
1       van wirskaante 2013/3

Jaargang 30, nr. 3, september-oktober-november 2015

Driemaandelijks tijdschrift van heemkundekring ‘Amalia van Solms’, Baarle-Hertog-Nassau
van wirs
    kaante

P
9

1
8

5
4

1



2       van wirskaante 2015/3

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

Bankrelaties
• NL 13 RABO 0103 8949 69

• BE 90 7333 0238 8032

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

Colofon

Secretariaat (Maria Voeten)

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

0031 (0)13 507 8133

info@amaliavansolms.org

Voorzitter (Ad Jacobs) 

0031 (0)13 507 8258)

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever
Ad Jacobs, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website
• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org
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staan mits bronvermelding.

Losse nummers zijn verkrijg-

baar voor e 5,00 per stuk.
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6 Aon de praot mee… (59)
 Geert Adams
Veel Baarlenaren kennen Geert 
Adams als beheerder van het 
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Samen met zijn vrouw Hilde heeft 
hij veel van de daar opgedane ken-
nis op andere plekken ingezet: bij 
Widar, de Kleine Aarde…
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Dit jaar is het precies 675 jaar ge-

leden dat de naam Bedaf voor het 
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het over de grens gelegen landgoed 
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Voorwoord

De voorbije maanden hebben in 

het teken gestaan van ons zomer-

programma. En natuurlijk de grote 

schoolvakantie. 

Veel van onze leden genoten in 

deze maanden van hun welver-

diende vakantie. Men trok er op 

uit om andere plaatsen, streken 

en landen te bezoeken en natuur-

lijk naar historische binding met 

Baarle te zoeken. Leden die thuis 

bleven hadden een ruime keuze 

uit eigen activiteiten van Amalia. 

In Baarle begint de vakantie voor 
de kinderen met de wielerzesdaag-
se. Veel kinderen en kleinkinderen 
van onze leden doen mee aan deze 
geweldige jeugdwerkactiviteit. Een 
week lang trekt de leiding met zo’n 
700 kinderen op de fiets er op uit 
in ons eigen heem. Elke dag een 
andere route en spelletjes om het 
klassement te bepalen. 
Voor de klassementen werd fana-
tiek gestreden door deelnemers en 
begeleiders. Geweldig toch om de 
vakantie op deze wijze te kunnen 
beginnen.

Ook bij Amalia staat de zomerpe-
riode in het teken van wandelen, 
fietsen en reizen.
Zo zijn wij met de heemreis eind 
mei op bezoek geweest in Uden 
waar tijdens WO1 veel Belgische 
vluchtelingen in het Vluchtoord 
zijn opgevangen. De eersten die er 
arriveerden, kwamen van Baarle-
Grens. In Uden bezochten wij de 
locatie van het vroegere Vluchtoord 
met het herdenkingsmonument 
en de wielerbaan. ‘s-Middags be-
zochten we Huis Doorn, van 1920 
tot 1941 het ballingsoord van de 
Duitse keizer.

Onze tweede heemreis bracht ons 
begin juli voor vier dagen naar het 
Franse Verdun. Deze heemreis is 
voorbereid door Herman en Els 

Janssen. Zij hebben daar samen 
met onze gidsen Antoon van Tuijl 
en André Moors veel tijd en energie 
ingestoken. De reis was tot in de 
puntjes verzorgd en was voor ie-
dereen een geweldige ervaring. Wij 
hebben er allen echt van genoten. 
Een verslag vindt U in dit nummer.
Dichter bij huis hebben we een 
bezoek gebracht aan landgoed De 
Hoevens, een particulier landgoed 
van vele hectaren. Het beheer van 
het landgoed is gericht op duur-
zaamheid en behoud van histo-
risch cultuurlandschap. Door deze 
aanpak krijgen bijzondere planten 
en dieren de kans om er te gedijen. 
En dat hebben we met z’n allen 
kunnen zien. 
Op het landgoed is ook een natuur-
begraafplaats en onze charmante 

De drie gidsen van ’Verdun’.
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Charlotte Michielsen gaf hier tekst 
en uitleg. Door haar werden wij 
meegenomen voor een wandeling 
over deze prachtige begraafplaats. 
De meesten van ons waren onder 
de indruk van de schoonheid, stil-
te, rust en ruimte op dit landgoed.

Onze lokale heemdag is een vaste 
jaarlijkse activiteit waar veel leden 
belangstelling voor hebben. Ook 
dit jaar was weer een verrassend 
programma in elkaar gezet. Zo 
bezochten wij garage Grauwmans 
met aandacht voor de wegenwacht 
en leerbekledingsbedrijf van luxe 
auto’s alsmede het aspergebedrijf 
van de familie Vissers. Verder 
hebben we rondgekeken bij de 
archeologische opgravingen van de 
rondweg, waarover u in deze Van 
Wirskaante veel meer kunt lezen. 
Zoals gebruikelijk werd de lokale 
heemdag begonnen met een lek-
kere broodjeslunch en afgesloten 
met een dinertje bij De Lindeboom. 
We kunnen met z’n allen terugkij-
ken op een geslaagde heemdag 
2015.

Op de eerste zondag van septem-
ber wordt volgens traditie onze 
heemkalender gepresenteerd. Dit 
jaar is het de 29e heemkalender. 
De werkgroep heemkalender koos 
voor 2016 als thema ‘Jubilarissen’. 
Sinds 2012 wordt onze heem-

kalender ruimhartig gesponsord 
door Bart en Katja de Bresser van 
Jumbo Baarle-Nassau. Wij bij 
Amalia zijn in ieder geval blij met 
deze financiële ondersteuning. 
Na de presentatie starten wij met 
de huis-aan-huis verkoop. Daar 
kunnen we zeker nog wat hulp 
bij gebruiken. Elk jaar kunnen we 
gelukkig een beroep doen op een 
groot aantal trouwe bezorgers, 
maar regelmatig geeft toch iemand 
aan dat hij/zij er mee moet stop-
pen. 
Wil je een bijdrage leveren door 
enkele straten voor je rekening te 
nemen, meld je dan aan bij onze 
secretaris. Elke hand is welkom 
want vele handen maken licht 
werk, toch!
De opbrengst van de heemkalender 
stelt Amalia in staat onze leden 
activiteiten aan te bieden voor een 
vriendenprijs of soms zelfs gratis. 

Kennismaking met de nieuwe burgemeester.

Wij rekenen op ieders medewer-
king bij verkoop of aankoop van 
onze heemkalender. Dan kunnen 
wij ook in 2016 deze goede tradi-
tie zonder twijfel voortzetten.

Begin juli heeft een delegatie van 
het bestuur kennis gemaakt met 
onze nieuwe burgemeester Marjon 
de Hoon-Veelenturf. Tijdens dit ge-
sprek hebben wij onze aandachts/
knelpunten met haar besproken. 
Zij gaf aan dat het belangrijk is om 
regelmatig met elkaar te overleggen 
en stelde voor om dit structureel op 
te pakken. Ook voor het bestuur is 
regelmatig overleg van belang om 
de samenwerking bij belangrijke 
projecten goed af te stemmen. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat 
dit tijdens haar ambtsperiode gaat 
lukken.

Na de vakanties gaan wij al weer 
nadenken over het activiteiten-
programma voor het volgend jaar. 
Onze activiteitencommissie pakt dit 
in september al op.
Heb je leuke ideeën voor activitei-
ten, geef ze dan door aan een van 
de bestuursleden. Zij zijn meer dan 
welkom en met Uw hulp kunnen 
wij een gevarieerd programma 
opstellen. En daar rekenen wij met 
z’n allen toch op.

Ad Jacobs, uw voorzitter

Ad Jacobs bedankt Charlotte Michielsen voor het bezoek 
aan de natuurbegraafplaats.
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 “Die moeilijk opvoedbare kinderen zijn bij ons nog het meest 
welkom...”

Aon de praot mee... (59)
Geert Adams

ANTOON VAN TUIJL

Wij zetten onze serie gesprekken 

met actieve inwoners van ons 

heem voort. Deze keer trekken we 

daarvoor naar Ulicoten om aan te 

bellen op het adres Bartelbaan 2. 

Naar goede Brabantse gewoonte 

zitten we al gauw aan de koffie en 

na een inleidend ‘rondje’ raken 

we goed ‘aon de praot mee’ Geert 

Adams. Zijn vrouw Hilde is daarbij 

een heel betrokken gesprekspart-

ner.

Wie is Geert Adams?

Geert wordt in Ulicoten geboren op 
27 september 1941 in het gezin 
van Jan Adams en Maria van der 
Kaa. Vader Johannes Josephus 
(Jan) is in Minderhout geboren 
op 9 maart 1900 en overlijdt te 
Ulicoten op 30 juli 1973. 
Moeder Maria Adriana (Maria) 
wordt te Ginneken geboren op 
21 juni 1908. Ze sterft te Baarle-
Nassau op 12 december 1973. 
Zij heeft haar vader Gerardus maar 
tien jaar overleefd. Deze Gerardus 
van der Kaa is rond 1910 vanuit 

Dorst naar Ulicoten gekomen en 
wordt daar een van de eerste land-
bouwers die ook tuinbouw gaan 
bedrijven.   

Opa Adrianus Adams boert op een 
boerderij in de Wilhelminastraat op 
wat in de Ulicotense volksmond 
het Hoogeind heet. Het gezin 
waarin Geert groot wordt, woont in 
een boerderij even buiten het dorp 
aan de Baarleseweg. Het land-
bouwbedrijf wordt voortgezet door 
broer Janus. Nu woont daar diens 
zoon Rudy die asperges kweekt.
Geert is de middelste in de rij van 
negen kinderen. Hij heeft vier 
broers en vier zussen.

De ouders van Geert: Jan Adams en 
Maria van der Kaa.

Familie van der Kaa voor een Brosensboerderij aan de Haldijk. In het midden 
staat de moeder van Geert.
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Jeugd en schooltijd

Tot de vroegste herinneringen van 
Geert behoort de bevrijdingsop-
tocht die kort na de oorlog door 
Ulicoten trekt. Er is dan een stoet 
van praalwagens. Eén van de 
wagens heeft hij nog helder voor 
de geest. In het uitgebeelde tafereel 
speelt een ‘Duitser’ mee, die in 
Ulicoten ‘Opa’ werd genoemd.

Geert gaat naar de bewaarschool, 
geleid door de zusters Dominica-
nessen. Op de lagere school krijgt 
hij de eerste twee leerjaren les 
van juffrouw Rentiëns. Meester De 
Kanter verzorgt de derde en vierde 
klas. “Die was streng”, weet Geert 
nog maar al te goed. “Maar”, voegt 
hij er in een adem aan toe, “hij 
leerde ons wel heel veel! Dat vond 

ik goed, want ik was erg leergie-
rig.” Geert gaat dan ook graag naar 
school. De laatste twee leerjaren zit 
hij bij meester Verschueren. “Die 
gaf ons praktijkles, zogenaamd”, 
vertelt Geert. Hij bedoelt dat de 
oudere leerlingen bij het overblij-
ven en soms ook gewoon onder 
lestijd in zijn tuin moeten werken. 

Hij kweekte namelijk veel groen-
ten. Een groot deel daarvan werd 
geweckt.

Na schooltijd

Veel vrije tijd heeft Geert in zijn 
jonge jaren niet gekend. Na 
schooltijd moet er thuis geholpen 
worden. Iedereen heeft een taak. 
Geert ziet zichzelf nog aanmaak-
bosjes maken. Uit takkenbossen 
breekt hij de dunne takken in korte 
stukjes en bundelt die tot een 
bosje. Dat dunne hout is ideaal 
om ‘s morgens de kachel mee aan 
te maken. Op de boerderij is altijd 
werk dat gedaan moet worden. Is 
er eens een keer niet iets dringends 
te doen, dan gaat Geert helpen bij 
andere boeren en tuinders. Bieten 
dunnen, aardbeien plukken, fram-
bozen opbinden, spruiten plukken, 
aardappelen rapen, tollen plukken 
en ga zo maar door.
Het telen van zacht fruit is nog vrij 
nieuw in die tijd. Er zijn Ulicotense 
boeren die daar wat minachtend 
naar kijken. Aardbeien en fram-
bozen worden wel ‘merelvoeier’ 
genoemd.

Het kan wel eens gebeuren dat 
bij thuiskomst uit school, moeder 
niet direct in de buurt is bij de 
boterham. Er worden dan ook geen 
werktaken uitgedeeld. Geert en zijn 

De kinderen Adams: v.l.n.r. Jaon, An, Geert, Greet en Trees 
met het dienstmeisje Nellie Verschueren.

Schoolfoto met An, Geert, Greet en Trees. Geert zit op de 
bewaarschool.
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broers ‘ontsnappen’ dan en trekken 
de bossen in. Er zijn wel meer van 
die avonturengroepjes in het bui-
tengebied actief. Elke groep heeft 
zo’n beetje een eigen territorium 
waar geravot wordt en waar ze in 
het voorjaar vogelnesten zoeken. 
Kievitseieren zijn een geliefde buit. 
Ze brengen geld op! Vindt de groep 
een eksternest, dan klimt een van 
de jongens in de boom. Tijdens het 
afdalen, breekt hij zoveel moge-
lijk takken af. “Dan leek het alsof 
er meerdere keren naar dat nest 
geklommen was”, legt Geert uit. 
Concurrenten worden zo ontmoe-
digd om ook in dat nest te kijken. 
De jongens zijn niet tevreden met 
de vier of vijf eieren die een ekster 
of een kraai gewoonlijk legt. Ze 
laten één ei liggen. “Dan gaat de 
vogel door met eieren leggen”, legt 
Geert uit. “Dan gingen we een paar 
keer terug om te oogsten.” Die 
eieren worden uitgeblazen. Zijn 
ze vers dan gaan ze in de pan. De 
lege schalen worden aan een lange 
draad geregen en op de slaapka-
mer tegen de muur gehangen.
Er bestaat een duidelijke erecode 
bij de eierzoekers. Eksters, kraaien 
en houtduiven zijn niet veilig voor 
hen, maar ‘nuttige vogeltjes’ laten 
ze met rust. Wie de code door-
breekt en toch met mereleieren 

aankomt, krijgt dat ongezouten te 
horen.

Geert leert door ervaring dat je in 
de natuur geen honger hoeft te 
lijden. Hij weet precies op welke 
akkers lekkere tollen (groenknollen) 
groeien en waar bittere. Zo’n knol 
wordt met de voortanden geschild 
en de witte inhoud is eten en drin-
ken tegelijk. Tarwearen uitwrijven 
en dan de korrels tot kauwgum 
kauwen, is ook lekker. “En vlak de 
klokkebaaien (bosbessen) niet uit,“ 
vindt Geert. De natuur geeft volop 
kans tot verschillende geliefde 
bezigheden.

Andere wereld

We keren even terug naar de vroe-
ge jeugd van Geert. Tegen het eind 
van de oorlog komt er een zekere 
Leen Pensioen – een Rotterdammer 
– in Ulicoten aan. Hij is ontsnapt 
uit een Duits werkkamp en zoekt 
onderdak. Hoe het precies geregeld 
wordt, weet Geert niet, maar Leen 
komt in het gezin van Jan en Maria 
Adams terecht. Na de bevrijding 
van Noord-Nederland keert de 
onderduiker naar Rotterdam terug. 
Leen, maar ook zijn ouders, zijn 
zó dankbaar voor de ondervonden 
gastvrijheid, dat Geert in Rotterdam 

op vakantie mag komen. Daar valt 
hij als kind uit een klein grensdorp 
werkelijk van de ene verbazing in 
de andere. “Die mensen woon-
den op een bovenwoning,” vertelt 
Geert. “Ik wist helemaal niet dat 
mensen op zolder konden wonen! 
Er gebeurde echt een wonder toen 
ik zag dat de moeder een munt in 
een klein kastje deed en daarna 
een gaskraan opendraaide om te 
gaan koken. Hoe kon dat toch!?” 
Hij mag een keer mee naar een 
heel grote winkel. Misschien wel 
de Bijenkorf , vraagt Geert zich af. 
Alles wat hij daar ziet is overdon-
derend. “Het meest vreemde dat ik 
zag was, dat de familie Pensioen 
kippen hield. Maar omdat ze geen 
tuin hadden, zaten die leghennen 
in een vogelkooi die tegen de muur 
hing! Ik ben er meerdere keren ge-
weest en ik bleef me verwonderen. 
Wat een andere wereld dan hier bij 
ons,” verzucht Geert.

Jonge Boerenstand

Bijna alle opgroeiende jongens uit 
boerengezinnen zijn in die tijd lid 
van de Jonge Boerenstand. Geert 
dus ook. Die vereniging bevorderde 
de ontwikkeling van de agrarisch 
jeugd op verschillende fronten. Er 
worden allerlei cursussen georga-

Retraite in Seppe. Rechts boven staat Geert.
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niseerd. Die zijn aan Geert goed 
besteed. Hij is nog altijd leergierig 
en de kans om door te leren na de 
lagere school was er niet.
Vanuit deze vereniging wordt ook 
een soort bedrijfshulp georgani-
seerd, zodat bij ziekte van een 
landbouwer het werk op het bedrijf 
toch door kan gaan.
Er wordt veel aan sport gedaan. 
Vormen van atletiek bijvoorbeeld. 
Maar beroemd is de bouw van de 
levende piramide. Regelmatig zijn 
er wedstrijden tussen de sportclubs 
van naburige dorpen. Soms zijn er 
ook grotere kringwedstrijden.
Vast tarief in de jaarprogramma’s 
zijn de retraites in Seppe. De 
overkoepelende NCB hecht grote 
waarde aan het geestelijke leven 
van de jonge boerengeneratie.

Vreemdelingenlegioen

De bezoeken aan Rotterdam zijn 
voor Geert wonderlijke ervarin-
gen geweest. Op zeventienjarige 
leeftijd maakt hij echter ook weer 
bijzondere zaken mee. Hij is Belg 
en krijgt op zeker moment een 
oproep voor de militaire keuring. 
Of hij zich maar in Brussel wil 
melden! Hoe kom je vanuit dat 
kleine Ulicoten in die wereldstad, 
wanneer je nog nooit een trein 
van binnen gezien hebt? Iemand 
zei hem: “Zie maar in Turnhout te 
komen. Vandaar kun je met een 
tram naar Antwerpen en dan vind 
je het verder wel!” Geert vertrekt. 
In Turnhout ziet hij een paar jonge 
mannen die op het station ook 
vragend en zoekend rondlopen. 
Ze sluiten zich bij elkaar aan en 
weten eerst in Antwerpen en later 
ook in Brussel te komen. Daar kent 
een taxichauffeur deze zoekende 
groepjes jonge mannen wel. Hij 
levert hen keurig op de plaats van 
bestemming af.

Het totale keuringsproces duurt 
drie dagen. Geert merkt al gauw 
dat het bij deze keuring gaat om 
dienstplichtige Belgen die in een 
of ander buitenland wonen. Het is 
een bonte mengeling van mensen. 
“Ik waande me in een soort vreem-
delingenlegioen,” zegt Geert.
Er volgt nóg een eigenaardige 
ervaring. Hij krijgt het aanbod om 
meteen maar te blijven om zijn 
dienstplicht te vervullen. Dat doet 
hij. Zijn opleidingstijd in de buurt 
van Turnhout duurt twee maanden. 
Geert vertelt met smaak over een 
wel erg vreemde snuiter in zijn  
opleidingsgroep. Het is een zwarte 
jongen. “Die had volgens mij 
helemaal geen gevoel voor regels 
en afspraken. Dat was een echte 
vrijbuiter. Op zekere keer was hij 
na een veldoefening zijn geweer 
kwijt. Nou, geloof maar dat er dan 
paniek is! Hij had het ergens aan 
een boomtak gehangen. Wij heb-
ben er met ons hele peleton twee 
dagen naar gezocht!”
In deze twee maanden valt Geert 
heel wat kilo’s af. “Het eten was 
er zo slecht en gewoon te weinig,” 

beweert hij. “Ik verdenk ze ervan 
dat ze daarop bespaarden. Wij 
maakten mee dat we vóór het eten 
nog eens goed afgepeigerd werden, 
zodat we gewoon te moe waren 
om te eten! Mijn verdere diensttijd 
bracht ik door in Duitsland. Daar 
was het nogal wat beter. Ik had er 
mijn kilo’s zo weer terug.

Het militaire zakboekje van Geert.

Geert zit in het midden tussen een 
paar collega-soldaten.
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Op de vrachtwagen

Op zijn achttiende jaar gaat Geert 
in dienst bij Kusters als vracht-
wagenchauffeur. Hij komt vooral 
op de veewagen en brengt koeien 
naar de veemarkt en varkens 
naar de slachterij. Dit klinkt saai, 
maar Geert herinnert zich ook wel 
spannende momenten. Zo moet hij 
eens een zware stier laden op de 
Kievit. Dat dier wordt als gevaarlijk 
gezien. Het beest heeft altijd in 
een nogal donkere stal gestaan. 
Daarom durft de eigenaar noch 
de koopman die zware jongen in 
het daglicht te brengen. Geert zet 
daarom zijn wagen achteruit de 
stal in tot tegen het hok van de 

stier. Die krijgt een korte schok 
van de stroomstok en klimt zonder 
probleem in de wagen.
Meer moeite heeft hij met een 
andere rit. Er zijn wel eens 
vrachten te vervoeren buiten het 
zicht van de douaniers om. “Ja, 
dat heet smokkelen,“ geeft Geert 
toe. Op een dag probeert hij met 
zijn veewagen, geladen met zestig 
varkens, via zandwegen van de 
Hazenberg naar het Oosteind, juist 
over de grens bij Meerle, te komen. 
In het zicht van de Lembeek, ter 
hoogte van het Poetjesven, is 
de weg zo slecht dat de wagen 
kantelt. Dat geeft een ravage! Die 
tientallen varkens liggen daar door 
en over elkaar te spartelen en 

gaan me toch te keer. Boodschap-
pers worden uitgezonden en er 
komt een andere vrachtwagen. 
Die neemt de vracht over en trekt 
de gekantelde wagen meteen ook 
maar weer recht. Alles loopt goed 
af en er is geen douanier die van 
het tafereel heeft kunnen genieten.
Op Groot Bedaf worden op een dag 
varkens geladen in een schuur, 
terwijl de douaniers, die onraad 
ruiken, in de directe omgeving 
speurend rondrijden. Ze vinden 
niets! Het vervoer van een moei-
lijke stier valt al niet mee. Wanneer 
je echter een stel varkensberen in 
je wagen krijgt, dan heb je echt 
een probleem. “Die verdragen el-
kaar niet en vechten elkaar dood,” 
zegt Geert. “Daar moet je iets mee 
aanvangen. Wij hadden toen nog 
geen aparte hokken in de wagen. 
Om die beesten toch onbeschadigd 
af te leveren, deden wij die een 
touw door de bek en zo werden 
ze vastgezet tegen de wand van 
de wagen. Ik was daar niet blij 
mee,” geeft Geert grif toe, “maar 
wij wisten niet hoe we ze anders 
uit elkaar moesten houden. Zo ging 
dat toen!”

