt voor 
dit tijdschrift ondersteund door:

en

van wirskaante 2021/4       93

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

Steun 

Noorderkempen 
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HANEVEER 
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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