Op jacht

Geert leeft niet alleen. Wij willen 
het dus ook beslist hebben over 
zijn kennismaking met Hilde en 
hun gezamenlijke leven.
Hilde heeft zichzelf altijd gezien als 
een echt buitenkind. Van jongs af 
aan weet zij dat ze anders denkt 
en voelt als haar ouders, broers en 
zussen. Al vroeg heeft ze de nei-
ging om voedsel te bereiden met 
wat ze in de natuur vindt. Ze bakt 
als kind al pannenkoeken  met 
wilde kruiden daarin. En wat zou 
ze toch graag teken- en schilderles-
sen volgen. Daar zien haar ouders 
echter geen heil in. Ze moet gaan Een chauffeursdocument van Geert.
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werken en komt in de Brepols 
drukkerijen terecht. Routinewerk 
doet ze daar. Haar afdelingsbaas 
ziet dat ze helemaal niet goed in 
haar vel zit. “Hij geeft me naast 
een andere functie ook een krantje 
waar banen in staan. Drie dagen 
later kan ik beginnen als assistente 
van een fotograaf. Daar kan ik iets 
creatiefs doen,” vertelt Hilde.
Tussen de bedrijven door leert ze 
zichzelf gitaar spelen en Russisch 
lezen. De drang om te tekenen en 
te schilderen leeft ook nog steeds. 
Een paar avonden in de week gaat 
ze babysitten en verdient daarmee 
juist genoeg om op de andere 
avonden tekenles te volgen.

Hildes vader is beheerder van 
een landgoed in de omgeving van 
Poppel. Hilde doet niets liever dan 
mee de natuur in trekken. Bij een 

jachtpartij gaat ze mee als drijver. 
Op een dag komen er en paar ‘Hol-
landers’ om konijnen te bestrijden 
met de fret. Wonderlijk toch, maar 
als bij donderslag gaat haar aan-
dacht van het groen en de konijnen 
naar een van die Hollanders: Geert 
Adams! Die heeft vooralsnog meer 
aandacht voor zijn fret en de konij-
nen. Het duurt echter niet lang of 
de vonken gaan over en weer. In 
1974 trouwen zij. Er komen drie 
kinderen die inmiddels volwas-
sen zijn en hun weg goed vinden. 
Hilde en Geert genieten met volle 
teugen als ze met hun kleinkinde-
ren in de weer zijn.

Buitenleven

Bezig zijn in de natuur bracht hen 
samen. Een groene levenswijze 
hebben zij stelselmatig uitge-

bouwd. Wanneer dokter Lamberti 
uit Alphen in 1972 ‘Blommegoed’ 
(de Hollandse Bossen) erft en 
door aankoop nog wat uitbreidt, 
gaat hij op zoek naar iemand in de 
buurt die daar toezicht wil houden 
en beheerswerk kan doen. Hij 
komt bij Geert terecht en heeft de 
juiste man gevonden. Een zoon 
van Lamberti studeert bosbouw in 
Wageningen. Geert snuffelt al zijn 
studieboeken door en doet daar-
mee kennis op. “Kennis krijg je 
ook door te experimenteren,” is de 
ervaring van Geert. Hilde beaamt 
dit. Hij regelt de verhuur van de 
landbouwpercelen, vraagt subsi-
dies aan voor aanplantingen en be-
heerswerken. Alle drie de kinderen 
mogen een stuk grond beplanten 
met een zelfgekozen boomsoort. 
Lamberti blijft zeer betrokken. “Hij 
komt bijna elke zaterdag met iets 
lekkers naar het jachthuisje,” weet 
Geert met waardering te melden.

De rijke natuur van ‘Blommegoed’ 
biedt vooral aan Hilde ideale 
kansen om haar behoefte aan 
leven met en in en voor de natuur 
te volgen. Puur op intuïtie zoekt 
en vindt zij de weg in zelfvoorzie-
ning en eten uit de natuur. Geert 
gaat daar met volle overtuiging in 
mee. De kinderen worden er sterk 
bij betrokken. Zij hebben samen 
– bij wijze van experiment – wel 
eens een paar overlevingsdagen 
gehouden, door volledig te leven 
in en van de natuur. Ze bakten 
bijvoorbeeld zelf hun brood in een 
open vuur met deeg dat ze – goed 
verpakt – lieten rijzen met hun 
lichaamstemperatuur. Ze doen 
steeds meer plantenkennis op in 
de praktijk, maar volgen ook een 
herboristenopleiding. Zo breiden ze 
hun kennis uit en raken vertrouwd 
met Latijnse plantennamen. Hun 
grote passie is het poten en zaaien 

Hilde in haar element.

Geert gaat zijn jongste kleinkinderen voor in de natuur.
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van allerlei soorten ‘vergeten’ 
groenten en fruit en eetbare wilde 
planten.  

Kennis uitdragen

De opgedane kennis en erva-
ring blijft niet hangen binnen de 
grenzen van de Hollandse Bossen. 
Noemden we niet al eerder de 
wens van Geert om leraar te wor-
den? Dat talent komt er op zeker 
moment toch uit.
Bij Widar in Zondereigen geeft hij 
uitleg over plantenkweek en het 

Daarbij voelen Hilde en Geert zich 
in hun element. “Vooral kinderen 
uit het speciale onderwijs, de 
zogenaamd moeilijk opvoedbare, 
zijn bij ons extra welkom,“ zegt 
Geert. Hij organiseert boswande-
lingen, laat de jeugd hout afzetten, 
snoeihout opruimen en poelen 
schoonmaken. “Je hebt er geen 
kind aan als ze zo bezig zijn,” 
oordeelt Hilde.

In 2008 en 2009 zorgt de Land-
inrichting dat de versnippering in 
het landgoed ongedaan gemaakt 
wordt. De landbouwpercelen wor-
den tot natuur omgevormd, zodat 
de waterhuishouding voor het 
hele gebied op maat ingericht kan 
worden. Het munitiedepot wordt 
aan de natuur teruggegeven. Wat 
later dragen de erven Lamberti het 
gebied over aan Natuurmonumen-
ten. Hilde en Geert zijn nu vrijwil-
ligers voor deze natuurorganisatie. 
Zowel in de Hollandse Bossen als 
in andere natuurterreinen worden 
ze ingezet bij educatieve projecten. 
Vooral Geert is hierbij heel actief.

Tekenbeet

In 1991 wordt Geert ziek en niet 
zo’n beetje ook. De dokter weet 
er niet goed raad mee. Hilde gaat 
op onderzoek uit. Dat valt niet 
mee. Internet bestaat immers nog 
niet. Zij zoekt contact met allerlei 
instanties en schrijft ziekenhuizen 
aan. Ze beschrijft de ziektever-
schijnselen en suggereert – alweer 
op intuïtie – de ziekte van Lyme, 
die voortkomt uit een tekenbeet. 
Het intensief bezig zijn in de na-
tuur kan namelijk heel goed een 
tekenbeet opleveren.
Uiteindelijk krijgt ze het voor elkaar 
dat het bloed van Geert in Duits-
land wordt onderzocht. Hij moet 
acuut behandeld worden, want er 

Hij deelt zijn verwondering met de kleinkinderen.

Hun fraaie stand in Bokrijk.

snoeien van fruitbomen. Hilde en 
Geert nemen deel aan de Boeren-
markt van Meer. Daar verkopen ze 
plantgoed en vertellen erover. De 
Kleine Aarde in Boxtel – voormalig 
centrum voor milieuvriendelijk 
leven –  maakt gebruik van hun 
kennis. In Bokrijk zijn ze te vinden 
op de jaarlijkse markt van ‘Het 
Eetbare Landschap’. Ze hebben er 
een mooie stand en verkopen er 
allerlei eetbare planten.
Op het landgoed komen ook 
met regelmaat groepen kinderen 
voor buitendagen en werkweken. 
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is sprake van een ontsteking in de 
hersenen. Zes weken lang krijgt 
Geert dagelijks een dosis kostbare 
medicijnen middels een infuus 
toegediend! Geert herstelt, maar 
heeft nog serieuze problemen. 
Hij weet zich heel veel zaken niet 
meer te herinneren, mist tijdsbesef, 
en weet de weg niet meer. Waar hij 
gaat of staat, er moet altijd iemand 
met hem mee.

Boswandeling met de kleuters van Ulicoten.

Samen trainen ze eindeloos om 
deze mankementen weg te krijgen. 
En dat lukt! “Maar mijn korte 
termijn geheugen geeft nog altijd 
problemen,” besluit Geert het 
relaas.

Tot slot
 
Bij ons gesprek hebben we daar 
gelukkig geen last van gehad. 

Hilde en Geert, het ga jullie goed!

Het heeft mij zeer geboeid jullie 
verhalen te horen. Ik bewonder jul-
lie betrokkenheid bij alles wat leeft 
en jullie doorzettingsvermogen in 
mindere tijden.
Mede namens de vele lezers van 
Van Wirskaante, wil ik jullie heel 
hartelijk bedanken voor jullie open-
hartigheid. Namens Amalia alle 
goeds toegewenst en nog heel veel 
mooie groene jaren.
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Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van een aantal leden 

afscheid moeten nemen.

Wij gedenken: 

Bart Antens  
Hoogstratensebaan  39 
5111 EP    Baarle-Nassau

Patrick van Bergen  
Turnhoutseweg  46           
2387 Baarle-Hertog

Wil Leuris  
Dorpsstraat 15
5113 TC    Ulicoten

In Memoriam

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

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek vergeten 
te vermelden, doen wij een vrien-
delijk verzoek aan nabestaanden 
om een overlijdensbericht te 
sturen naar : 
Maria Voeten-Wouters, 
Spoorpad  8, 
5111 BW  Baarle-Nassau 
of naar  
Heemkundekring Amalia van 
Solms, Kerkstraat  4, 
2387  Baarle-Hertog.
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Reacties van lezers

Het tweede nummer dit jaar van 

Van Wirskaante heeft enkele reac-

ties en aanvullingen opgeleverd. 

De zijn hieronder afgedrukt.

Valt u iets op in deze Van Wirs-

kaante? Hebt u een tip, opmer-

king of suggestie? Schroom niet 

en neem contact met ons op: tel 

0031 (0)13 507 8133 of info@

amaliavansolms.org.  

Kapelletje van ’t Kerkebos

Ik heb nog een aanvulling op het 
artikel over het kapelletje van ’t 
Kerkebos in de vorige Van Wirs-
kaante. Ik heb het artikel en de 
aanvulling laten lezen aan mijn 
broer en zus om er zeker van te 
zijn dat het de waarheid is.

‘Toen ik nog een kind was begin 
de jaren 50 lag het kapelletje van 
‘t Kerkebos er in mei wat verlaten 
bij. De meeste kinderen en ouders 
gingen elke dag bidden aan de 
kapel in de Oude Baan.
Wij gingen naar het kerkebos. Er 
liep toen een pad dat nu allang 
verdwenen is, achter de huizen 
vertrekkende van toen Jos Segers 
en kwam dan uit op het pad waar 
Staf Van Dijck woonde, alle hoven 
kwamen er op uit. De gronden 
waren toen eigendom van mijn 
vader A. Leestmans, de gronden 
werden nadien verhuurd aan Jos 
Segers, nog later heeft Mil Segers 

de gronden gehuurd en daarna 
gekocht en verdween het pad. De 
kruisprocessie ging ook soms langs 
daar tussen de velden.
Ons gezin Leestmans, met José 
Segers en Fientje Vromans gingen 
daar dus bidden en zingen. Wij 
versierden het en speelden wat na 
het bidden. Achter het kapelletje 
was toen het kerkebos. De laatste 
dag van mei trakteerden ons 
moeder en Fientje Vromans ons 
op snoep, Fientje maakte suikeren 
fondant harten in verschillende 
kleuren.
Wij zijn dus zeer blij dat ten eerste 
het kapelletje nog bestaat en dat 
de traditie wordt voortgezet.

Wat het pad betreft dat achter de 
huizen liep, dat werd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gebruikt om 
de schuilkelder te bereiken. Spijtig 
genoeg konden Ludivica Leest-
mans en August Leestmans (zie 

ook het artikel ‘Verhalen rond 70 
jaar bevrijding’, red.), nonkel en 
tante van mijn vader, het pad niet 
tijdig bereiken en werden ze getrof-
fen door een vliegende bom.’

Leen Leestmans

Henk Siemons

Bij deze wil ik even een punt onder 
jullie aandacht brengen. In het 
tijdschrift nr. 2 van 2015 stond 
een stuk over ‘Verhalen rond 70 
jaar bevrijding’. Dit begon met een 
verslag van een gesprek met Henk 
Siemons, oom van mijn man en 
buurman. Hij is helaas op 25 no-
vember 2012 overleden. Wat mij 
opviel is dat dit er niet bij vermeld 
was, terwijl de volgende gesprek-
ken met Cees Peeters en Jaan van 
den Brandt wel een vermelding 
van hun overlijden hadden. Uit 
respect voor ome Henk zou ik het 

Het kapelletje van ’t Kerkebosch werd op 18 juli door de wandelaars 
aangedaan.
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netter gevonden hebben als dit wel 
was gebeurd, daarom wilde ik dat 
jullie even laten weten.

Monique Schellekens-Oomen

Naschrift redactie: Excuses dat 
de overlijdensdatum van Henk 
Siemons niet was meegenomen.

Waterput met karrewiel?

In het verslag over het archeolo-
gisch onderzoek op het tracé van 
de rondweg las ik dat daar ook 
waterputten werden aangetrof-
fen. Dit interesseert me bijzonder 
omdat ik een artikel moet schrij-
ven over de vondst in 1979 van 
een waterput naast de kerk van 
Kasterlee (Belgische Kempen, 
prov. Antwerpen). Hierbij de korte 
nota die ik daarover publiceerde in 
Taxandria Nieuws, jaargang XXIX, 
nr 1-2011, het ledenblad van 
‘Taxandria’.
Het betreft een (vermoedelijk) 
plaggenput, met onderaan een 
karrewiel. Ik raadpleegde toen 
Nico Arts, stadsarcheoloog van 
Eindhoven die me meedeelde dat 
dergelijke ‘wielputten’ veelvuldig 
in Eindhoven zijn aangetroffen. 
Dergelijke wielen met afgeronde 
velgen zijn trouwens in Eindhoven 
geconserveerd. Het resultaat van 
het door het Koninklijk Instituut 
van het Kunstpatrimonium uitge-
voerde C14-onderzoek gaf drie 
verschillende dateringsresultaten, 
het oudste uit de 17e eeuw.
Mijn vraag is: zijn er te Baarle-
Nassau dergelijk op karrewielen 
opgebouwde waterputten aange-
troffen, zodat ik daarvan in mijn 
artikel melding kan maken?

Jacques Boone, 
geschied- en oudheidkundige kring 

Taxandria

Bart Van der Veken heeft Jacques 
Boone geantwoord: Ik ben een 
van de archeologen die in Baarle 
bezig is. Zo’n waterput hebben 
we in Baarle niet gevonden, en 
zal vermoedelijk ook niet worden 
gevonden. De periodes die wij 
aantreffen zijn ca. 2000 v. Chr. tot 
de 13e eeuw ongeveer. Waterput-
ten met wagenwielen is meer iets 
van 1700-1900. Ik heb er wel zo 
eentje aangetroffen in Veldhoven 
(NL). Ik zal eens bij collega’s na-
vragen waar er nog zijn gevonden. 
Onlangs heeft mijn collega Xander 
Alma een opgraving in Kasterlee 
gehad. Mogelijk heeft hij daar nog 
een waterput aangetroffen.

Archeoloog Xander Alma heeft 
Jacques Boone later bericht dat 
in Kasterlee twee waterputten zijn 
onderzocht. Beide putten hadden 
een constructie van een uitgeholde 
boomstam. Eén put had zelfs een 
drievoudig uitgeholde boomstam. 
Waterputten met een karrewiel heb 
ik zelf alleen in de regio Rotterdam 
opgegraven.

Bart Van der Veken heeft Jacques 
Boone nog als aanvulling mee-
gegeven: De waterput die ik in 
Veldhoven heb aangetroffen hoorde 

bij een 19e eeuws erf. Verder zijn 
dergelijke putten met een karrewiel 
veelvuldig rond Venlo aangetrof-
fen. Van een collega bij RAAP-Zuid 
heb ik de volgende bijkomende 
informatie gekregen:
.  Diverse waterputten vanaf de 

15e eeuw op twee boerderij-
erven uit de Middeleeuwen en 
Nieuwe Tijd in Sterksel, vanaf de 
16e eeuw met karrewielen;

.  Bij een archeologisch onderzoek 
naar een landweer en een erf uit 
de Late Middeleeuwen in Zee-
land (gem. Landerd) zijn diverse 
waterputten met een karrewiel 
uit de 15e eeuw gevonden;

.  Ook bij een opgraving van een 
erf uit de Middeleeuwen in Joure 
(Friesland) zijn diverse karrewie-
len uit de 15e eeuw gevonden;

.  Een archeologisch en historisch 
onderzoek naar een 16e eeuws 
adellijk huis in Well (Nederlands 
Limburg) heeft één waterput en 
één beerput met karrewiel uit de 
16e eeuw opgeleverd.

Jacques Boone kan met al deze 
informatie ongetwijfeld vooruit bij 
het maken van zijn artikel.

Het naast de kerk in Kasterlee 
gevonden karrewiel, op linkse foto 
de velg. Het wiel is geconserveerd en 
ligt in de reserve van het Taxandria 
Museum in Turnhout. 
fotoscan Jacques Boone
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 ANDRÉ MOORS 

Dit jaar is het precies 675 jaar 

geleden dat de naam van buurt-

schap Bedaf voor het eerst voor-

komt in oude documenten. Alle 

reden om aan Bedaf uitgebreid 

aandacht te besteden.  

In navolging van eerdere, erg suc-

cesvol verlopen tentoonstellingen 

over de buurtschappen Boscho-

ven en Loveren, gaan wij voor 

buurtschap Bedaf in het laatste 

weekend van oktober eveneens 

een tentoonstelling inrichten. 

De naam van de tentoonstelling is 

‘Bedaf in de schijnwerper’. Maar 

ook besteden we aandacht aan 

het pal aan Groot Bedaf gren-

zende bijzondere landgoed ‘De 

Schrieken’. 

In vijf vervolgartikelen in deze 

Van Wirskaante duiken we in de 

geschiedenis van dit bijzondere 

buurtschap en van Landgoed De 

Schrieken. 

De tentoonstelling vindt dus plaats 
op zaterdag 24 en zondag 25 ok-
tober. Wij zijn bijzonder verheugd 

Tentoonstelling in het weekend van 24 en 25 oktober 

‘Bedaf in de schijnwerper’

dat ook deze tentoonstelling kan 
plaatsvinden ‘op locatie’. 
Pieter van den Broek en zijn vrouw 
Petra Timmermans van Groot 
Bedaf 1 zijn namelijk bereid geble-
ken om daarvoor hun fonkelnieuwe 
schuur beschikbaar te stellen. Ook 
langs deze weg, heel erg bedankt 
Pieter en Petra! 
U vindt Groot Bedaf 1 als u vanaf 
Baarle richting Poppel rijdt en 
ca. 500 meter voor het bruggetje 
over de Leij dat de grens markeert 
met België, de afslag links neemt 
richting Klein Bedaf. Na een paar 
honderd meter vindt u rechts de 
woning met schuur van Pieter en 
Petra. 

Op zaterdag 24 oktober wordt de 
gratis te bezoeken tentoonstelling 
officieel geopend om 13.00 uur. 
Deze duurt tot ca. 17.00 uur. 
We hebben die middag speci-

aal gereserveerd voor alle (oud)
bewoners van Bedaf, landgoed de 
Schrieken en hun familieleden. 
Dat wordt dus een soort reünie. 
Daarom hopen wij dat heel veel 
(oud)bewoners van Bedaf en de 
Schrieken en hun familieleden bij 
de officiële opening aanwezig zijn. 
Op zondag 25 oktober gaat de 
tentoonstelling (ook gratis) open 
om 10.30 uur en duurt wederom 
tot ca. 17.00 uur. Dan is iedereen 
welkom, uiteraard ook (oud)bewo-
ners van Bedaf en de Schrieken die 
er niet genoeg van kunnen krijgen! 

Wat is er te zien?

Een zeer belangrijk onderdeel is 
een fototentoonstelling. Dankzij 
de geweldige medewerking van 
(oud)bewoners van Bedaf, (oud)
bewoners van de Schrieken, mevr. 
Jacqueline Boone-Dierckx en van 

Groot Bedaf 1: Hier vindt de tentoonstelling plaats.
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heemkundige Marc Vermeeren uit 
Poppel tonen wij u vooral oude 
foto’s die door hen zijn aange-
leverd. En daar zitten unieke 
exemplaren bij die veel vertellen 
over de bewoners, hun boerderijen, 
hun landgoed en hun werk! Niet 
minder dan 310 foto’s op A4-for-
maat, deels in kleur, bevestigen we 
met onderschriften op panelen. De 
overige 350 foto’s projecteren we 
doorlopend op een groot scherm. 
Maar dat is nog niet alles. Op de 
tentoonstellingspanelen vindt u 
ook:
- verschillende eeuwenoude docu-

menten die allemaal iets vertel-
len over de geschiedenis van 
Bedaf (bron: Rijksarchief Brussel 
en Regionaal Archief Tilburg); 

-  lijsten met namen van de 
bewoners van Bedaf in de jaren 
1811, 1941, 1954 en 1968  
(bron:  gemeente Baarle-Nassau, 
Regionaal Archief Tilburg en N. 
Ragas-Joosen); 

-  brieven van inwoners van Bedaf 
die zij in de vorige eeuw naar de 
gemeente stuurden en waarin 
zij klaagden over de slechte 
toestand van hun wegen (bron: 
gemeente Baarle-Nassau); 

-   luchtfoto’s van Bedaf (bron: 
Bingcom);

-   oude en vrij jonge topografische 
en kadaster- en andere kaarten 
kaarten van Bedaf (bron: Kadas-
ter, Ferraris en Vandermaelen);

-   artikelen uit oude tot zeer oude 
kranten waarin iets staat over 
bijzondere gebeurtenissen op   
Bedaf (bron Delpher);

-   korte rijmpjes over buurtbewo-
ners op Groot Bedaf gemaakt 
door Jan Severijns.

Tegen een geringe vergoeding kunt 
u een drankje nuttigen. Indien 
nodig verwarmen we vooraf de 
schuur. Parkeergelegenheid zullen 
we in overleg met Pieter van den 

Broek organiseren. Indien mogelijk 
komt u uiteraard op de fiets! 
U bent van harte welkom. Zeker 
weten, gezien de ervaringen met 
Boschoven en Loveren, u zult er 
geen spijt van krijgen!

Om u al vast wat op te warmen 
tonen we hierna een heel kleine 
selectie van de foto’s. 

vereniging. Voor de prima samen-
werking zeggen wij Luc en Marc 
hartelijk dank.
Een groot woord van dank willen 
we uitspreken aan alle (oud)bewo-
ners of hun familieleden van Bedaf 
en de Schrieken (mevr. Bernadette 
Misonne-van den Hove en Leo Van 
Gool). Zij allen leverden heel veel 
informatie én prachtige foto’s die 

De unieke foto op de omslag van 
deze Van Wirskaante is overigens 
ook gemaakt op Bedaf. Hij is in 
1911 gemaakt voor de oude boer-
derij Groot Bedaf 10 van de familie 
Baijens. Te zien is Jantje Baijens, 
geboren in 1837 en overleden in 
1914. Voor hem staat zijn klein-
zoon Toon (geb. 1909), de vader 
van o.a. Harrie en Maai. Toon is 
de zoon van Frans (geb. 1877). 
Links staat Johanna, oudste zusje 
van Toon.  

Dank

Voor dit artikel, de vijf volgende 
artikelen en de tentoonstelling is 
gebruik gemaakt van de hierna 
vermelde bronnen dan wel kregen 
wij hulp van Luc Andries, voorzitter 
van Heemkunde- en Erfgoedver-
eniging Nicolaus Poppelius vzw 
Ravels, Weelde, Poppel en van 
Marc Vermeeren, lid van deze 

Groot Bedaf 10: 1911 - Jantje Baaijens.

op de tentoonstelling te zien zullen 
zijn. Ook van Marc Vermeeren 
kregen wij bijzondere foto’s.
Mevr. Jacqueline Boone-Dierckx 
verraste ons met prachtige foto’s 
die dateren uit de periode 1900-
1920. Zij werden op de Schrieken 
gemaakt door Léonard Misonne, 
broer van Aimé die daar woonde. 
Léonard werd geboren in 1870 en 
overleed in 1943. Léonard was 
zeer bekend in België en omlig-
gende landen. Hij maakte naam 
met zijn foto’s met kunstzinnige 
lichteffecten. 
Frans Vermeer danken wij voor 
veel van het kaartmateriaal dat op 
de tentoonstelling te zien zal zijn.
Tot slot willen wij Karel van Alphen 
van Groot Bedaf nog vernoemen. 
Door zijn tomeloze inzet kwam hij 
ook veel foto’s en informatie op het 
spoor en leverde hij dus ook een 
bijdrage aan het welslagen van de 
tentoonstelling. 
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Groot Bedaf 1: 2002 - Bea Bruijninckx bij haar ‘koeikes’.  

Groot Bedaf 6: 1943 - Rie van Hees en zijn vrouw Anna. 
Op het paard zit zoon Jan.

Groot Bedaf 8: 1965 - Communiefeest van Angelina 
van Hees van nr. 6. Voor haar Ria, An en Harry. Op 
de achtergrond is een gedeelte te zien van de in 1855 
gebouwde boerderij (in ca. 1965 gesloopt) van de fam. 
Martens op nr. 8.
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Groot Bedaf 12: 2003 - Huub en Martha van Alphen.

Groot Bedaf 14: 1976 - Jaon van Hees met kleinzoon 
Hans. 

Klein Bedaf 1: 1956 - Ad Pelkmans op de tractor. Achterop zit Jan.
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Klein Bedaf 3: 1957 - Kinderen Wouters op een rijtje. Cor, Frans en Lian zijn dan nog niet geboren.

Klein Bedaf 4: 1969 - De kinderen van Janus en Riet Adriaensen zijn bij hun 
huis aan het spelen.

Klein Bedaf 7: 1943 - Janus 
Zoontjens.
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Klein Bedaf 5: 1927 - Fien, Kee, Marie, Net en Nel Adriaensen (zusjes van opa Gerardus). Onder: 
Cornelis (de vader van o.a. Piet), opa Gerardus, oma Adriana en Marie Verheijen (de vrouw van 
Cornelis).

Bedaf Belgische boerderij: 1984 - Jos van Hees en Miet, Phil, Wies (vrouw van Jos) en Jef Bax.
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De Schrieken: 1912 - Adeline Boone en haar broertje 
André. 

De Schrieken: 1912 - Kleinkinderen van Aimé Misonne en Delphine van 
Ravestyn.  

De Schrieken: 1930 - Verschillende 
leden van de families Misonne en 
Boone. 

De Schrieken: Op dit schilderij van Adeline Boone (geboren 
in 1909, overleden in 1962) is de kerk van Poppel te zien.
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De Schrieken: 1956 - Pro Van Gool, kleinzoon Leo, Dymphna Van Gestel 
(vrouw van Rie), kleinzoon Marcel en Rie.

De Schrieken: 1904 - Bij de kruiwagen staat knecht/boswachter Drik Van Gool 
(geb. 1848). Op de achtergrond de boerderij waarin heel lang verschillende 
generaties Van Gool hebben gewoond.

De Schrieken: 1949 - ...., Pro en Rie Van Gool en Jef Bax steken turf.
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ANDRÉ MOORS

Uit verschillende oude archief-

documenten hebben wij kunnen 

opmaken dat al in 1340 wordt 

gesproken over ‘Bondaf’; 

vanaf 1544 lezen we ‘Bedaff’. 

Hierover zo dadelijk meer. 

Bijzonder interessant is ook te 

lezen dat er kennelijk sprake 

was van langslepende conflicten 

met inwoners van buurgemeente 

Poppel en Weelde. De inwoners 

van Bedaf staken volgens Poppel 

en Weelde op hun gronden turf, 

maaiden heide en lieten kudden 

grazen. En dat allemaal zonder 

hun toestemming.  

Bedaf zou ‘veraf’ kunnen beteken. 
Niet onlogisch, gezien de afgele-
gen ligging van Bedaf ten opzichte 
van de dorpskom van Baarle. We 
gingen op zoek naar oude tot zeer 
oude documenten, waaronder de 
Poppelse cijnsboeken, om meer 
aan de weet te komen over buurt-
schap Bedaf. 

De naam ‘Bedaf’ en de Poppelse cijnsboeken
 

Conflicten 
tussen Bedaf en Poppel/Weelde  

Wat zijn cijnsboeken?

Het oudste cijnsboek van Poppel 
dateert van 1340 en bevat een 
naamlijst van diegenen die op 
hun bezittingen cijns (een soort 
belasting) betaalden aan de Hertog 
van Brabant. Bovenaan in die 
cijnsrol staat in de toenmalige taal 
geschreven: De cijns van de heer 
van Poppel te betalen jaarlijks op 
de 1e zondag na Sint Maarten 
in het jaar van de Heer 1340. 
 
Andere cijnsboeken dateren van 
1368, 1387, 1410, 1417, 
1442, 1466, 1544 en 1633 en 
bevatten een schat aan namen 
en toponiemen. Cijnsboeken zijn 
rollen van hertogelijke domeinen 
uit de streek rond Turnhout. De 
grondheerlijkheid van Poppel was 
immers in handen van de Hertog 
van Brabant.

De cijnsrol van 1340 is een lijst 
van tenurehouders (boeren) met 
vermelding van de cijns die zij jaar-
lijks op de eerste zondag na Sint 
Maarten (11 november) moesten 
betalen. 

Achter de namen met de bedra-
gen vinden we speldenprikken en 
kruisjes. Aldus blijkt dat het cijns-

boek 27 jaar dienst heeft gedaan, 
dus van 1341 tot 1367. In 1368 
is er immers een nieuw cijnsboek 
gemaakt. Ondertussen was echter 
het Land van Turnhout gevormd. 

Het cijnsboek van 1368 betreft 
dan ook de hertogelijke domeinen 
van deze heerlijkheid, o.a. Pop-
pel en Weelde (Ravels was een 
domein van Tongerlo en komt dus 
voor in de cijnsboeken van deze 
abdij). Voor het Land van Turnhout 
zijn er zo nog een tiental cijns-
boeken van vóór 1600. Terwijl de 
cijnsrol van 1340 slechts namen 
van tenurehouders (boeren) geeft, 
vinden we in de cijnsboeken vanaf 
1368 ook de namen van hoeven 
en akkers.
  

Eerste vermelding Bedaf 

In het cijnsboek van 1340 komen 
we verschillende keren de naam 
‘Bondaf’ tegen. In het cijnsboek 
van 1544 zien we voor het eerst 
de naam ‘Bedaff’ verschijnen.

Dit jaar is het dus precies 675 
jaar geleden dat de naam Bedaf 
(weliswaar toen anders geschre-
ven) voor het eerst voorkomt. We 
vinden in het document van 1340 
de volgende namen:
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hein de bondaf
Walt. de bondaf
Rule de bondaf
Rute de bondaf
bona de bondaf (goederen van 
bondas)

In het cijnsboek van 1368 lezen 
we:
Zijbrecht van Bondaf Roelens 
soen op den scriec
Roelen van Bondaf op 1 beemt te 
Marle
Willem van Bondaf op sijn goed 
te Bondaf
Jan Claes sone van Bondaf op 
den scriec
Jan Claes van Bondaf opten tum-
mel beemt

Deels dezelfde namen vinden we 
in het cijnsboek van 1387. Maar 
ook enkele nieuwe namen:
Alijt van Bondaf Henrics dochter 
opt goet te Bondaf
Claus van Bondaf op den scriec

In het cijnsboek van 1442 zien we 
weer nieuwe namen. We vermel-
den er slechts drie: 
Godevaert Reyners soen van den 
Loe opten goetbeemt te Bondaf
Jan Scelken Maes soen te Bondaf 
opte cleyne scriec
Willem Willems soen van Bondaf 
opten scriec op 11 boende moers 
te Bondaf opten scoet

In volgende cijnsboeken staan 
weer (nieuwe) namen vermeld, 
zoals in 1544:
Geert Hessels voerkijnder ende 
Jan Van Caelscot opte goetbeemt 
te Bondaf zuyt Magriet Sledden 
nort opten loop

In datzelfde cijnsboek van 1544 
komen we overigens de naam 
‘Bedaff’ voor het eerst tegen:
Jan Jans Van Gorp ende Jan Van 
Gorp Wouters te Bedaff, Jan 
Cornelis ende ... Adriaensen van 
de Broecke tot Baerle

Wanneer er precies werd gespro-
ken van Groot- en Klein Bedaf, 
weten we niet. Wel vonden we in 
het Regionaal Archief in Tilburg 
(archief 2200-260) een document 
uit 1749 waarin gesproken wordt 
over Cleijn Bedaf en Groot Bedaf. 

Proces tussen Poppel en 
Weelde met Bedaf

Inzet van langslepende conflicten 
was iedere keer dat de inwoners 
van Bedaf op de gemene gronden 
van Weelde en Poppel zonder 
toestemming turf zouden steken, 
heide maaiden en kudden lieten 
grazen. 
Al in 1460 werd een proces 
gevoerd tegen de inwoners van 
Bedaf. In 1622 waren er opnieuw 
moeilijkheden die in 1660-1661 
tot een nieuw proces hebben ge-
leid. Na herhaaldelijk vruchteloos 
te hebben geprotesteerd, zagen 
Poppel en Weelde zich genood-

De eerste keer in een cijnsrol uit 1340 dat Bedaf (toen geschreven als Bondaf) voorkomt. Op deze pagina drie keer, 
waarvan één doorhaling. 

In het cijnsboek van 1544 komen we voor het eerst de naam ‘Bedaff’ tegen: Jan Jans Van Gorp ende Jan Van Gorp 
Wouters te Bedaff, Jan Cornelis ende...Adriaensen van de Broecke tot Baerle. 
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zaakt om een beroep te doen op de 
Raad van Brabant. 
 

Valse verklaring 
door inwoners van Bedaf

We vonden een oud document 
in het Rijksarchief van Brussel 
dat ons het een en ander vertelt 
over de problemen tussen Bedaf 
enerzijds en Poppel en Weelde 
anderzijds. 
Bijzonder interessant is dat volgens 
de processtukken de inwoners van 
Bedaf in 1663 een valse verklaring 
overleggen. Tijdens het proces 
doen ze het namelijk voorkomen 

dat ze een toelating hebben uit 
1450, die echter in 1663 op 
nieuw papier is opgesteld!
Kort samengevat valt er in de pro-
cesstukken het volgende te lezen: 
Schepenen, Regeerders, Bedezet-
ters, Kerk- en Heilige-Geestmees-
ters en de inwoners van Weelde en 
Poppel verklaren op 25 mei 1661 
dat de vroente wordt gebruikt voor 
het steken van turf en maaien van 
strooisel voor de beesten. Maar in 
de loop der tijden werd het gewoon 
dat de inwoners uit de omliggende 
gemeenten ook op het grondgebied 
van Poppel en Weelde kwamen 
(Bedaf, Mierde, Baarle).

In juni 1663 worden er verschil-
lende brieven gestuurd aan de 
Kanselier van Brabant, ook door de 
Schepenen, Regeerders, Kerkmees-
ters, Heilige-Geestmeesters en 
inwoners van Poppel.
In het proces van Weelde tegen 
Bedaf dat in 1663 plaatsvindt, 
verklaren de inwoners van Bedaf 
dat ze in 1450 een toelating 
zouden hebben bekomen om de 
vroenten van Weelde en Poppel te 
gebruiken. In die toelating stond 
het volgende geschreven:
Tussen de partijen Weelde, Pop-
pel en Bedaf is overeengekomen 
dat zij de vroenten tussen Weelde 
en Poppel aan de ene kant en 
Baarle aan de andere kant onder 
elkaar mogen gebruiken met hun 
dieren daarop te hoeden zonder 
dat zij van wie dan ook zouden 
worden lastig gevallen. En deze 
vroenten mogen zij ook gebruiken 
om heide te maaien en turf te 
steken.
De vertoonde toelating uit 1450 is 
volgens de regeerders van Weelde 
en Poppel vals. Volgens hen lijkt 
het er wel op dat deze ‘zogenaam-
de toelating uit 1450’ deze week 
op nieuw papier werd geschreven. 

25/7/1664: Verschenen Peeter 
Hermans, oud-rentmeester en 
schepen, oud 70 jaar, getuigt 
dat de inwoners van Weelde en 
Poppel 30 à 33 jaar geleden door 
Peeter Lemmens, rentmeester en 
Peeter Caels, gezworene, verschil-
lende koeien en schapen van het 
gehucht Bedaf in beslag hebben 
laten nemen op het grondgebied 
van Weelde en Poppel. De reden 
hiervoor was dat die dieren op de 
vroenten van Weelde en Poppel 
aan het grazen waren en daarvoor 
hadden zij geen toestemming.
Op dezelfde dag verscheen Jan 
Mathijs Eelens, oud president-

In de legger van huizen, landerijen, weilanden, heidevelden enz. uit 1749 
wordt gesproken over o.a. een huis en aanstede van de weduwe Peter Wilborts 
op Cleijn Bedaf. 
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schepen, oud 66 of 67 jaar die 
getuigt dat de inwoners van Poppel 
en Weelde de turf verkochten aan 
die inwoners van Bedaf die deze 
turf zelf op het grondgebied van 
Weelde en Poppel kwamen steken.
 

De inwoners van Bedaf 
verliezen de rechtszaak

Op dezelfde dag verscheen Ni-
colaas Willems van Leyenborgh, 
oud-burgemeester, oud 74 jaar 
en getuigt dat de inwoners van 
Bedaf verklaarden dat zij toelating 
hadden uit Rotterdam om hun 
schapen op het grondgebied van 
Weelde en Poppel te hoeden. De 
inwoners van Bedaf kregen van de 
regeerders van Weelde en Poppel 
drie weken de tijd om deze toela-
ting te tonen maar zij hebben deze 
toelating nooit vertoond.
Verscheen Adriaen Cornelis Pijps, 
landmeter, oud 73 jaar, verklaart 
dat 30 jaar geleden de rentmeester 
van Weelde en de gezworenen 
op het grondgebied van Weelde 
verschillende koeien en schapen 
in beslag hebben genomen omdat 
de inwoners van Bedaf hun dieren 
aan het hoeden waren op het 
grondgebied van Weelde en Pop-
pel. 
Wilhelmus van Leent, oud-
borgemeester, verklaart dat hij 
de rentmeester en de gezworene 
Peeter Caels geholpen heeft om de 
dieren in beslag te nemen.
Jan Buyckx, schout tot Ravels 
verklaart hetzelfde. 

In 1664 doet de rechtbank (de 
Kanselier van het Hertogdom Bra-
bant) uitspraak: de inwoners van 
Ravels, Weelde en Poppel krijgen 
gelijk. 
De problemen blijven zich echter 
voortslepen. In 1667 schrijven de 
inwoners van Bedaf een brief aan 

Eerste bladzijde uit het procesdossier uit de beginjaren 
1660 tussen de bewoners van Bedaf, Weelde en Poppel. 

de Staten-Generaal der Verenigde 
Nederlanden. Zij verklaren dat zij 
al lang voor 1449 in proces lagen 
met Poppel en Weelde over de 
vroenten. Zij verklaren dat zij in 
1450 toestemming kregen om de 
vroenten te gebruiken. Alles ging 
goed tot in 1661 toen de inwoners 
van Poppel en Weelde begonnen te 
reclameren.
De inwoners van Bedaf worden 
echter opnieuw verwittigd. Enkele 
jaren later, in 1671, kwam de 
zaak opnieuw voor de Raad van 
Brabant. Deze deed uitspraak en 
veroordeelde de overtreders met 
een straf van 2 gulden en al de on-
kosten te betalen. Maar dit geschil 

raakte niet opgelost en het proces 
duurde voort tot een heel eind in 
de 18e eeuw. 

Bronnen:
- Rekenkamer 45015, 45016 

en 45028 van het Algemeen 
Rijksarchief in Brussel

-   Rolrekening 2556 van het Algemeen 
Rijksarchief in Brussel

-   Procesdossier 407 Raad van Brabant 
van het Algemeen Rijksarchief in 
Brussel (Anderlecht)

- Verschillende boeken uitgegeven door 
Heemkunde- en Erfgoedvereniging 
Nicolaus Poppelius 

- Legger van huizen, landerijen enz. 
uit 1749, Regionaal Archief Tilburg
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In ons Brabants-Kempense land, 

dus ook in Baarle, zijn beken 

kenmerkende en beeldbepalende 

elementen. Zij doorsnijden de 

hogere gronden en geven onze 

omgeving een mooi subtiel reliëf.

Op het patroon van de bewoning 

en bebouwing hebben de beken 

ook een onmiskenbare invloed 

gehad. Woonkernen als dorpen, 

gehuchten en buurtschappen 

Beken bij Bedaf 

ontstonden steeds in de buurt van 

een beek, zo ook op Bedaf.

Voor Klein en Groot Bedaf zijn twee 
beken van belang. Klein Bedaf ligt 
op de flanken van het beekdal van 
de Oude Leij (A op de kaart).
Bij Groot Bedaf speelt de Poppel-
sche Leij een belangrijke rol (B op 
de kaart).
Beide beken vinden hun oorsprong 
op Baarles grondgebied.

Beek A is de bovenloop van de 
Donge. Zijn brongebied ligt in de 

omgeving van Nijhoven. Er is niet 
zomaar één bron aan te wijzen. In 
een groot gebied tussen Nijhoven, 
de Dekt en de Heikant ligt een 
stelsel van sloten en slootjes. Op 
een aantal plaatsen in die grep-
pels borrelen minimale straaltjes 
water uit de grond. Al die kleine 
akkerbronnetjes voeden uiteindelijk 
de Donge. Zo’n systeem wordt 
wel een akkerbronbekenstelsel 
genoemd. Vanzelfsprekend speelt 
de regenval ook een belangrijke rol 
bij de hoeveelheid water.
We kunnen het wel hebben over 
beken, maar die term klopt al lang 

Beken op Bedaf. 
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niet meer. Op het grondgebied 
van Baarle zijn ze geheel vergra-
ven tot waterlopen. Op Alphens 
grondgebied – in Landgoed het 
Ooyevaarsnest – werd in 2014 de 
oude beekbedding hersteld. Hier 
meandert hij weer en zoekt het 
water verder zijn weg als vanouds 
door de moerassen van het Papen-
moer en het Riels Laag.

Beek B heet bij ons Kleine of 
Poppelsche Leij. Hij ontspringt 
als Kievitsloop in het vroegere 
Groot Landreiven. Dat is al ruim 
een eeuw geleden omgevormd tot 
een fraaie vijver in Landgoed de 
Kievit. Vanuit het zuiden voegen 
er zich enkele waterlopen bij. 
Meer naar het oosten stroomt ook 
de Rethsche Loop er nog bij. Via 
deze gezamenlijke waterloop gaat 
het water door het zuidoostelijke 
landschap van Baarle, passeert 
op een bepaald moment de grens 
en vormt in het zuidelijke deel 
van Landgoed de Schrieken als 
Poppelsche Leij de grens. Bij Groot 
Bedaf duikt het onder de weg 
door. Noordelijk van Bedaf-Brug is 
er sprake van enige meandering. 
Het beekdal tekent zich hier heel 
mooi af. Bij grenspaal 214 stroomt 
de beek door het natuurgebied 
de Egelbroeken. Volgen we zijn 
verdere loop dan vinden we namen 
als Nieuwe Leij, Voorste Stroom, 
Essche Stroom en Beneden Dom-
mel. Maar dan zijn we intussen 
wel in Den Bosch aangekomen!

Alle Noord-Brabantse beken 
zoeken hun weg naar de Maas. De 
meeste Baarlese beken vinden die 
via het stroomgebied van de Mark. 
De Bedafse beken niet. De Donge 
heeft zijn eigen weg en de Pop-
pelsche Leij komt op zijn zoektocht 
zoveel hooggelegen hindernissen 
tegen – denk daarbij o.a. aan de 

Poppelsche Leij. 

Loonse en Drunense Duinen – dat 
hij helemaal langs Den Bosch moet 
om samen met het Dommelwater 
in de Maas te kunnen stromen. 
Vandaar dat het zuidoostelijke deel 
van Baarle onder het Waterschap 
de Dommel valt.

In de laatste fase van de Baarlese 
Landinrichting kreeg de waterloop 

tussen Kievit en de gemeentegrens 
met Alphen-Chaam een ecologi-
sche verbindingszone met hier en 
daar een poel. Er kon niet vol-
doende grond vrijgemaakt worden 
om die zone volgens de landelijke 
voorschriften uit te voeren. Hier 
ligt nog steeds een taak voor de 
gemeente.
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‘Archeologisch gezien is de 

Baarlese bodem één groot 

archief!’ Dit is een uitspraak 

van Jan Roymans. Hij deed die 

na een uitvoerig onderzoek naar 

archeologische, cultuurhistorische 

en aardkundige waarden in onze 

gemeenten. De heer Roymans is 

in dienst van Adviesbureau RAAP.

Die archeologische rijkdom was 

overigens eerder al bekend. 

Halverwege de negentiende eeuw 

werd er al gegraven in de Baarlese 

bodem. Een van de vroege on-

derzoekers is Prosper Cuypers. 

De Alphense gemeentesecretaris 

P.C.Hendricks slaat tijdens zijn 

jachtpartijen in die periode de 

Bedafsche Heide nauwkeurig 

gade. 

Hij weet te melden dat hij op een 
perceel heide, toebehorende aan 
J. Verhoeven, ten Zuid-Oosten van 
Alphen, ongeveer drie kwartier 
gaans van het dorp, op het grond-
gebied van Baarle-Nassau, enige 
bergjes heeft gezien. Daarvan 
denkt hij dat het wel eens graf-

De Baarlese bodem is één groot archief 

Archeologie op Bedaf 

tumuli zouden kunnen zijn. Dit 
gegeven beweegt Prosper Cuypers 
op onderzoek uit te gaan. Het is 
voorjaar 1843.

Cuypers doet zelf verslag van zijn 
bevindingen. Hij schrijft: 
‘Op eene uitgestrekte heide te 
Baarle-Nassau, welke den naam 
Bedafsche Heide draagt, bevindt 
zich eene menigte grafheuve-
len, waarvan de strekking zich 
voordoet als makende een geheel 
uit met de door mij mede te 
Baarle-Nassau op de Molenheide 

onderzochte grafheuvelen. Ene 
juiste topografische kaart en 
beschrijving van de ligging der 
heuvelen te geven zou bezwaar-
lijk zijn, daar het meerendeel 
derzelve door het afvoeren der 
heideplaggen met den grond 
is gelijk gemaakt, ja, door het 
daartoe gebezigd wordende 
gereedschap, plagzeis genaamd, 
de lijkbussen op de helft zijn af-
genomen, en van sommige schier 
alleen de bodem is overgebleven, 
zonder te spreken van die, welke 
door onbekende handen, door 

Kaart uit ca. 1840.
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winzucht gedreven, zijn verwoest 
en vernield.’

Hij vindt echter nog wel urnen. 
Ze zijn grof gemaakt van slecht 
gebakken leem. Naast min of 
meer gave urnen, treft hij ook veel 
kleine driehoekige vormen aan, 
die mogelijk als sieraden gediend 
hebben. Op een bepaalde plaats 
liggen talloze grotere en kleinere, 
slecht gevormde bollen. Die zijn 
bijna allemaal van gaten voorzien. 
Cuypers veronderstelt dat het om 
slag- of slingerstenen gaat. Hij 
denkt een werkplaats voor het 
vervaardigen van deze ‘kogels’ 
gevonden te hebben.

Cuypers onderzoekt tweeënveertig 
heuveltjes. Hij vindt zo’n vijfender-
tig urnen, schaaltjes, schotels en 
wat ander aardewerk. Ook treft hij 
as, houtskool en crematieresten 
aan. Deze vondsten moeten we 
dateren in de Bronstijd, die globaal 
loopt van 2000 tot 750 v.Chr.

De juiste locatie van de opgravin-
gen is ons niet bekend. Cuypers 
acht zich niet in staat een betrouw-
bare kaart te maken, zoals hij 
eerder zelf aangeeft. Hij tekent wel 
een situatieschets, maar daar staan 
geen herkenningspunten op. De 
term ‘jonge mast’ duidt erop dat de 
aanplant van de dennenplantages 
op de heidevelden begonnen is. 
Uit andere gegevens in de notities 
van Cuypers valt op te maken, dat 
hij zijn opgravingen uitvoert in de 
richting van de Veldbraak.

Ook Klein Bedaf blijkt in de prehis-
torie een geschikte plaats geweest 
te zijn voor menselijke aanwezig-
heid. Uitvoerig onderzoek was het 
niet, maar bij het aanleggen van 
zijn landschapstuin, vindt Jes See-
gers scherven van oud aardewerk 
en artefacten van vuursteen. De 

laatsten komen waarschijnlijk uit 
de Midden Steentijd (ca. 6000 tot 
4500 v. Chr.)

In 2014 wordt een grondig ar-
cheologisch onderzoek uitgevoerd 
op de plaats waar grote varkens-
stallen gebouwd moeten worden. 
Een oppervlakte van 3000 m² 
wordt onderzocht. De resultaten 
zijn verbluffend. Men vindt sporen 
van tenminste tien grote gebouwen 
(boerderijen) en daarnaast nog 
enkele kleinere bouwwerken. Ze 
hebben er niet tegelijk gestaan 
want de sporen overlappen elkaar. 
Hieruit blijkt dat er over een 
langere periode in de Bronstijd een 
boerengemeenschap geleefd heeft.
De plaats is zeer geschikt voor 
bewoning in oude tijden. Water 
en graslanden in en bij de Oude 
Leij (de Donge) zijn vlakbij. En de 
hogere delen op de flanken van 
het beekdal zijn geschikt voor de 
akkertjes.
Deze opgravingen vertellen ons 
heel wat over het leven van de 
toenmalige bewoners. Zie voor 
meer gegevens over dit onderzoek 
Van Wirskaante van december 
2014, pagina 74 e.v.

Een aardewerken pot, gevonden in de 
Bedafsche Heide.

De situatieschets van Cuypers.

Impressie van een Bronstijdboerderij met bijgebouwtje 
(spieker).
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Pal over het bruggetje van Bedaf 

richting Poppel, ligt aan de rech-

terzijde landgoed ‘de Schrieken’ 

(niet vrij toegankelijk voor pu-

bliek). Het bruggetje is gebouwd 

over de Leij. De op het gebied 

van Baarle Kievit ontspringende 

Poppelse Leij vormt hier de grens 

tussen beide landen. 

Omdat Bedaf pal aan dit landgoed 

grenst, vonden wij het interessant 

om ook het een en ander te ver-

melden over de geschiedenis van 

dit prachtige landgoed. De tekst is 

nagenoeg geheel geschreven door 

Marc Vermeeren, heemkundige uit 

Poppel. 

Kort na de grenspassage loopt 
een zandbaan naar het kasteel. 
De hoofdingang van het land-
goed bevindt zich echter aan de 
grote weg Poppel-Turnhout bij de 
grens van de gemeente Weelde. 
Een lange, met bomen beplante 
oprijlaan voert naar het kasteel ‘De 
Schrieken’ en zijn grote, schilder-
achtige vijvers als centraal punt. 
De Schrieken vormt een goed 
voorbeeld van de vervolmaking van 
de natuur door mensenhanden. De 

Landgoed ‘De Schrieken’,
een bijzondere buur voor Bedaf

oorspronkelijke natuur heeft er hier 
heel anders uitgezien.

Waar de naam ‘Schrieken’ vandaan 
komt, is niet helemaal zeker. In 
het etymologisch woordenboek 
van J. De Vries wordt ‘schriek’ 

verklaard als hoek, bocht, ook 
wel kromming of uitsprong. Een 
moeilijke plaatsnaam dus waarvan 
de betekenis in de meeste geval-
len onduidelijk blijft. Sommigen 
denken aan oneffen terrein dat 
moeilijk begaanbaar is. Beteke-

Het bruggetje over de Poppelsche Leij vormt de rijksgrens 
tussen Nederland en België. Op de achtergrond rechts ligt 
landgoed De Schrieken.

Kasteel met een van de vijvers.
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nisvol is misschien dat Schrieken 
vaak tegen een waterloop liggen en 
vaak beemden genoemd worden. 
Misschien moet men wel gewoon 
aan de vogelnaam schriek denken, 
de kwartelkoning of griet, (Crex 
pratensis), een vogel uit de familie 
der ralvogels, maar ook de waterral 
(Rallus aquaticus). Beide vogels 
komen in heel Europa en Azië voor, 
bij ons als zomervogels. De kwar-
telkoning die in hooiland broedt, is 
bij ons vrij zeldzaam. De waterral, 
een kleine schuwe watervogel die 
bij ons verschijnt tussen maart en 
oktober maar ook wel overwintert 
in moerassen en poelen, nestelt op 
de grond tussen biezen en voedt 
zich met allerlei waterdieren en 
groene plantendelen. 

Eerste grondaankoop in 1861

Rond 1850 was dit hier een grote 
heidevlakte met ruime vergezich-
ten. Een hartstochtelijk jager 
uit Brussel, namelijk Luitenant-
Kolonel Paulin François Joseph 
Lahure kocht op 2 augustus 1861 
ongeveer 45 hectare heidegrond 
van Florentia Loyens uit Turnhout 
die zelf deze grond op 25 no-
vember 1836 had verworven van 
Vicomte Denis Mathieu Clair Talon 
“Maréchal de Camp à Paris”. Om-
dat Florentia Loyens goede contac-
ten onderhield met de burgemees-
ters van Weelde en Poppel kon zij 
in 1851 heidegrond bijkopen.

Nadat Paulin Lahure in 1865 nog 
wat grond bijkocht van de gemeen-
te Poppel werd het landgoed 50 
hectare groot maar het jachtgebied 
reikte veel verder. Lahure bouwde 
in 1863 een kloek stenen paviljoen 
wat al het jaar nadien vergroot 
moest worden. Paulin Lahure was 
niet gehuwd en bij zijn dood op 26 
september 1874 erfden zijn broers 

zijn bezit. Dat waren Generaal 
Camille Louis Lahure en Albert 
Félix Lahure. Het bleken echte 
Brusselaars, die zich helemaal niet 
voor een stuk wildernis aan de 
grens interesseerden. Op 14 juni 
1877 verkochten zij hun erfenis 
aan Ulysse Bourneville uit Huy. Na 
zijn dood op 10 augustus 1882 
kwam het landgoed in 1883 in 
handen van zijn dochter die huwde 
met Lucien Sneyers, een advocaat 
uit Huy. Marie Caroline Bourneville 
verkocht het landgoed op 31 
augustus 1888 aan Aimé Léonard 

Misonne, een uit Charleroi afkom-
stige Waal, die in Turnhout woonde 
en daar voorzitter van de Recht-
bank was. Aimé Misonne (°Gilly 
22/3/1855, †Turnhout 20/3/1936) 
huwde met Delphine Marie van 
Ravestyn (°Turnhout 18/12/1855, 
†Turnhout 10/3/1945). Tot de dag 
van vandaag is de Schrieken nog 
steeds in het bezit van de familie 
Misonne.

Eigenaren zijn 
grote natuurliefhebbers

Met Aimé Misonne had ‘De Schrie-
ken’ zijn ware meester gevonden. 
Hij was niet alleen een hartstoch-
telijk jager maar ook een groot na-
tuurliefhebber. Hij breidde het bezit 
uit, plantte, bouwde, liet vijvers 
graven en verfraaide. Langzaam 
verrees er in de uitgestrekte heide-
vlakten waar hij over 2000 hectare 
het jachtrecht genoot, een waardig 
landgoed. In 1900 bouwde hij 
vlakbij het nu nog bestaande 
paviljoen en een oude boerderij uit 
de tijd van de familie Lahure het 
kasteel, dat in 1909 werd vergroot. 
Een heel bijzondere bekoring kreeg 
het landgoed door de tegen de 
Nederlandse grens uitgegraven 

Aimé Misonne.

De eerste bewoner van De Schrieken, Generaal Lahure, bouwde er in 1863 dit 
paviljoen.
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vijvers. De hierdoor vrijkomende 
grond werd gebruikt voor de opho-
ging van het te laag liggend gebied. 
Van de huidige ‘Schrieken’ dat nu 
120 hectare groot is, wordt vijf 
hectare in beslag genomen door 
twee vijvers, die in een rechte hoek 
op elkaar staan en door een laan 
gescheiden zijn. Vooral de lange 
grote vijver is grillig van vorm en 
beide krijgen een apart accent door 
meer dan twintig uitgespaarde, 
nu dichtbegroeide eilandjes. Twee 
zwak gewelfde bruggen zonder 
leuning spannen een sierlijke boog 
over het water. Eén van de bruggen 
geeft toegang tot een vrij groot ei-
land, waar een uit boomstammen 
opgetrokken Hans en Grietje-huisje 
de romantische sfeer verhoogt. Na 
de dood van Aimé Misonne werd 
zijn zoon Auguste Misonne de 
nieuwe eigenaar van het landgoed 
en hij werd de nieuwe bewoner 
van het kasteel. Auguste Misonne 
(°Turnhout 23/6/1889, †Turnhout 
2/12/1985) huwde met Germaine 
Boone (°Turnhout 20/9/1899, 
†Turnhout 24/1/1971). Op 

een steenworp afstand van 
het kasteel liet zijn zoon Louis 
Desiré Misonne (°13/5/1926, 
† Poppel 14/11/2007) gehuwd 
met Bernadette van den Hove 
(°14/3/1934), in 1965 een 
crèmekleurige villa bouwen in 
classicistische stijl. Verder verbergt 
het landgoed nog een nieuw 
villaatje waar nu een zoon van 
boswachter Rie Van Gool woont.

Boswachtersfamilie Van Gool

Drie generaties van de familie Van 
Gool hebben een grote en door de 
familie Misonne zeer gewaardeerde 
rol gespeeld in het onderhoud van 1895 - Het uitgraven van de vijvers. Naast de kruiwagen staat Aimé Misonne 

(met hoed).

1925 - Pro en Maria Van Gool en hun kinderen Maria en Rie.
 

1925 - Rie Van Gool (geb. 1915), de vader van Leo en 
Marcel.
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landgoed de Schrieken. De eerste 
knecht / boswachter was Drik 
Van Gool (gehuwd met Petronella 
Smeekens). Drik werd geboren op 
22 januari 1848 in Turnhout en 
overleed op 7 juli 1908 in Pop-
pel. Zoon Pro (gehuwd met Maria 
Snels) nam de taken van zijn vader 
over. Hij werd geboren op 16 
maart 1877 en overleed in 1966. 

Ook diens zoon Rie, geboren 
1915, (gehuwd met Dymphna Van 
Gestel) trad in de voetsporen van 
zijn vader. Rie overleed in 2004. 
De huidige boswachter op de 
Schrieken is Luc Versteijnen. Hij 
woont in het kasteel.

De Schrieken 
tijdens WOI en WOII

Tweemaal heeft ‘De Schrieken’ de 
Duitsers op bezoek gekregen. In 
de eerste wereldoorlog was er een 
grenspost, die trachtte te voor-
komen dat Belgen uitweken om 
zich via Nederland naar het vrije 
IJzergebied te gaan. Bomen in het 

zogenaamde patrouillelaantje langs 
de grens vertonen nog honder-
den sporen van bajonetwonden. 
De Duitsers die zich verveelden 
kozen die bomen uit voor hun 
geliefde sport bajonetwerpen. Heel 
bijzonder zijn de inkervingen die 
zij maakten in sommige bomen, 
hetgeen resulteerde in o.a. de 

Duitse Keizerlijke kroon (van Keizer 
Wilhelm II) en de Adelaar. Honderd 
jaar na dato zijn die inkervingen 
nog zeer goed herkenbaar! 
Na de Eerste Wereldoorlog namen 
de Duitse soldaten helaas ook veel 
kostbaarheden mee.
In de Tweede Wereldoorlog werd 
‘De Schrieken’ weer bezet. Nu 

1952 - Dymphna Van Gestel (vrouw van Rie Van Gool), Marcel, Pro met Leo op 
schoot en Rie (vader van Marcel en Leo).

1955 - Boswachter Pro Van Gool. 

1915 - De bewaakte grensovergang met ijzeren poort tijdens W.O.I op de 
Schrieken aan het Kerkepad, dat liep van Bedaf naar de kerk in Poppel. Rechts 
Maria Boone-Misonne, zus van Auguste Misonne. Naast haar dochter Adeline. 
Links zoon André. In het midden twee grenswachten. 
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werd er zogenaamd gepatrouilleerd 
tegen smokkelaars.

Dat smokkelen kon de soldaten 
echter weinig schelen, zij waren 
immers meer uit op privé-arrestan-
ten om die op het kasteel huishou-
delijke karweitjes te laten opknap-
pen. Een torenkamer werd van 
tralies voorzien om dwangarbeiders 
‘s nachts veilig op te bergen. 
Tenslotte liet men ze na een tijdje 
weer lopen. Toen Poppel in 1944 
bevrijd werd, heeft men het kasteel 
met granaten beschoten maar 
gelukkig werd het niet geraakt. 
Kort voor de bevrijding hadden de 
Duitsers het kleine klokkespelletje 
uit de kasteeltoren gehaald en naar 
beneden gesmeten. De nog niet ge-
heel vernielde klokjes werden met 
geweld stuk gestampt. De grootste 
vernielingen in het kasteel-interieur 
werden direct voor de bevrijding 
aangericht toen de zogenaamde 
‘Zwarten’ anderhalve maand in het 
gebouw zaten.

De Duitse Keizer Wilhelm II. 

Op Bedaf was het echter veel erger 
gesteld. Van de vier boerderijen 
bleef er hier maar één overeind. 
In het door onze zustervereni-
ging uit Poppel/Ravels/Weelde 
uitgegeven boek ‘Het oorlogsboek 
1940-1945’ staat een hoofdstuk 
dat handelt over de bevrijding van 
het Poppelse Bedaf (grenzend aan 
Bedaf van Baarle-Nassau). Dit 
hoofdstuk is geschreven door Maria 
Verwimp. Het boek en speciaal 
het hoofdstuk dat handelt over de 
bevrijding van Bedaf, is bijzonder 
lezenswaardig voor de (oud)inwo-

De kroon van de Duitse Keizer Wilhelm II werd in de oorlog 1914-1918 door 
Duitse soldaten in een boom gekerfd en is vandaag de dag nog steeds heel goed 
herkenbaar.

ners van Groot en Klein Bedaf. 
Zie daarvoor de website van 
Heemkunde- en Erfgoedvereniging 
Nicolaus Poppelius vzw Ravels, 
Weelde, Poppel: www.nicolaus-
poppelius.be. Klik dan op publica-
ties en oorlogsboek 1940-1945.

Bronnen:   
-   dhr. Marc Vermeeren namens 

Heemkunde- en Erfgoedvereniging 
Nicolaus Poppelius vzw

-   mevr. B. Misonne 
-  dhr. Marcel Van Gool
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ANDRÉ MOORS

Pierre van Beek schreef in het 

Nieuwsblad van het Zuiden van 

12 februari 1969 het hierna op-

genomen artikel over een legende 

die de Hasseltse kapel in Tilburg 

verbindt met het landgoed ‘De 

Schrieken’. Een beeld van Onze 

Lieve Vrouw zou in 1641 worden 

overgebracht van Tilburg naar de 

Remigiuskerk in Baarle. Onderweg 

gebeurde er echter iets bijzon-

ders. Het interessante verhaal 

is, enigszins ingekort, hieronder 

opgenomen. 

Legende uit 1641 over 
Onze-Lieve-Vrouw van De Schrieken

De legende die dus in 1641 speelt, 
vertelt van de overbrenging van het 
beeld van Onze-Lieve-Vrouw van 
de Hasselt naar Baarle-Hertog van-
waar het later terecht is gekomen 
in de grenskerk van Steenvoort 
(Nieuwkerk), waar Tilburgse en 
wellicht ook Goirlese katholieken 
kerkten op Belgisch gebied in de 
tijd toen onze streken Generaliteits-
land waren. De met het trans-
port naar Baarle-Hertog belaste 
marskramer werd door bandieten 
beroofd, maar het beeld werd later 
onder wonderlijke omstandigheden 
bij de huidige ‘Schrieken’ terug-
gevonden. Dit landgoed zou zijn 
naam aan de legende ontleend 
hebben. De bewoners was daarvan 
echter nauwelijks iets bekend. 

Hoe zag dit gebied er uit in de tijd 
dat de legende speelt? Onafzien-
bare heidevlakten? In ieder geval 
was het er eenzaam en afgelegen 
en stond Brabant als Generaliteits-
land onder de druk van de Staten 
van Holland. Uitoefening van 
de katholieke godsdienst was 
verboden. De pastoor van Tilburg, 
de Norbertijner pater Wichmans 
had in het geheim zijn pastorie ‘De 
Moerenburg’ verlaten om zich te 
vestigen op een hoeve te Alphen, 
die aan de pastorie van Tilburg 
toebehoorde. Die nog bestaande 
hoeve wordt daarom nog steeds ‘de 
pastoriehoef’ genoemd. Van daaruit 
deed hij kerkdiensten voor gelovi-
gen uit Staats Brabant te Baerle en 
ook in de grenskerk op Steenvoort 

Schilderij van de Hasseltse kapel in Tilburg. Het is te zien in het Peerke 
Donders Paviljoen in Tilburg. 

Op de plaats van het in 1810 
gesloopte grenskerkje, werd even later 
dit St. Janskapelletje gebouwd.
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(Nieuwkerk) op onder Spaans 
bewind vallend gebied.
 

Geheime opdracht

Het is daags vóór Kerstmis, 24 de-
cember 1641. Pastoor Wichmans 
heeft bekend laten maken, dat hij 
in de kerk van Baerle de nachtmis 
zal opdragen en hij heeft de gelo-
vigen uitgenodigd in groten getale 
aanwezig te zijn. Ondanks de tocht 
van drie uur schrokken de mensen 
daar niet voor terug. Velen hadden 
zich al tijdig op weg begeven, want 
de baan was slecht en er lag een 
flinke laag sneeuw. Bovendien wa-
ren de wegen erg onveilig. Overal 
haast trof men Staatse ruiters aan 
en het wemelde er van gedeser-
teerd Spaans oorlogsvolk, dat 
roofde en plunderde. Dan zwierven 
er nog de zogenaamde ‘Heydens 
en Egyptenaren’ (zigeuners), die 
– als beroepsbaanstropers – de 
schrik van het platteland waren.
De eerste die zich als pelgrim op 
pad begaf, was Willem Derrijke, 
een marskramer van geen beetje 
vervaard. Zijn beroep had hem ver-

trouwd gemaakt met ieder paadje 
in het Kempenland. Hij was boven-
dien een goede vriend en vertrou-
wensman van pastoor Wichmans. 
Al heel wat karweitjes had Willem 
voor de pastoor opgeknapt en 
ook dit maal zag hij zich met een 
bijzondere opdracht belast.
 

Hasselts beeld

Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw 
van de Hasseltse kapel was al 
geruime tijd ondergedoken bij de 
kwezel Van Riel op de Velthoven 
te Tilburg. Nu had Willem van 
de pastoor opdracht gekregen dit 
beeld naar Baerle over te bren-
gen omdat het daar veiliger zou 
zijn. Met het beeld zorgvuldig in 
zijn mars verpakt, toog Willem al 
vroeg in de middag op weg naar 
Baerle. Zijn route liep over de 
Oude Baan langs Goirle, dwars 
over de Regte Hei, over Steenvoort 
en dan via Bedaf naar Baerle.
In de herberg St. Jacob te Goirle 
ontmoette hij twee mannen, die 
verklaarden ook naar Baerle te 
willen. Zij vroegen met hem mee 

te mogen gaan. Ofschoon Willem 
de lui op het eerste gezicht al niet 
vertrouwde, liet hij daarvan toch 
niets merken en hij stemde met het 
verzoek in. Mocht er iets gebeuren, 
dan vertrouwde hij in de eerste 
plaats op de hulp van de Moeder 
Gods, wier beeltenis hij meedroeg. 
Bovendien beschikte hij nog over 
zijn eigen vuisten en een dikke 
stok. Niettemin nam Willem zijn 
voorzorgen. Op het besneeuwde 
smalle pad moesten zij de meeste 
tijd achter elkaar lopen. Hij zorgde 
ervoor steeds de achterste van 
het drietal te blijven. Er gebeurde 
evenwel niets. Ze hadden al een 
heel stuk van de weg achter de 
rug en naarmate men vorderde, 
verminderden Willems angst en 
bezorgdheid.

Lage overval

Op Bedaf gekomen deed de voorste 
echter of hij door de gladheid weg-
schoof en hij liet zich plat op de 
grond vallen. De tweede ‘struikelde’ 
over hem heen, maar greep in zijn 
gefingeerde val Willems benen, zo-

De Regte Hei. 
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dat deze mee tegen de grond werd 
gesleurd. Willem wilde toeslaan 
met zijn stok maar meteen vloog 
de eerste overeind, richtte een 
pistool en schoot de marskramer in 
zijn schouder. De ander gaf Willem 
een slag op het hoofd, zodat hij 
versuft in de sneeuw bleef liggen. 
Daarna verdwenen zij met hun 
buit. Later komende kerkgangers 
vonden Willem gewond langs de 
weg. Zij brachten hem naar de 
dichtstbijzijnde boerderij. Groot 
was hun ontsteltenis en ook hun 
woede toen zij, nadat Willem bij 
zijn positieven was gekomen, diens 
avontuur vernamen. Direct togen 
enkelen op pad om de daders 
te achterhalen. Die kans was 
weliswaar klein, maar het verlies 
van het Moeder Godsbeeld trof hen 
zo zeer, dat ze geen mogelijkheid 
ongebruikt wilden laten. En ze 
hadden succes. Toen zij de plaats 
naderden, waar ze Willem hadden 
gevonden, snoven zij, hoewel het 
midden in de winter was, plotse-
ling een heerlijke lentelucht op. 

Het interieur van de Remigiuskerk zoals dat was vóór de Tweede Wereldoorlog.

Zij gingen op de geur af en weldra 
bevonden zij zich op een plaats, 
waar helemaal geen sneeuw lag en 
waar een grote vlierstruik stond te 
bloeien als in volle lentetooi. Bijen 
gonsden er om heen. En – wonder 
boven wonder – het Mariabeeld, 
Onze-Lieve-Vrouw van de Hasselt-
se kapel, stond daar onbeschadigd 
te schitteren in al die lentepracht. 
De rovers hadden blijkbaar dit 
deel van hun buit als waardeloos 
beschouwd en achteloos wegge-
worpen.
 

Naar Baerle

Pastoor Wichmans werd van het 
gebeurde op de hoogte gebracht. 
De volgende dag liet hij het beeld 
in een grote processie van Bedaf 
halen om het een ereplaats in de 
kerk van Baerle te geven. Hier 
verbleef het enkele jaren tot de 
kerk op Steenvoort te Goirle werd 
gebouwd. Pastoor Van Dijck heeft 
het beeld toen naar Nieuwkerk 
overgebracht. Op de plaats waar 

het beeld door de kerkgangers 
werd gevonden, liet men een 
houten kastje tegen een boom 
bevestigen met een eenvoudig 
Mariabeeldje er in. Het heeft er 
vele jaren gehangen. Zo’n kastje 
heette in die tijd ‘schrienkijn’ of 
‘schrienken’. Het is hiernaar, dat de 
streek haar naam kreeg, die in de 
loop der tijden verbasterd werd tot 
‘Schrieken’.
Nog heden ten dage kennen we 
deze streek als ‘De Schrieken’. Een 
deel hiervan vormt het landgoed, 
dat wij hierboven beschreven. Ook 
heden ten dage treft men rechts 
van de weg, tegenover een ingang 
van het landgoed en kort vóór de 
Bedafse brug, een soort ‘schrien-
kijn’ aan. Het is een uit bakstenen 
gemetselde zuil met nis, waarin 
nog altijd een Lieve-Vrouwebeeldje. 
Dit veldkapelletje is echter van 
recente datum.

Noot van de redactie: of de uitleg 
voor wat betreft de naamgeving 
‘Schrieken’ in deze legende juist 
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is, is op zijn minst twijfelachtig. 
In het cijnsboek van Poppel uit 
1368 komen we immers de naam 
‘scriec’ al tegen.  

Schuurkerk op Bedaf 

In vorenstaande bijdrage van Pierre 
van Beek lezen we dat in de 17e 
eeuw de grenskerk van Steenvoort 
(Nieuwkerk), gebruikt werd door 
Tilburgse en wellicht ook Goirlese 
katholieken in de tijd toen onze 
streken Generaliteitsland waren. 
Het was onze heemkundekring 
niet bekend dat er op Bedaf rond 
1800, dus bijna twee eeuwen 
later, een schuurkerk was. Waar 
precies, weten we niet. Inwoners 

van Poppel gingen daar naar de 
kerk. 

In een van de vele publicaties van 
Heemkundekring Nicolaus Pop-
pelius uit Poppel lazen we er het 
volgende over:
Vanwege de invloed van de Franse 
Revolutie ontstond na de staats-
greep van 1797 een felle antiker-
kelijke politiek die evolueerde tot 
een regelrechte kerkvervolging. De 
inwoners van Poppel trokken naar 
Bedaf op Nederlands grondge-
bied om daar in een schuurkerk 
de kerkdiensten te onderhouden. 
Volgende kerkrekeningen getuigen 
daarvan:
1. 5/3/1800 voor geleverde 

miswijn een jaer lang ende nog 8 
flesschen op Bedaf. 
2. A° 1798 die 7ma januari 
sacramentaliter juncti sunt coram 
Rdo Dno Josepho Van der Perre 
Vicario Poppelensi in vico dicto 
Groot Bedaf.
De toestand werd min of meer 
genormaliseerd door Napoleon die 
sinds 1799 aan de macht was en 
die in 1801 een concordaat met 
de H.Stoel sloot. Dit concordaat 
wijzigde de kerkelijke instellingen.

Bron:
- Cultureel Brabant CuBra 

heemkunde-artikel van Pierre van 
Beek  

- Publicatie van Heemkundekring 
Nicolaus Poppelius 

Dit Mariakapelletje staat pal voorbij de boerderij, gelegen aan het bruggetje over de Poppelsche Leij.
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FRANS TUYTELAARS

Begin juli ging ‘Amalia’ op weg 

voor de vierde meerdaagse reis 

van onze heemkundekring. Deze 

keer ging het richting Verdun in 

Frankrijk. Waren het bij de vorige 

reizen voetsporen van een of 

andere heilige of bijna heilige die 

werden gevolgd, deze keer ging 

men op verkenning op de slagvel-

den van Verdun in de voetsporen 

van een paar miljoen soldaten uit 

WO1.

Dik verdiend!

Wat wel hetzelfde was als bij 
de eerdere meerdaagse uitstap-
pen, was de voorbereiding. Deze 
was nu ook weer in handen van 
Herman Janssen en dat betekende 
dat de reis van minuut tot minuut 

Amalia in de voetsporen van .....

Een paar miljoen soldaten uit WO I

was uitgewerkt en ook zo werd 
uitgevoerd. Knap om dat zo te 
doen. Het stevige, warme applaus 
van zijn reisgenoten was meer 
dan verdiend. Dat daarbij ook een 
‘stoffelijke’ blijk van waardering 
werd overhandigd, was meer dan 
vanzelfsprekend en dik verdiend.
Graag neem ik onze lezers mee 
op deze reis. Ik wil dat doen door 
het bij elkaar brengen van enkele 
persoonlijke indrukken van deze 
beslist bijzondere reis. Een reis 
door het gebied waar misschien 
wel de grootste veldslag aller tijden 
werd uitgevochten.
We waren de eerste dag nog 
onderweg en Herman informeerde 
zijn medereizigers over de achter-
gronden van wat ons te wachten 
stond. Hij vertelde over het Verdrag 
van Verdun in 843 dat aan de 
basis lag van de verdeling van 
het huidige Europa en meteen de 
oorzaak was van eeuwenlange 
Frans-Duitse rivaliteit. Verdun werd 
ingedeeld bij het Duitse keizer-

rijk, maar in 1648 bij de Vrede 
van Munster werd het bij Frankrijk 
gevoegd om uiteindelijk na de 
Frans-Duitse oorlog van 1870 
een belangrijke rol toegewezen te 
krijgen bij de verdediging van de 
Franse grens. De Duitse bedreiging 
zorgde ervoor dat er een fortengor-
del werd aangelegd. Het zal toen 
misschien wel anders benoemd 
geweest zijn, maar het doet mij 
concluderen dat  ‘de koude oorlog’ 
niet alleen van onze tijd is.

Een oorlogsverklaring

Het kon niet uitblijven! In 1914 
verklaart Duitsland Frankrijk de 
oorlog. De Franse forten hielden 
stand, het Duitse offensief stokt. 
De Duitse opperbevelhebber Erich 
von Falkenhayn  bedenkt een plan 
om de Fransen te verslaan. Met 
zijn ‘leegbloedingstactiek’ werd de 
slag om Verdun, van 21 februari 
1916 tot 15 december 1916, een 
300 dagen durend bloedbad, een 

Een van de vele rustplaatsen van jonge, moedige strijders.
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van de grootste, felste en bloe-
digste veldslagen uit de wereld-
geschiedenis. De waanzin van 
‘oorlog voeren’ wordt  bevestigd: 
man-tegen-man gevechten, waarbij 
soldaten elkaar met handgrana-
ten, bajonetten, scherp geslepen 
pioniersschoppen en met blote 
handen te lijf gingen en dat in 
aantallen die onvoorstelbaar groot 
zijn. En de eindbalans luidt dan: 
naar schatting meer dan 750.000 
doden, gewonden en vermisten op 
een slagveld dat nauwelijks groter 
is dan tien bij tien kilometer. Daar 
kunnen dan ook nog de 7000 
paarden, die dagelijks bezweken, 
aan worden toegevoegd. Verliezen 
die het Duitse offensief tot stilstand 
brachten.

Je schrikt van dergelijke aantallen, 
maar het ongeloof en de veront-
waardiging worden zo mogelijk 
nog groter wanneer je Herman 
hoorde vertellen dat de geallieerde 
troepen in de maanden april en 
mei 1917 bij een gigantische 
frontale aanval bij Chemin des 

Dames onder leiding van de Franse 
opperbevelhebber Nivelle (dezelfde 
als de slag om Verdun) 350.000 
man verloren. Omgerekend zijn dat 
bijna zesduizend doden per dag, 
ofwel één dode per 15 seconde, 
dag en nacht, twee maanden 
lang.... Over de waanzin van een 
oorlog gesproken!
De slagvelden rond Verdun vormen 
één groot herdenkingsmonument. 
Het is een aanklacht tegen de 
verschrikkingen van de oorlog. Ver-
dun is de wereldhoofdstad van de 
Vrede en voor ons het vertrekpunt 

voor een intense kennismaking met 
de Eerste Wereldoorlog.

Verdun

Daarna maakten we kennis met 
de stad Verdun met heel wat 
gebouwen en monumenten die 
herinneren aan de WO I en de Slag 
om Verdun. Een van de bekendste 
monumenten is het Monument 
voor de Doden: ‘Aux Enfants de 
Verdun’ (Voor de kinderen van 
Verdun). Een monument voor alle 
inwoners van Verdun die om het 
leven kwamen tijdens WOI , WOII 
en latere overzeese conflicten. Op 
de sokkel staan de namen van 
510 soldaten en 8 burgers. Het is 
maar dat u het weet!

De tweede dag

Op weg naar wat iedereen als heel 
bijzonder heeft ervaren, het bezoek 
aan het graf van Thomas Ansems, 
wordt er een wandeling gemaakt 
op het Duitse kerkhof in Consen-
voye. Een kerkhof precies aan-
gelegd op de frontlijn van 1914. 
Vanaf 1920 tot bijna het begin van 
de Tweede Wereldoorlog duurde 
het aanleggen. In totaal werden 
er 11.148 personen begraven in 
individuele graven, groepsgraven 
en massagraven.Voor de stadspoorten van Verdun geeft Herman uitleg.

Monument voor de Doden: ‘Aux Enfants de Verdun’. 
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In september 1984 was er voor 
het eerst een Frans-Duitse ver-
zoeningsplechtigheid. De Franse 
en Duitse presidenten, Francois 
Mitterand en Helmuth Kohl, legden 
er samen een krans  ter nagedach-
tenis aan alle Duitse oorlogsdoden. 
“We hebben ons verzoend. We zijn 
het eens geworden. We zijn terug 
vrienden van elkaar”, zo luidde 
destijds de gezamenlijke verklaring.
Grote bronzen platen met de 
namen van de slachtoffers werden 
er eind 2013 gestolen. Geen goed 
woord hebben we over voor deze 
grafschenners. Ze hebben met hun 
fikken ervan af te blijven, van welk 
graf dan ook. Intussen, zo blijkt, 
is de schade hersteld. Kostprijs: 
€40.000,-.
Ook wordt onderweg nog gestopt 
in Montfaucon, strategisch gelegen 
tussen het Argonnewoud en de 
Maasvallei. Die ligging bezorgde 
veel onheil. Achtereenvolgens wer-
den de bewoners verdreven door 
Noormannen, Hongaren, Bourgon-
diërs, Kroaten en Zweden. Telkens 
keerde een aantal bewoners terug. 
Ook tijdens WOI was dit dorp vier 
jaar lang bezet. Alles werd vernield 
en geplunderd. In 1918 komt er 
een einde aan de oorlog mede 
dankzij de Amerikaanse troepen. 
Ze kwamen op 26 september met 
maar liefst 600.000 infanteristen 

uit hun loopgraven en werden ge-
steund door 200 tanks. Gevoelige 
verliezen voor de Amerikanen. Er 
stierven meer dan dertien Ameri-
kaanse soldaten per minuut, ofwel 
één dode per vier en een halve 
seconde en dat ruim 35 uur lang. 
Onvoorstelbaar!
Na anderhalve dag was de laatste 
Duitser verdreven. Ongeveer 
28.000 Amerikaanse soldaten 
sneuvelden bij deze gevechten en 
het Maas-Argonneoffensief  zou 
doorgaan tot de wapenstilstand op 
11 november 1918.
Op de heuvel werd door de Ame-
rikanen een 54 meter hoge toren 
gebouwd. Bovenop staat een beeld 
dat de vrijheid symboliseert en 
dat kijkt naar de plaats waar de 

Amerikaanse aanval werd ingezet. 
Aan de voet staan de namen van 
de divisies die deelnamen aan de 
strijd. Ook de 32ste divisie van 
Thomas Ansems staat daarbij.
Het totaal vernielde dorp wordt 
bekeken. Maar vooraf krijgen we 
wel een extra waarschuwing om 
niets op te rapen en niet in een 
of andere holle ruimte te kruipen. 
Te gevaarlijk! Jazeker ook nu nog, 
na bijna 100 jaar! De toren met 
zijn 234 treden tellende trap is 
een uitdaging voor meerderen van 
ons en de inspanning geeft als 
beloning een uitmuntend zicht op 
het slagveld!

Rustplaats Thomas Ansems

Het Maas-Argonne kerkhof in 
Romagne is met 52 hectaren 
de grootste begraafplaats voor 
Amerikaanse oorlogsslachtoffers 
in Europa. Hier rust de uit Chaam 
afkomstige Thomas Ansems. Hij 
is een van 14.246 gesneuvelde 
Amerikanen die er hun laatste rust-
plaats vonden. Het lijkt eindeloos: 
hoe je ook kijkt; altijd kaarsrechte 
lijnen van witmarmeren zuilen, 
meegolvend met de hoogteverschil-
len in het landschap, met daarop 
steeds weer de naam van een 

Duits kerkhof in Consevoy.

Amerikaanse monument bij het verdwenen dorp 
Montfaucon.
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gesneuvelde. En daar staan we stil 
bij het leven van iemand uit onze 
omgeving, iemand met een naam 
die ons bekend in de oren klinkt. 
Op die onmetelijk grote begraaf-
plaats  herdenken we zijn leven en 
dood door te luisteren naar de Last 
Post. Daar bidden we en zien dat 
als een kleine blijk van herden-
king, van erkenning voor wie hij 
was. Daar leggen we namens alle 
deelnemers aan de reis bloemen 
op zijn graf en luisteren met de 
rechterhand op ons hart naar het 
Amerikaanse volkslied. Een eerbe-
toon aan Thomas Ansems en aan 
al zijn strijdmakkers!

Een bijzonder, informeel 
museum

Het lijkt er op dat de bossen 
rondom Romagne niets van de 
oorlog willen weten. Elke dag nog 

spuugt de aarde spullen uit WO1 
uit: bommen, geweren, helmen. 
Ook de getuigen van het dagelijkse 
persoonlijke leven zoals kamme-
tjes, veldflessen, bestek, zakhor-
loges en munten komen naar 
boven. Oud Alphenaar Jean-Paul 
de Vries zocht en vond deze zaken 
sinds 1976. Hij richt een museum 
in. Ook geweren, bajonetten etc. 

worden er tentoongesteld. Maar 
Jean-Paul houdt van vondsten die 
getuigen van het alledaagse leven. 
En door die ten toon te stellen, laat 
hij de bezoekers beseffen hoe gru-
welijk oorlog eigenlijk is. Oorlog die 
werd en wordt uitgevochten door 
gewone jongens en meisjes.
Alle voorwerpen zijn door hem 
in een straal van 5 à 6 kilometer 
rondom zijn museum gevonden. In 
een tijdspanne van 30 jaar raapte 
hij maar liefst zo’n 40.000 voor-
werpen op. Intussen is hij gestopt 
met zoeken en leidt toeristen rond. 
Het museum is een gigantisch suc-
ces geworden. Zijn collectie wordt 
op 1,5 miljoen euro geschat. En 
dat is heel wat voor een verzame-
ling van ongepoetste voorwerpen 
die je nog mag aanraken ook. Op 
indringende wijze weet Jean-Paul 
er over te vertellen.

….en wordt sereen stilgestaan bij de waanzin van de oorlog. 

Eer wordt betoond bij het graf van Thomas Ansems uit 
Chaam….

Aan de lunch in het museum: zeer goed verzorgd, lekker 
en gezellig.

Detail van de verzameling van oud-
Alphenaar Jean-Paul de Vries.
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door de Fransen in die omgeving 
naar schatting 23 miljoen bommen 
werden afgeschoten en door de 
Duitsers zeker niet minder. Ex-
perten schatten dat daarvan 20% 
faalde en onontploft in de grond 

verdween. Vooral de gifgas aanval-
len zorgden voor die verontreinigde 
bodem waar niets wilde groeien.... 
Drie keer werd er zonder succes 
aangeplant met inheemse booms-
oorten, totdat men ontdekte dat 
naaldbomen wel op de vervuilde 
grond groeiden. Vanaf de jaren 
‘80 komen er inheemse bomen en 
struiken voor in de plaats.

De derde dag

Op deze dag maken we kennis 
met een van de forten uit de gordel 
waarover we het in het begin 

Overladen met indrukken gaan we 
verder met onze kennismaking met 
herinneringen aan een vreselijke 
oorlog op de slagvelden rondom 
Verdun. We bezoeken de heuvel 
van Vauquois waar geschiedenis 
werd geschreven met de eerste 
mijnenoorlog in de geschiedenis. 
Hier werd  nog maar eens een vol-
ledig dorp van de kaart geveegd.
Le Mort-Homme (de heuvel van de 
dode man) is ons volgende doel. 
Nu is het bebost terrein waar we 
tussen de bomen de kraters van 
de granaatinslagen nog kunnen 
zien. Na de oorlog wilde er niets 
groeien. Wat wil je als er in 1916 

Mijnenveld en loopgraven in Vauquois.

Pfff ….even verkoeling zoeken in de schaduw.

Monument Mort Homme (dode man).

Bezoek aan Fort Douaumont.

Bovenop het immense Fort.

hebben geschreven. Het bezoek 
aan het Fort van Douaumont 
laat de volgende  onuitwisbare 
indruk achter. Forten zoals deze, 
gebouwd van gewapend beton, 
bleken onverwacht wèl bestand 
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tegen de moderne artillerie. Een 
oppervlakte van meer dan drie 
hectaren herbergt kilometers aan 
gangen en tunnels. Enkele daarvan 
zijn opengesteld en daar maken we 
kennis mee. Een complete kazerne 
was er in gehuisvest....., maar het 
was nogal eens behelpen.
Op het dak van het fort krijgen 
we een indruk van de strijd. 
Het maanlandschap, ontstaan 
door de 800 tot 1400 granaten 
die dagelijks op het fort werden 
afgeschoten. In totaal werd het fort 
120.000 keer getroffen.
Het dorpje Douaumont werd vol-
ledig verwoest en daarmee werd 
het een van achttien Franse dorpen 
die nooit meer werden opgebouwd. 
Negen daarvan bevinden zich in 
de buurt van Verdun. Ze kregen de 
eervolle vermelding ‘Martelaardorp’ 
of  ‘dorp, gestorven voor Frankrijk’.

Het Ossuarium van 
Douaumont

En dan was er nog het Ossuarium 
of knekelhuis van Douaumont.  
Eenmaal de strijd om Verdun 
voorbij, werden alle menselijke 
resten op de slagvelden verzameld 

Aan de lunch (bij het ossuarium).

opdat elke soldaat een laatste 
rustplaats zou krijgen. Vanaf 1919 
werden in een barak bij het fort 
van Douaumont in houten kisten 
de niet geïdentificeerde soldaten, 
gesorteerd per slagveld waar ze 
gevonden waren, opgeborgen.
Er werd nieuwbouw (1920 - 
1932) gerealiseerd. Het werd een 
monument van 137 meter lang 
en rijk voorzien van symboliek. 
Het gebouw lijkt op het handvat 
van een zwaard dat in de aarde 
is gestoken. Beschouw het maar 
als een symbool voor het beëindi-
gen van de oorlog. In het midden 

van het monument verrijst de 46 
meter hoge ‘Toren van de doden’ 
in de vorm van een granaat, het 
projectiel dat zoveel soldaten heeft 
gedood. Bovenin staat de ‘doden-
lantaarn’. Deze heeft een bereik 
van 40 kilometer en elke nacht op-
nieuw dwaalt zijn afwisselend rood 
en witte licht over de slagvelden 
van weleer om eeuwig naar een 
vermiste soldaat te zoeken. Ook 
luidt er drie maal daags een klok 
om God te danken voor de glorieu-
ze overwinning en ter nagedachte-
nis van alle Franse en Amerikaanse 
gesneuvelde soldaten.

Het ossuarium is een lange gang 
met achttien nissen met steeds 
twee graftombes. Onder elke tom-
be is er een grafkelder van veertien 
kubieke meter. Het gebied van het 
slagveld waar de beenderen gevon-
den zijn staat vermeld. Aan beide 
uiteinden van de gang hebben we 
een  grafkelder van maar liefst 150 
kubieke meter met beenderen van 
die sectoren waarvoor de grafkel-
der te klein bleek. Lopend vanaf 
de parkeerplaats naar de ingang 
kon men door kleine raampjes in 
de met botten en schedels gevulde 
grafkelders kijken..... Je werd er 
meer dan stil van!

Het ossuarium van Douaumont.
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Tranchée des Baïonettes

Wanneer we na het bezoek aan 
deze bijzondere plaats – Tranchée 
des Baïonettes betekent Loopgraaf 
van de Bajonetten – op weg gaan 
naar de bus, stellen we vast dat 
het verhaal erachter best bijzonder 
is, maar dat het monument geen 
schoonheidsprijs verdient. Los 
daarvan zien we een aankondiging 
van een grote onderhoudsbeurt die 
eigenlijk broodnodig  is.

Een Franse kolonel  die na het 
einde van de oorlog deze plaats 
bezocht omdat daar veel van zijn 
manschappen sneuvelden, zag 
bajonetten uit de grond omhoog 
steken. In opdracht van een Duitse 
officier was de loopgraaf destijds 
dicht gegooid en op elke plaats 
waar een lijk lag, liet hij een ge-
weer uit de grond steken om later 
de gesneuvelden eenvoudig terug 
te kunnen vinden. De pers maakte 
er een heldenverhaal van.... De 
soldaten zouden door een granaa-
tinslag levend begraven zijn met 
het geweer in de hand.

Fleury, een totaal vernield dorp

Bij het begin van WOI telde het 
dorpje ongeveer 400 inwoners die 
leefden van land- en bosbouw. 
Goed twee jaar later was het dorpje 
er niet meer. Door zowel het Duitse 
als Franse leger was er hard ge-
vochten. Het dorpje was namelijk 
erg belangrijk voor de toegang tot 
Verdun. Hier werd voor het eerst 
fosfeengas gebruikt. Van juni tot 
augustus 1916 kwam het dorp 
maar liefst zestien keer in andere 
handen terecht. De Fransen zetten 
in juli 1916 een grote aanval in. 
Deze werd afgeslagen. Wel werden 
er enorme verliezen geleden aan 
Franse zijde. Uiteindelijk werd in 

augustus 1916 het dorpje definitief 
door de Fransen heroverd.
Nu staan er nog twee gebouwen. 
Met de stenen van stukgeschoten 
huizen werd een gedachteniskapel 
gebouwd en op de plaats waar een 
treinstation was, werd in 1967 een 
museum geopend: Le Memorial 
de Verdun.  Jammer, maar juist in 
deze herdenkingsperiode  is het al 
meer dan een jaar gesloten wegens 
verbouwingswerkzaamheden. 
Ja, daar is bij de planning echt 
nagedacht!

Des flammes...... à la lumière

Na het diner in ons hotel bezoch-
ten we een grandioze licht- en 

geluidsvoorstelling over de slag 
van Verdun. Een indrukwekkende 
voorstelling, een hartverscheurend 
eerbewijs aan de honderdduizen-
den soldaten waarvan er meer dan 
300.000 stierven op de slagvelden 
in het departement van de Maas. 
Het was ook een eerbetoon aan 
alle geëvacueerde inwoners die 
hun dorp niet meer terugvonden 
toen ze weerkeerden.
In een bijna anderhalf uur durende 
voorstelling trok een belangrijke 
bladzijde uit onze geschiedenis 
voorbij. Het was een schitterende 
licht- en geluidsvoorstelling die 
hoopvol eindigde met de wapen-
stilstand, de verzoening en de 
vrede. Een boodschap die kenmer-

Herinneringskapel van het verdwenen dorp Fleury-devant-
Douaumont.

Herman en zijn secondanten evalueren.
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kend is voor Verdun: de wereld-
hoofdstad van de Vrede, symbool 
van verzoening.

De vierde dag

Op onze laatste dag bezochten we 
in de voormiddag de ondergrondse 
gangen en ruimten van de citadel 
Verdun. Tijdens WO I was het een 
logistiek centrum voor de bevoor-
rading van de troepen en een ver-
blijfplaats voor ongeveer 10.000 
manschappen. Men was er op 
ingericht om 28.000 dagrantsoe-
nen klaar te maken.
Daarna was er nog wat vrije tijd 
die benut werd voor o.a. een hapje 
en een drankje. Daarna gingen 

Massaspektakel “Des flammes...... à la lumière”.

we op weg naar huis. ‘Moe maar 
voldaan’, zoals men dat wel eens 
zegt, werd er afscheid genomen 
van Verdun. En dan gebeurt het 
.......,  er wordt afgeweken van de 
planning. Immers, we hadden al 

In de krochten van de citadel de 
Verdun.

Nog een hapje en een drankje ……
….en de gebruikelijke groepsfoto en daarna…. naar huis.

die dagen alles keurig volgens een 
nauwkeurige planning, tot op de 
minuut, meegemaakt en dan zijn 
we een uur eerder dan gepland 
thuis! Het zal wel een tikfout 
zijn.......
Herman en Els, maar ook de assis-
tenten Antoon en André, nog maar 
eens hartelijk dank.
Foto’s: Leo Voeten
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‘KRUIDENVROUWTJE’
JEANNE MEEUWESEN

De varen heeft veel kracht en 

wel van zulke aard, dat zelfs de 

duivel hem mijdt. Enkele van deze 

krachten gelijken op de zonnek-

racht. Zoals de zon de duisternis 

verdrijft, zo verdrijft hij fantasie-

beelden, en daarom versmaden 

hem de boze geesten. Donder en 

bliksem vallen daar minder en 

waar hij groeit, hagelt het zelden.

Wat een vreemde, geheimzinnige 
planten zijn varens toch. Behekste 
planten, die onweerstaanbaar aan 
onheilspellende oerwouden uit de 
eerste tijdperken doen denken. 
Varens zijn planten zonder bloe-
men. Er bestaan twee verschillende 

Varens (31)

generaties van: de eerste generatie 
brengt op een soort plantaardig 
vliesje, niet groter dan een postze-
gel, op onopvallende wijze voort. 

Het zijn mannelijke en vrouwelijke 
cellen. De tweede generatie bestaat 
uit die lange driehoekige pluimen 
die iedereen kent. Er bestaan op 

Mannetjesvaren

Wijfjesvaren 
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onze aardbol tientallen soorten va-
rens. Vier ervan worden het meest 
gebruikt in de plantengeneeskun-
de: De koningsvaren, de man-
netjesvaren, de wijfjesvaren en de 
eikvaren. De koningsvaren is onte-
genzeglijk de elegantste varen uit 
Europa. Hij wordt gemakkelijk van 
1,50 m tot 1,80 m hoog en groeit 
graag in vochtige wouden. De 
grote bladlobben zijn niet getand 
en in tegenstelling tot de meeste 
leden van zijn familie draagt hij 
geen groepjes sporen op zijn rug; 
die groeien in kleine roestbruine 
aren, bovenin. De koningsvaren 
is laxerend, vocht uitscheidend, 
opwekkend en bloedstelpend. De 
wortel (of eigenlijk de wortels en 
de onderaardse stengel) moet dus 
gebruikt worden in gevallen van 
stoornissen in de bloedsomloop, 
bij moeilijk lozen van de urine, 
blaasstenen, ontstekingen, jicht, 
reumatiek, algemene zwakte en 
voor verbandjes op kleine wonden.  
De varen heeft veel kracht en wel 
van zulke aard, dat zelfs de duivel 
hem mijdt. Enkele van deze krach-
ten gelijken op de zonnekracht. 

Zoals de zon de duisternis verdrijft, 
zo verdrijft hij fantasiebeelden, en 
daarom versmaden hem de boze 
geesten. Donder en bliksem vallen 
daar minder en waar hij groeit, 
hagelt het zelden.

Lammen gaan

Wie aan jicht lijdt, moet varen ne-
men als hij groen is, hem in water 
koken en vaak in dit water baden; 
de jicht zal wijken.  
Opgepast: volgens de letterlijke 
tekst van Hildegard van Bingen 
is de juiste methode dus niet het 
afkookwater bij het badwater 
voegen en het daarmee verdunnen, 
maar wel ‘in dit water baden’. Dat 
wil zeggen: zoveel water en varens 
koken dat het voor een heel bad 
voldoende is, en verder luidt het 
‘als hij groen is’. Dat beperkt de 
aanwending tot de maanden april-
midden juni. In de late zomer is de 
varen al oud. 
Dit is moeilijk om zelf te doen, 
daarom kun je beter hand- en 
voetbaden nemen; daar is een 
varenblad al genoeg voor.  
Ik heb al dikwijls geschreven hoe 
je die hand- en voetbaden moet 
maken: ‘s morgens voetbad en ’s 
avonds handbad; tien minuten is 
genoeg.  

Ogen worden helder
 
Als de varen in de zomer groen is, 
leg hem dan op de ogen en hij zal 
de troebelheid ervan wegnemen. 

Doven horen

Wie doof is, zodat hij niet hoort, 
moet varenzaad in een doekje bin-
den en het vaak in het oor leggen 
(stoppen). Maar hij moet er wel op 
letten dat er niets door het oor in 
het hoofd dringt.  
Hij zal het gehoor weer bekomen. 

Stommen spreken
 
Wie aan tongjicht lijdt, zodat hij 
niet kan spreken, moet dit zaad op 
zijn tong leggen. De jicht in de tong 
zal wijken en hij zal weer spreken.
Als een mens vergeetachtig en 
dromerig is, moet hij varenzaad 
in zijn handen nemen en hij zal 
geheugen en verstand terugkrijgen. 
Zo zal degene, die onverstaanbaar 
sprak, zich weer verstaanbaar kun-
nen maken.
 
Wat Hildegard van Bingen schrijft 
is nogal ingewikkeld en onbegrij-
pelijk.  
Daarom is het ook een goddelijke 
geneeswijze. 

Vele groetjes, Jeanne 

Eikvaren 

Koningsvaren
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HARRY BENSCHOP

Medio juli, toen dit interview werd 

afgenomen, was 7 van de 16 hec-

tare onder handen genomen. Het 

archeologisch onderzoek van de 

rondweg ligt daarmee op schema. 

Tegen Sinterklaas verwachten de 

archeologen met het veldwerk 

klaar te zijn.

De grens

Dubbele greppels worden wel 
vaker gevonden. Ertussen, aan het 
maaiveld, heeft dan een houtwal 
gelegen. Dat geheel vormde een 

Een eigenzinnige pottenbakker

Graven op het tracé van de nieuwe rondweg (2)

perceelscheiding. Kan het nog 
toeval zijn als die dubbele greppels 
precies op de landsgrens liggen? 
“Elke keer dat we met het archeo-
logisch onderzoek de enclavegrens 
over gingen, werden die greppels 
aangetroffen. Van de houtwal is 
niets meer terug te vinden. Drie 
keer hebben we dit fenomeen tot 
nog toe geregistreerd”, constateert 
archeoloog Bart Van der Veken. 

In april heeft hij mij voor Van 
Wirskaante bijgepraat over de 
stand van zaken van het archeolo-
gisch onderzoek op het tracé van 
de rondweg tot dan toe. Nu, drie 
maanden later, praten we verder. 
Bij het interview schoven voor 

specifieke onderwerpen nog enkele 
archeologen aan.
“Eén greppel als perceelscheiding 
vinden we heel vaak bij archeolo-
gisch onderzoek. Door de dubbele 
greppels die we nu aantroffen, 
typisch voor een houtwal, is de 
perceelscheiding hier in Baarle al 
duidelijker geaccentueerd. Door de 
ligging op de huidige enclavegrens 
geeft het nog een andere dimensie. 
Het krijgt dan meer betekenis: niet 
alleen een scheiding tussen twee 
percelen, maar een aanduiding van 
de grens.” Bart heeft de kaart met 
de ingemeten greppels op de ka-
dastrale minuut van 1832 gelegd. 
“Het klopt precies, de houtwal ligt 
exact op de enclavegrens.”
In de vorige Van Wirskaante repte 
Bart al over een karrenspoor even-
wijdig aan de grens. “Dat hebben 
we maar één keer aangetroffen. 
Wel hebben we nog een diep paal-
gat, precies op de grens, gevonden. 
Dat was 1.20 m diep. Het zou een 
aanduiding van de grens – van een 
grenspaal – kunnen zijn geweest. 
Maar dat is louter speculeren.”
De archeologen hebben nog geen 
antwoord op de vraag wanneer 
die grenzen door een houtwal met 
greppels zijn vastgelegd. “Er is op 
die locaties geen vondstmateriaal 
aangetroffen”, zegt Bart. “Dus heb-
ben we ook geen vat op de juiste 
periode waarin de greppels zijn 
aangelegd. Het is in elk geval in de 
Nieuwe Tijd. Het spreekt het

De enclavegrens: links België, rechts Nederland. Aan de linkerkant is ook het 
karrenspoor te zien. Parallel eraan liggen twee greppels, restanten van een 
houtwal. 
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ontstaan van Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau niet tegen”, consta-
teert Bart nuchter tot besluit.

Laagte bij Nijhoven

Achter de Sint Salvatorkapel bij 
Nijhoven ligt een natuurlijke laagte, 
een van de voedingsbronnen van 
een beekje dat in noordoostelijke 
richting wegstroomt, misschien 
zelfs wel de bron. Na de laatste 
ijstijd is deze laagte door veenvor-
ming steeds meer opgevuld. Vanaf 
de 17e eeuw ook door de boeren.
Zo’n laagte vraagt een iets andere 
aanpak voor het archeologisch 
onderzoek, verklaart Bart. “Van-
wege het grondwater moeten 
er smallere werkputten worden 
aangelegd. Anders loopt het vol, 
of moet er worden gepompt.” Er is 
weinig op deze lage plek gevon-
den. Maar wat zou je daar ook 
kunnen verwachten? “Zeker niet 
ondenkbaar is een brug”, geeft 
Bart aan. “Of beschoeiing van een 
gracht. En natuurlijk greppels en 
kuilen. Kuilen die worden gebruikt 
als drinkpoelen voor het vee.”
“Op zo’n lage plek kijk je naar 
andere dingen”, vervolgt Bart. “Er 
hebben zeker weten geen huizen 
gestaan. Net ten noorden van de 
laagte bij Nijhoven is een mid-
deleeuwse boomstamput aan-
getroffen. Daar is aardewerk in 
gevonden dat uit de 11e en 12e 
eeuw dateert. Eigenlijk verwachten 
we net ten westen van die laagte 
veel huizen uit die periode.” Dat is 
nu niet onderzocht, want het ligt 
buiten het onderzoeksgebied. Er is 
ook een Romeinse waterput aange-
troffen. “Althans de constructie lijkt 
Romeins”, stelt Bart voorzichtig. 
Ten westen ervan, buiten het tracé, 
zal vermoedelijk Romeinse bewo-
ning liggen, die zone ligt namelijk 
hoger. 

De kaart met de ingemeten greppels op de kadastrale 
minuut van 1832 gelegd.

Onder de buitenste greppel op de enclavegrens zijn twee 
vergelijkbare paalgaten aangetroffen, vermoedelijk een 
overblijfsel van een grensaanduiding met een houten paal. 
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schap er zich heeft ontwikkeld, in 
welke tijdsspanne, enzovoorts. Met 
zaden- en pollenonderzoek kan de 
lokale vegetatie en economie wor-
den achterhaald. Hoe zag Baarle 
er in die tijd uit? Wat verbouwden 
de boeren toen?” Op basis van de 
eerste gegevens durft Bart al wel 
te concluderen dat de veenvorming 
op deze plek vrij vroeg is begon-
nen: “Kort na de laatste ijstijd, zo’n 

De laagte achter de bidtuin van de kapel bij Nijhoven is op 
de hoogtekaart in het blauw aangegeven. Ook de locaties 
van de waterputten staan aangegeven.

De houten constructie van een (vermoedelijk) Romeinse 
waterput.

Het bemonsteren van de veenlaag in 
de laagte bij Nijhoven.

Op dit soort – lage – plekken is 
landschaps- en bodemonderzoek 
minstens zo belangrijk als archeo-
logisch onderzoek. “Veel gegevens 

moeten nog worden geïnter-
preteerd”, zegt Bart. “Door een 
datering van de (veen)lagen willen 
we een idee krijgen hoe het land-

Romeinse waterput

Romeinse waterput

Waterput, onbekende datering

Middeleeuwse waterput
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11.000 jaar geleden.” De beek-
daldeskundige en archeobotanici 
moeten alle gegevens nog gaan 
uitwerken.
Op natte plekken komen archeolo-
gen nogal eens voor verrassingen 
te staan. “Je weet niet wat je gaat 
tegenkomen. Hoe nat het is. Hoe 
je het werk precies moet gaan 
uitvoeren. Je hoopt dat je geen 
grondwaterbemaling nodig hebt. 
Dat is niet alleen een kostenfac-
tor, maar bepaalt voor een deel 
ook je plan van aanpak. Stilletjes 
hoop je dat zo’n laagte is gebruikt 
als rituele plaats. Dat je er bijlen, 
aardewerkdeposities of skeletten 
aantreft. Maar de kans daarop is 
ongeveer gelijk aan het winnen van 
de jackpot.” Helaas voor Bart, de 
laagte bij Nijhoven is een normaal 
‘standaard ven’. “Wel bijzonder is, 
dat de bewoning bij dit ven eigen-
lijk tot aan de ‘natte zooi’ door-
loopt”, zegt Bart. “Aan de randen 
van de laagte hebben we dan die 
waterputten aangetroffen en aan 
de andere kant, richting Nijhoven, 
lag al meteen de volgende huis-
plattegrond.”

Vuursteenvindplaats

Op een andere natte plek, bij 
Boschoven, is bij een eerste 
verkenning vuursteen aangetroffen. 
Projectleider Cyriel Verbeek is hier 
meer in thuis: “Vuursteenonder-
zoek is zeer kostelijk”, steekt Cyriel 
van wal. “Omdat het heel arbeids-
intensief is. Doe je bij normaal 
veldwerk 800 m2 per dag, bij 
vuursteen kom je op een dag niet 
verder dan 5 of ten hoogste 10 
m2.”
Bij die eerste verkenning zeven jaar 
geleden werd bij Boschoven op 
een paar vierkante meter vuursteen 
aangetroffen, zowel uit de mesoli-
thische als neolithische tijd. Cyriel: 

“Vanwege de kosten ga je niet 
direct een groot terrein op vuur-
steen onderzoeken. Eerst probeer 

je met enkele boringen in en naast 
de oude proefsleuven meer idee te 
krijgen of het de moeite waard is 
nader onderzoek uit te voeren. Als 
je besluit om verder te gaan, wordt 
er heel systematisch geboord, in 
een vast grid, om de twee - drie 
meter (zie het grid van de boor-
putjes in de afbeelding). Bedenk 
dat een vuursteenvindplaats niet 
veel groter is dan een tent. Je vindt 
ook alleen heel kleine fragmentjes 
vuursteen. Van elke boring wordt 
bekeken wat er aan vuursteen 
zit. Om de uit de boring komende 
grond te zeven, gebruiken we 
een kruiwagen met een bodem 
van gaas. De grond wordt er ter 
plaatse, met een mobiele instal-
latie, met water uitgespoeld. Het 
vuursteen blijft op het gaas achter.”

Het zetten van een boring. De 
boorinhoud wordt later uitgezeefd, op 
zoek naar stukjes vuursteen.

boring zonder archeologische indicator

boring met vuursteen

boring met natuursteen

legenda

met E-/B-horizont

met BC-horizont

begrenzing vuursteenvindplaats

met C-horizont (afgetopt)

puttenplanveen

schaal 1: 400

De blauw omkaderde ‘vuursteenvindplaats’ wordt verder onderzocht.
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Hondenhokken

Als de resultaten zodanig zijn 
dat uitgebreid onderzoek is 
gerechtvaardigd, volgt het meest 
tijdrovende deel van het vuur-
steenonderzoek. Cyriel: “Dan gaan 
we vakjes van precies een halve 
meter op een halve meter afgraven, 
in laagjes van 10 cm. Die grond 
wordt gezeefd, vuursteendeeltjes 
groter dan 3 mm blijven op de zeef 
liggen. Ook dit zeven gebeurt ter 
plaatse. De laagjes grond van een 
kwart vierkante meter worden in 
vakjes geschept en in zeefkruiwa-
gers gegooid. Vier of acht vakjes 
worden gelijktijdig onder handen 
genomen. De bakken waarin de 
kruiwagens naast elkaar staan, 
noemen wij ‘hondenhokken’. Ook 
nu weer wordt de grond er met 
water uitgespoeld. Zo krijg je een 
goed beeld wat er per laagje van 
tien centimeter dik op een kwart 
vierkante meter aan vuursteen in 
de grond zit. Op die manier worden 
vuursteenconcentraties in beeld 
gebracht.”
Voor de locatie Boschoven hebben 
de onderzoekers voorgesteld een 
kleine zone verder te gaan zeven. 
Juist in die zone is bij de eerdere 
boringen vuursteen aangetroffen. 

Op het kaartje is de te onderzoeken 
zone blauw omlijnd als ‘vuursteen-
vindplaats’. Het zit op de overgang 
van een laagte naar een hoogte, 
precies op de flank dus. “Dat 
onderzoek gaat begin augustus van 
start”, geeft Cyriel aan. “Er wordt 
een tweede team onderzoekers 
opgezet, naast de oorspronkelijke 
groep die het ‘standaard’ veldwerk 
voor zijn rekening neemt.”
“Soms is het resultaat heel dif-
fuus”, vervolgt Cyriel. “Dan kun 
je alleen concluderen dat er op 
een plek wel iets is geweest in de 
steentijd. Maar op andere plaat-
sen blijft er veel vuursteen op het 
gaas in de hondenhokken achter. 
Dan moet je denken aan zo’n 20 
stukjes vuursteen per vakje. Dat 
zijn dan de plaatsen waar in die 
tijd, in een tent, mensen bezig zijn 
geweest met vuursteen, met het 
maken van gereedschap.”
“Aan de glans van de stukjes 
vuursteen die je vindt, kun je zien 
waar het voor is gebruikt. Als het 
vuursteen een glans heeft, heeft 
het gediend als gereedschap om 
vet van de huid van beesten te 
schrapen. Vind je gebroken pijl-
punten, dan werden er op die plek 
pijlen gemaakt of hersteld”, besluit 
Cyriel.

Raadselachtig vierkant

Ongeveer halfweg de Alphense-
weg en de Oordeelsestraat is 
een vierkante greppelstructuur 
gevonden. “Smalle greppeltjes 
vormen een vierkant van 18 op 
18 meter”, wijst Bart op de kaart 
aan. “Net iets zuidelijker hebben 
we dan nog een greppel gevonden 
die precies evenwijdig lag aan één 
zijde van het vierkant. Die heeft 
ongetwijfeld iets met het vierkant te 
maken. Onder de greppeltjes van 
het vierkant hebben we paalkuilen 
aangetroffen. Daar heeft dus een 
‘palissade’ gestaan, vermoedelijk in 
de ijzertijd.” 

Wat kan dat dan zijn geweest? 
“In dit soort situaties word heel 
vaak gedacht aan een heiligdom. 
Binnen zo’n vierkant vind je dan 
allerlei andere structuren en/of 
begravingen”, antwoordt Bart. 
“Maar we hebben nu helemaal 
niets gevonden dat in die richting 
wijst. Ook binnen het vierkant is 
niets gevonden dat ons verder zou 
kunnen helpen.” Cyriel drukt dan 
ook elke speculatie over wat er zich 
heeft afgespeeld in het vierkant, 
resoluut de kop in: “Zet er maar 
een heleboel vraagtekens achter!”

De zeefkruiwagen. De ‘hondenhokken’ (bij een andere opgraving).
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Overzicht van het tot medio juli onder handen genomen tracé, van Alphenseweg tot Nijhoven. De drie delen sluiten op elkaar aan.
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Van noord naar zuid

In het begin van het interview zijn 
we van hot naar her gesprongen op 
het onderzochte tracé van de rond-
weg. Tijd om er wat meer structuur 
in aan te brengen. Vorige keer 
heeft Bart aangegeven uit welke 
tijdsperioden er bij het veldwerk 
iets is gevonden. Nu lopen we het 
onderzochte tracé van noord naar 
zuid af. We beginnen net iets ten 
noordwesten van de Alphenseweg 
en eindigen achter de kapel van 
Nijhoven, waar de archeologen 
medio juli nog druk bezig waren. 
Zie voor de genoemde locaties ook 
de kaart op pagina 58 en 59. 

A  Ten noordwesten van de Alp-
henseweg zijn erven uit de brons-
tijd en ijzertijd aangetroffen. 

B  Net aan de overkant van de 
weg is een Merovingische hutkom 
gevonden. Het is – op die plek – 
het enige spoor uit die tijd. De foto 
op de voorkant van de vorige Van 
Wirskaante laat die plek tijdens 
het veldwerk zien. Iets verder zijn 
gebouwplattegronden gevonden 
uit drie verschillende perioden: uit 
de midden- en late bronstijd, uit 
de vroege ijzertijd en uit de late 
ijzertijd/Vroegromeinse tijd. Die 
laatste vondst was zo bijzonder, 
dat tijdens het veldwerk is besloten 
ook onder de Visweg te kijken en 
de zone volledig open te leggen. 

“Door het werkterrein wat uit te 
breiden is het gelukt de ligging van 
drie grote huizen uit de ijzertijd/
Vroegromeinse tijd helemaal bloot 
te leggen”, stelt Bart tevreden vast. 
“Die huizen hebben er ongeveer in 
50 v. Chr. gestaan.”

Nog iets zuidelijker zijn gebouw-
plattegronden aangetroffen die iets 

later in de Romeinse tijd zijn te 
dateren. “Het zijn typische Alphen/
Ekeren-huizen”, aldus Bart.

C  Zo’n honderd meter van de 
Alphenseweg af zijn een tweede 
en derde hutkom uit de Merovin-
gische tijd gevonden. Naast de 
hutkommen – daar verrichtten de 
bewoners hun werkzaamheden 
– zijn er op deze plaats ook een 
huis en waterput uit dezelfde tijd 
gevonden.

D  De volgende plek waar de 
archeologen iets hebben aangetrof-
fen is ter hoogte van het ‘vierkant’. 
Ook al omdat er geen vondstma-
teriaal is gevonden, moet een slag 
om de arm worden gehouden voor 

Scheppen, opa, scheppen! Bezoek 
van het kleinkind.

de tijd waarin het vierkant er heeft 
gelegen: vermoedelijk ijzertijd.

E  Net ten noorden van de enclave-
grens zijn huizen en voorraadkui-
len uit de bronstijd aangetroffen.

F  Op die grens zijn voor de eerste 
keer sporen van een houtwal met 
dubbele greppels gevonden: een 
duidelijke perceelscheiding die 
tegelijk de enclavegrens markeert. 
Op deze plek was ook het karren-
spoor te zien. Een greppel haaks 
op de enclavegrens loopt door tot 
aan de Oordeelsestraat.

G  Ten zuiden van de Oordeel-
sestraat is een hele grote cluster 
met erven uit de brons- en ijzertijd 
aangetroffen. “Die dateren uit ver-
schillende perioden. De gebouwen 
zijn over elkaar heen gebouwd. 
Ook het materiaal wat we op deze 
plek hebben gevonden en het type 
bebouwing wijst erop dat hier 
langere tijd is gewoond”, zegt Bart. 
Heel enthousiast is hij over het 
aantreffen van enkele stakenrijen: 
“Dat is heel uitzonderlijk. Een 
stakenrij verraadt een vroegere 
afscheiding van een erf, of voor het 

Een gebouwplattegrond vanuit de lucht gezien. Deze foto is 
met een drone genomen.
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vee. We hebben één erf gevonden 
met stakenrijen, waarvan een 
deel dubbel.” Een stakenrij is te 
herkennen aan op een rij liggende 
rondjes van 8 tot 15 cm diep. 
Tenslotte is op deze plek nog één 
heel grote ‘structuur’ gevonden met 
een dubbele palenrij. De structuur 
wordt als een gebouwplattegrond 
geïnterpreteerd. Dit gebouw dateert 
uit de vroege ijzertijd.

H  Op de volgende grensovergang 
– net ten noorden van het weggetje 
Akkers – zijn opnieuw houtwallen 
met dubbele greppels aangetrof-
fen. “Uit de Nieuwe Tijd”, legt Bart 
ten overvloede uit. “Die houtwal 
zien we zowel langs de grens die 
noord-zuid loopt als de oost-west 
lopende enclavegrens.” Hij geeft 
nog aan dat er in dit deel van het 
traject, vanaf de Oordeelsestraat, 
ook sporen van gevechtshandelin-
gen uit de Tweede Wereldoorlog 
zijn gevonden. 
“Op twee plaatsen waar grana-
ten zijn ingeslagen, hebben we 
granaatscherven gevonden. Een 
granaat van een Duitse pantser-
tank is door de EOD tot ontploffing 
gebracht.” 

I  Ten zuiden van Akkers zijn ver-
schillende gebouwplattegronden uit 
de late ijzertijd of Vroegromeinse 
tijd aangetroffen.

J  Dan zijn we bij de laagte achter 
de Sint Salvatorkapel op Nijhoven 
aangekomen, het begin van het 
beekdal. 
“Meest opvallend zijn de waterput-
ten op de rand van de laagte. Aan 
de noordkant een Middeleeuwse 
boomstamput uit de twaalfde 
eeuw. Aan de westzijde een put 
uit de Romeinse tijd, althans 
de constructie lijkt Romeins”,  
waarschuwt Bart nogmaals voor 
al te overhaaste conclusies. Op 
deze plaats gaat nog aanvullend 
landschaps- en bodemkundig 
onderzoek plaatsvinden. 

K  Tegen Nijhoven aan was het 
werk medio juli in volle uitvoering. 
Hier zijn de archeologen gestuit op 
een nederzetting uit de volle Mid-
deleeuwen. 
“We hebben er nu al verschillende 
huizen aangetroffen, boerderijen 
met bijgebouwen. En kuilen waar-
van we de functie nog niet hebben 
kunnen achterhalen.”

Veel kantoorwerk

Hoekpaal (kopse kant) van een Vroegromeinse 
gebouwplattegrond. De restdiepte van het grondspoor 
bedroeg nog ruim 120 cm.

De gewassen vondsten liggen te 
drogen in de tijdelijke kantoorruimte.

Wie denkt dat archeologen de 
meeste tijd in het veld doorbren-
gen, heeft het mis. Heel veel moet 
op het kantoor worden verwerkt 
of uitgezocht. Meestal gebeurt 
dat na het veldwerk. Vanwege de 
lange duur van het onderzoek op 
de rondweg in Baarle wordt al veel 
kantoorwerk tijdens de opgraving 
gedaan. Het onderzoeksteam heeft 
er een ruimte voor gehuurd op het 
industrieterrein.
Vondstmateriaal, denk daarbij 
vooral aan aardewerk, wordt naar 
het kantoortje gebracht. “Het 
wordt eerst gewassen. We hebben 
er zelfs een kleine wasinstallatie 
voor gemaakt”, wijst Bart me aan. 
”Daarna wordt het in plastic kratjes 
gedroogd. Vervolgens uitgesplitst 
per categorie (o.a. steen/aarde-
werk/glas/metaal), op ouderdom. 
We bergen het op in kartonnen 
dozen. Natuurlijk houden we 
nauwgezet bij waar we het materi-
aal precies hebben gevonden.” Op 
gezette tijden komen dan de ‘mate-
riaalspecialisten’ langs om er alvast 
een eerste blik op te werpen.
“Alles wordt ingevoerd in een 
database. Ik heb het dan over 
het vondstmateriaal maar ook de 
structuren, zoals de gebouwplatte-
gronden. Verder de greppels en het 
al eerder genoemde karrenspoor”, 
gaat Bart verder. “Alle structuren 
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krijgen een nummer, waarbij dan 
al een voorlopige indeling in de tijd 
wordt gemaakt. Dat doen we op 
basis van het type plattegrond, of 
ook wel aan de hand van het op 
die plaats gevonden aardewerk.”
Veel van dat invoerwerk wordt 
gedaan door Marlien Janssens. Zij 
heeft mij met de spreekwoordelijke 
druk op de knop tijdens en na het 
interview de nodige informatie 
gegeven. “Heel wat gebouwstructu-
ren zijn in het veld goed zichtbaar, 
zeker toch voor doorgewinterde ar-
cheologen. Maar soms krijg ik pas 
achter de pc, als alle veldinforma-
tie is ingevoerd, er een beeld van. 
Veel sporen zijn onduidelijk, zijn 
vervaagd, uitgeloogd door de tijd. 
Door gegevens digitaal te bewer-
ken, vallen ineens dingen op, zien 
we verbanden”, maakt Bart zijn 
verhaal over het kantoorwerk af. 

Specialisten in aardewerk

Van de drie aardewerkspecialisten 
heeft Simone Bloo van bureau 
BAAC het meeste werk. Zij is de 
aardewerkdeskundige prehistorie; 
zij is gespecialiseerd in het aarde-

werk van de brons- en ijzertijd. De 
twee andere specialisten – Frederi-
que Reigersman (ADC ArcheoPro-
jecten) voor Romeins aardewerk 
en Martin Schabbink (RAAP), 
gespecialiseerd in de Middeleeu-
wen en Nieuwe Tijd – hoefden tot 
nu toe minder vaak naar Baarle af 
te reizen.
Normaal puzzelen de aarde-
werkspecialisten na een opgraving 
op hun eigen kantoor. Vanwege 
de uitzonderlijk lange duur van 
het onderzoek op het tracé van de 
rondweg komen ze nu naar Baarle. 
Met het oog op een publieks-
moment vóór het einde van de 
opgravingen worden enkele potten 
alvast in elkaar gezet.

‘Grote lappen’

Simone was erg blij met de grote 
stukken aardewerk uit de prehis-
torie die de veldwerkers hadden 
gevonden. “Ik was echt blij met die 
grote lappen’, zegt ze enthousiast. 
Ze houdt een zak omhoog waarin 
nog wat ‘grote lappen’ zitten. “Dat 
maakt het goed mogelijk potten te 
reconstrueren én er wat meer over 
te zeggen.” Hoeveel tijd heb je nu 
nodig om zo’n pot te reconstrueren, 

vraag ik nieuwsgierig. “Voor de vijf 
potten die in drie sporen (op drie 
verschillende plekken, red.) zijn 
gevonden, had ik zo’n drie dagen 
nodig.” De uiteindelijke reconstruc-
tie duurt veel langer. “Eerst leg ik 
de grote stukken op tafel. En ga 
ik zoeken welke scherven bij welk 
groot stuk horen”, legt Simone me 
uit. “Daarmee bouw ik de pot zo 
ver als mogelijk op. Een gespeciali-
seerd bedrijf zorgt voor de uitein-
delijke reconstructie. Daar worden 
de ontbrekende stukken aangevuld 
met gips. Gips heeft een andere 
kleur zodat in de uiteindelijk ge-
reconstrueerde potten goed opvalt 
welke delen van oorspronkelijk 
materiaal zijn en wat is aangevuld. 
Meerdere op deze manier weer op-
gebouwde potten uit verschillende 
perioden zijn al in elkaar gezet.

Een lesje pottenbakken

“Als we een complete pot aantref-
fen dan is de vorm een belangrijk 
element om tot de juiste datering te 
komen. Aan zijn vorm is een pot in 
de tijd te dateren. Ik kijk dan naar 
de rand, hals, schouder, buik en 
bodem van een pot. Het geeft al-
lemaal informatie in welke tijd we 

De gewassen en gedroogde vondsten 
worden gesplitst, gewogen en in 
zakjes gestopt, per vondstcategorie.

Simone Bloo past het aardewerk aan elkaar.
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een pot moeten plaatsen.” Meestal 
treffen veldwerkers kleine scherven 
aan in plaats van complete potten 
of zulke grote lappen als hier in 
Baarle. “Dan moet ik het doen met 
de kenmerken op de scherf zelf.” 
Geduldig legt Simone me uit waar 
ze allemaal op let.
“Een pot is gemaakt van klei. Die 
is te zacht om zonder toevoegingen 
te gebruiken. De klei moet worden 
verschraald, zo noemen we dat.” 
Die verschraling kan gebeuren 
door zand toe te voegen in het 
productieproces, of stro, gras of 
ander organisch materiaal. Soms 
worden oude scherven gebruikt 
die stuk worden geslagen tot gruis 
(= potgruis/chamotte), of er wordt 
mineraal materiaal zoals grind en  
kwarts toegevoegd, om de klei te 
verschralen. “Gebroken kwarts 
komt bijvoorbeeld vooral in de 
bronstijd voor. De verschraling kan 
dus de pot  dateren in die tijd”, 
doceert Simone. Ze laat me enkele 
stukjes verschraald aardewerk zien.
De manier waarop de wand van 
een pot is afgewerkt, geeft even-
eens informatie over de tijd waarin 
die is gemaakt. “Besmijting is het 

woord dat archeologen daarvoor 
gebruiken”, gaat Simone verder. 
Het duurt even voordat ik begrijp 
wat zij nu precies bedoelt met 
‘besmijting’. “De wanden van een 
pot worden afgewerkt met natte 
klei. De pottenbakker pletst het 
er met zijn handen op. Dat geeft 
een bepaald reliëf op een pot, dat 
op stukjes scherf nog goed is te 
zien. In de late bronstijd is het een 
vrij fijn reliëf, in de vroege ijzer-
tijd is het al grover. In de daarop 
volgende midden-ijzertijd, smeet 
de pottenbaker echt grove klodders 
op de pot.” Zelfs voor een leek zijn 
die verschillen heel goed te zien. 
“We zullen op een publieksmoment 
scherven uit verschillende perioden 
klaar leggen. Kan iedereen het zelf 
‘voelen’ uit welke tijd een scherf 
dateert.”
Versiering is ook een belangrijke 
aanwijzing om de pot te dateren. 
In de late bronstijd hebben ze 
met stokjes en vingers de pot in 
verschillende motieven bewerkt, in 
de midden-bronstijd volstond een 
enkele vingertopindruk. 

“In heel veel perioden is het aarde-
werk gepolijst. Die afwerking zegt 
dus niet direct iets over wanneer 
dat stuk aardewerk is gemaakt”, 
aldus Simone. Veel bepalender 
is de wanddikte van een pot. “In 
de midden-bronstijd maakten ze 
potten waarvan de wanden wel tot 
2 cm dik waren. Later, in de late 
bronstijd waren de wanden veel 
dunner, tot zo’n 5 mm”,  besluit 
Simone haar ‘lesje pottenbakken’.

Een eigenzinnige pottenbakker

Bij opgravingen worden meestal 
alleen scherven gevonden. “Bijzon-
der aan de opgraving in Baarle zijn 
de grote kuilen waarin voorraadpot-
ten hebben gestaan.” Simone is 
er heel enthousiast over: “Die zijn 
goed bewaard gebleven. De kuilen 
zijn niet omgeploegd, de potten 
zijn niet echt kapot. Het zijn echt 
grote potten geweest, wel 60 tot 
80 cm hoog. Ze stonden vast in 
een kuil. Daaruit leiden we af dat 
er voorraad in werd bewaard.”
Deze potten zijn ten noorden van 

Enkele passende en aaneengeplakte 
scherven van een prehistorische pot.

Een kuil gelegen in een huisplattegrond. In deze kuil is 
veel aardewerk gevonden, waaronder een grotendeels 
bewaarde voorraadpot.
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de Oordeelsestraat aangetroffen. 
Marlien haalt er de grote overzicht-
stekening bij: “In de eerste locatie 
‘prehistorie’ ten noorden van de 
Oordeelsestraat.” De grote potten 
zijn al in elkaar gezet.
Simone kijkt me aan, heeft duide-
lijk een binnenpretje: “Baarle had 
toen een eigenzinnige pottenbak-
ker”, lacht ze. “Die maakte zijn 
potten net wat anders dan we ze 
verder in Zuid-Nederland aantref-
fen.” 
In zijn proefschrift over aarde-
werken potten in Zuid-Nederland 
beschrijft Peter van den Broeke een 
aantal typen potten die kenmer-
kend zijn voor dit deel van Neder-
land. Hij heeft zich gebaseerd op 
de opgravingen van Oss-Ussen en 
dat, zeg maar, doorvertaald naar 
Zuid-Nederland, zegt Simone. Het 
is hét handboek voor de aarde-
werkdeskundigen. “De in Baarle 
gevonden potten passen wel in 
het systeem van Van den Broeke. 
Om precies te zijn, het is type 13, 
midden-ijzertijd. Maar  de rand-
uitvoering wijkt er een ietsje van 
af. Een eigenzinnige pottenbakker 
dus.”

‘Baarle zó vol’

We zeggen het zelf ook vaak: 
‘Baarle is uniek’. Dan doelen we 
vooral op de enclavesituatie. Grap-

pig dat de archeologen het woord 
‘uniek’ ook meermalen in de mond 
nemen, voor de opgraving op het 
tracé van de rondweg.
“Het valt echt op hoe vol Baarle 
is”, gaat Simone enthousiast 
verder. “Nergens hebben we een 
echt lege zone aangetroffen. Wat in 
Baarle ook zo bijzonder is, is dat 
we een heel groot gebied kun-
nen onderzoeken. En dan vinden 
we sporen uit veel tijdsperiodes. 
En wat ook zo bijzonder is: veel 
is goed  bewaard gebleven.” Heb 
je voor dat laatste een verklaring, 
vraag ik Simone. “Dan moet je op 
de eerste plaats eraan denken dat 
je op het zand zit. De rondweg ligt 
ook buiten de bebouwde kom en 
dus nooit verstoord geweest. En er 
is veel in kuilen ingegraven.”

Wetenschappelijk interessant

‘Heb je veel gevonden’, is een 
vraag die een archeoloog vaak 
wordt gesteld. Simone: “Voor 
archeologen is dat niet zo inte-
ressant. Hoewel, we vinden het 
vanzelfsprekend wel leuk.” Eerder 
had Bart mij in iets andere bewoor-
dingen hetzelfde verteld: “Geen 
goud of zilver, jammer hé”, is zijn 
standaardgrapje. “We zijn meer 

geïnteresseerd in de exacte tijdsda-
teringen. Zo komt een verhaal tot 
leven hoe een streek is bewoond, 
op welke plekken en voor hoe 
lang.” Daarnaast zijn archeologen 
juist geïnteresseerd in ‘afwijkin-
gen’. “In Baarle zie je bijvoorbeeld 
invloeden vanuit het zuiden, vanuit 
Noord-Frankrijk”, vult Simone aan. 
“Dat maakt het werk zo interes-
sant, ook vanuit wetenschappelijk 
perspectief.”
Met die bril geeft Simone me nog 
enkele vragen mee waar archeo-
logen mee bezig zijn. “Waarom 
lagen er in zo’n kuil zoveel potten? 
Hoe zag het leven er in die tijd uit? 
Wat hebben ze met die schalen 
gedaan? Het maakt nogal wat uit 
of je alleen verbrand materiaal 
aantreft of potten die alleen in 
graven worden aangetroffen.” Ze 
besluit haar toelichting met de 
verwachting dat de archeologen 
in Baarle, met de resultaten van 
het onderzoek op het tracé van de 
rondweg, verder kunnen komen 
met die vragen.

De kuilen die in de Vroegromeinsetijd 
de palen van het dak van een 
boerenwoning hebben gedragen, zijn 
soms nog diep bewaard.

Een gecoupeerde huisplattegrond. De paalsporen die aan de 
dragende structuur van het huis behoren, zijn aangeduid met 
een paaltje.

Foto’s en kaartmateriaal bij dit artikel 
zijn ter beschikking gesteld vanuit 
het project Archeologisch onderzoek 
‘Opgraving randweg Baarle-Nassau/
Hertog’. 
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ANTOON VAN TUIJL

In de loop van 2013 ging ik op 

zoek naar de Kelten, de voorhis-

torische bewoners van o.a. onze 

streken. In boeken en tijdschriften 

die Amalia verzamelt voor Bidoc, 

kom ik deze mensen regelmatig 

tegen. Dat maakt me nieuws-

gierig. Wanneer ik interessante 

geschiedkundige zaken lees over 

een andere regio, dan ga ik altijd 

na of iets uit zo’n verhaal mogelijk 

toepasbaar is op ons eigen heem.

Wit en zwart

Zo snuffel ik op zekere dag door 
het boek ‘Heidens Nederland’ 
van Judith Schuyf. Zij zocht 
naar zichtbare overblijfselen uit 
voorchristelijke tijden. Daar vind ik 
zo’n op Baarle toepasbaar gegeven. 
Het gaat om plaatsen waar een 
toponiem (veldnaam) met ‘wit’ en 
een met ‘zwart’ dicht bij elkaar 
voorkomen. Wanneer in datzelfde 
gebied ook nog een oeroud gerucht 
hangt over een ‘koningsgraf’ of een 
‘verborgen schat’, dan concludeert 
mevrouw Schuyf, vanuit haar 
ervaringen, dat daar sprake moet 
zijn van een prehistorische cultus-
plaats. Deze drie gegevens zijn van 
toepassing op de Singelheide, het 

Roggerentjes 2013 gerealiseerd

Ode aan de Kelten

gebied tussen de Hoogstratense-
baan en Zondereigen. Daar liggen 
namelijk bij elkaar: de Witte Ber-
gen en het Zwart Ven. Ook speelt 
er een verhaal over een verborgen 
schat, zie ‘Baarle in Stukken’.
N.B. Zo’n verborgen schat blijkt 

wel eens een koningsgraf te zijn. 
Koning dienen we dan te lezen 
als opperhoofd of stamhoofd. Een 
persoon van hoog aanzien kreeg 
vaak grafgiften mee. In de om-
geving van Oss zijn zulke graven 
blootgelegd (vgl. Paalgraven).

Kaart van de Singelheide.
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Wichelroeden    

Op 25 juli 2013 organiseert Ama-
lia een zomeravondwandeling die 
ook als een zoektocht naar Kelten 
bestempeld kan worden. Wij trek-
ken naar de Broskens, achter de 
Eikelenbosch. Via het laarzenpad 
van Staatsbosbeheer en via het 
wandelknooppuntennet kun je er 
komen.
Van veel mensen die daar graag 
wandelen, hoor je dat zij op die 
plaats – het centrum van de Bros-
kens – een bijzonder goed gevoel 
ervaren. Bijna iedereen blijft daar 
even ‘hangen’. Waarom eigenlijk? 
Nou, gewoon vanwege het goede 
gevoel! Dan dient zich de vraag 
aan: is er een oorzaak voor dat 
goede gevoel?
Er zijn mensen die weten of aan-
voelen dat er op bepaalde plaatsen 
goede energieën aanwezig zijn 
en op andere plaatsen juist niet. 
Dieren voelen dat ook.
Inmiddels hebben we Jurre Yn-
tema leren kennen. Hij houdt zich 
intensief bezig met de Keltenwe-
reld, met leylijnen of energiebanen 
in de aarde en met wichelroede 
lopen. Hij gaat onze wandeling 
begeleiden.

Iedereen van de ruim dertig 
deelnemers krijgt een wichelroede. 
Jurre legt ons uit dat zo’n eenvou-
dig apparaatje niets te maken heeft 
met hokus pokus, maar wel met 
natuurkundige verschijnselen. Erin 
geloven of niet speelt dus geen rol.
Op het hoogste punt van de 
Broskens aangekomen, slaan alle 
wichelroeden uit. En heftig! Hier 
vinden we dus een energierijk 
punt. Het aardige is dat we even 
later dezelfde ervaring hebben op 
een plaats waar vroeger de vaste 
baltsplaats was van de toen nog 
talrijk aanwezige korhoenders.

Aan het eind van de wandeling 
beloofde ik de deelnemers dat ik 
zou proberen op de energieplaats 
van de Broskens een tastbare ‘Ode 
aan de Kelten’ te realiseren.

Bomencirkel
 
Dat is gauw gezegd. Hoe doe je 
dat? Als er op deze plaats een 
Keltisch heiligdom geweest is, dan 
weten wij echt niet hoe dat er uit 
zag. We gaan dus niets bouwen 
met balken, palen of keien. Wetend 
dat de Kelten als basis van hun 
versieringen vaak uitgaan van de 

cirkel, ontstaat het idee om hier 
en kring van bomen te planten. 
Wij streven het volgende effect na: 
kom je hier aanwandelen, dan zie 
je een groep bomen, jong en oud 
door elkaar. Sta je midden op de 
hoogte, dan ervaar je de bomencir-
kel pas. Twee stukken boomstam 
– de ene oost-west gericht en de 
andere noord-zuid – gaan dienen 
als zitbanken. Zo kan de wande-
laar hier rustig verpozen en naar 
alle windstreken kijkend van het 
landschap genieten.
We krijgen de instemming van 
Staatsbosbeheer.

Roggerentjes

Amalia is gewend om jaarlijks een 
idee of een plannetje aan te bieden 
aan de gemeente Baarle-Nassau 

Wichelroedewandeling met Jurre Yntema.

Ons plan voor een bomencirkel.

Aanbieding van de Roggerentjes 
2014.
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ter verfraaiing of verbetering van 
een stukje Baarle of om ergens 
iets van de geschiedenis zichtbaar 
te maken. Daarmee voldoet onze 
vereniging aan haar Roggerentjes-
verplichting. Wij bieden ons uitge-
werkte plannetje op 28 november 
2013 aan B&W aan.

Door verschillende oorzaken wordt 
de uitvoering van ons plan ver-
traagd. Wanneer op een bepaald 
moment blijkt dat de verantwoor-
delijke persoon bij Staatsbosbe-
heer, boswachter Marcel Douma, 
voor langere tijd zijn functie niet 
kan uitoefenen, neem ik contact 
op met een collega van hem, 
uitvoerder Godewijn Bouwhuijsen. 
Die gaat heel doortastend te werk. 

Zo kunnen we in het plantseizoen 
van voorjaar 2015 tien autochtone 
Zomereiken planten. De bomen 
worden door Staatsbosbeheer 
geschonken. Jos Pelkmans en 
enkele andere leden van Amalia 
zijn hierbij behulpzaam.

De Groendienst van de Gemeente 
Baarle-Nassau heeft op het goede 
moment de stam van een zware 
omgewaaide boom beschikbaar. 
Die mogen we hebben. Hij moet 
echter in de lengte doorgezaagd 
worden om twee ‘zitbanken’ op 
te leveren. Daar heeft de dienst 
geen gereedschap voor. Op onze 
vraag zijn de Gebroeders Meeusen 
van de houtzagerij op Loveren 
direct bereid dat karwij voor ons te 

klaren. Op 9 juni brengen werkne-
mers van de Groendienst de stuk-
ken boomstam naar de Broskens 
en leggen ze keurig op hun plaats.

Met Staatsbosbeheer zijn we 
overeen gekomen geen informatie-
paneel te plaatsen. Wij zien het als 
een belevingsplek en hopen dat de 
wandelaar het als zodanig weet te 
ervaren en te waarderen.

Graag willen wij al degenen die 
medewerking verleenden aan de 
totstandkoming van onze ‘Ode aan 
de Kelten’ heel hartelijk danken.

Zie voor meer informatie over de 
Roggerentjes: 
www.amaliavansolms.org/roggerentjes. 

Jos Pelkmans is behulpzaam bij het planten.

Ad van Tilborg en Ad van Tilborg leveren ook hun aandeel.

Frans Vermeer plant de tiende boom.

De zitstammen wachten op de 
verpozende wandelaars.
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HILD SEGERS

Langs elke invalsweg naar Zonder-

eigen bevindt zich een kapelletje, 

zo ook langs de gehuchten Ginho-

ven en Gel.

Op de overgang van het centrum 

en het landbouwlandschap staan 

op Ginhoven het kapelletje toege-

wijd aan het Heilig Hart van Maria 

en op Gel dat van Onze-Lieve-

Vrouw van Vlaanderen.

Kapelletje van Ginhoven

Het kapelletje van Ginhoven is 
toegewijd aan het Heilig Hart 
van Maria.  De Romeinse cijfers 
MDCCCLXXXI op een witte steen 
aan de voorgevel leren ons dat het 
werd gebouwd in 1881.

Kapelletjes van Zondereigen (3)

Het echtpaar G. en A. Meyvis-Ver-
monden heeft het opgericht in au-
thentieke Zondereigense handvorm 
stenen. Meyvis was steenbakker op 
Ginhoven.
De familie heeft altijd voor het on-
derhoud en de versiering gezorgd, 
ook vandaag nog, namelijk door 
Willy Pelkmans. Hij is de zoon van 
Emma Van Beek waarvan Meyvis 
de overgrootvader was.

meisje en niemand kon toen al 
vermoeden wat later met haar zou 
gebeuren. 

Ze trad in het klooster van de fran-
ciscanessen te Herentals en voelde 
toenemende pijnen in handen, 
voeten en hartstreek. De wonden 
van Christus werden geleidelijk 
zichtbaar en blijvend. Ze werd 
gestigmatiseerd.

Meimaand op Ginhoven.

Het ‘heilig nonneke’.

Zuster Rumolda

G. Meyvis was de grootvader van 
Zuster Rumolda, het ‘heilig non-
neke van Zondereigen’. 
Mieke Van Beek, zoals ze in 
Zondereigen gekend was, kwam 
in haar jeugd regelmatig bidden 
bij het kapelletje van Ginhoven. Ze 
was een vroom en plichtsbewust 

Heilig Hart van Maria

De kapel is toegewijd aan het Hei-
lig Hart van Maria. Wat hier voor 
verwarring zorgt, is dat de titel die 
oorspronkelijk aan de kapel werd 
gegeven niet meer overeenstemt 
met het huidige beeldje.
Ging het stuk? Werd het gestolen? 
Het werd vervangen door een 

Het Heilig Hart van Maria.
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Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes.
De verwarring kan nog groter want 
Maria kan worden voorgesteld met 
het hart van haar zoon of met haar 
eigen hart. In het eerste geval zal 
het Jezus kind ook aanwezig zijn. 
We spreken dan over Onze-Lieve-
Vrouw van het Heilig Hart, zoals in 
het paalkapelletje van het dorp.
In het tweede geval toont Maria 
haar eigen hart en krijgt ze de titel 
Heilig Hart van Maria zoals hier op 
Ginhoven.

Kapelletje van Gel

Het kapelletje van Gel is toege-
wijd aan Onze-Lieve-Vrouw van 
Vlaanderen.
Er stond al een voorloper in 1850. 
De huidige kapel werd in 1939 op-
getrokken door de katholieke voor-
vaderen van de familie Mertens 
van Gel die sympathie hadden voor 
de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. 
Jan en Greet Mertens-Van Herck 
dragen er nog steeds zorg voor.
Het bakstenen kapelletje staat in 
de schaduw van twee prachtige 

Hollandse linden van ongeveer 
150 jaar oud. Hun stamdikte 
bedraagt 250 en 225 cm. 

Lindebomen komen vaak voor bij 
kapelletjes. Volgens sommigen 
komt dat omdat de linde bij de 
Kelten en de Germanen een heilige 
boom was waarin de godin Freya 
zich vestigde. Freya zou vervangen 
zijn door Maria. Anderen geloven 
niet in die connectie tussen voor- 

christelijke verering en kapelbo-
men. Lindebomen komen hoe dan 
ook veel voor in onze landen.

O.L.V. van Vlaanderen

Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen 
draagt een kroon. Ze is de koningin 
die een kronkelende draak onder 
haar voeten verplettert als teken 

Uit de oude doos.

Langs Gel naar het dorp.

Greet met het nieuwe beeld.

van overwinning op het kwaad. 
Aan haar voeten prijkt een leeuw 
en zien we een wapenschild met 
leeuw.
De leeuw is geen mariaal attri-
buut, maar vanaf 1920 werden 
in Vlaanderen talrijke beelden van 
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaande-
ren verspreid waarbij de leeuw 
Vlaanderen of het Vlaamse volk 
symboliseert.

Op het wapenschild met Vlaamse 
leeuw ontdekken we de letters, 
AVV-VVK. Deze afkorting die ook te 
zien is op de IJzertoren, betekent: 
“Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen 
voor Kristus.”
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen 
is ook de titel van een Maria lied 
dat in Vlaanderen wijd verspreid is. 
Het verenigt Vlaamse gevoelens en 
Maria devotie.
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Vier keer verdwenen

In 1999 werd het eerste beeldje 
stukgeslagen. Een nieuw werd 
teruggeplaatst en een paar jaar 
later werd het gestolen. Een derde 
verdween in 2011 en ook het 
vierde exemplaar werd in 2012 
door onbekenden meegenomen.
Jan en Greet Mertens raakten zo 
gefrustreerd dat ze op het glas voor 
de lege nis een papier kleefden 
met de tekst: “Ik ben voor de 
vierde keer gestolen.” Hun verhaal 
haalde ook de krant. Na maanden 
leegstand stond er plots weer een 
Mariabeeld in de kapel.
“Het is geen mirakel maar we 
noemen het toch ons klein won-
dertje!”, lachte Greet. De mooie 
geste kwam precies op tijd voor 
de meimaand, de traditionele 
Mariamaand.
De onbekende weldoener schonk 
een mooi beeld maar het was geen 
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. 
Jan en Greet zaten er een beetje 
mee verveeld want dankzij het 

krantenartikel over de diefstal-
len kregen ze van lezers nog een 
nieuw beeld en deze keer een 
Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen. 
Dat beeld werd teruggeplaatst. Ze 
hoopten op begrip van de nobele 
onbekende.

Tweede Wereldoorlog

Op 1 oktober 1944 bij de bevrij-
ding van Zondereigen werd er in 

de omgeving van het kapelletje fel 
gevochten. In de muren van de 
kapel zijn nog steeds de gaten van 
kogelinslagen te zien. 
Stanislaw Jeziorny is een 91-jarige 
Pool die als soldaat van de Eerste 
Poolse Pantserdivisie meehielp bij 
de bevrijding van Zondereigen. 
Op één of andere manier raakte 
hij verbonden met Merksplas, zijn 
tweede ‘heimat’ volgens zijn eigen 
zeggen. 
Bij zijn laatste bezoek toonde hij 
aan de heemkundekring welke weg 
hij volgde tijdens de bevrijding, 
vanaf de vaart in Beerse, dwars 
door Merksplas, via het Zwart 
Goor naar het kapelletje van Gel in 
Zondereigen. Onderweg vertelde 
hij over zijn herinneringen. Bij het 
naderen van het kapelletje van Gel 
rolden de tranen over zijn gezicht.
Stani trok met zijn eenheid langs 
de oostzijde van Zondereigen. De 
confrontatie met de Duitsers kwam 
er op Gel. Stani groef daar zijn 
schutterskuil vlak achter het kapel-
letje. “We hebben toen twee dagen 
gevochten. Maar het was Onze-
Lieve-Vrouw in dat kapelletje die 
mijn leven heeft gered”, vertelde 
Stani vol emotie.
Zo schreef en schrijft het kapelletje 
geschiedenis.

Lied voor Onze-Lieve-Vrouw van Vlaanderen.

Sporen van de Tweede Wereldoorlog. Stani Jeziorny.
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JOS VAN ROOZENDAAL

Als onderdeel van de Libera-

tion Route zijn in de gemeente 

Baarle-Nassau twee luisterzuilen 

geplaatst. Die zuilen vertellen een 

pakkend verhaal over de strijd 

voor onze vrijheid. 

Bij de officiële onthulling zijn 

vier plekken aangedaan. Voor elk 

heeft Jos van Roozendaal een 

op die plek toegespitst verhaal 

opgesteld dat ter plekke voor de 

genodigden bij de onthulling van 

de luisterzuilen is gepresenteerd. 

Deze verhalen zijn hieronder na 

te lezen. Enige overlap met de 

verhalen van ooggetuigen in vorige 

Van Wirskaantes was niet te 

voorkomen.

Liberation Route Europe

De Liberation Route Europe is een 
internationale herdenkingsroute 
door regio’s die het strijdtoneel 
vormden in de laatste fase van de 
Tweede Wereldoorlog. De route 
loopt van Zuid-Engeland via Frank-
rijk, België en Nederland naar 
Berlijn. Hij eindigt in de Poolse 
stad Gdansk.

Twee luisterpalen geplaatst

Verhalen rond 70 jaar bevrijding (4)

‘Het verhaal blijven vertellen omdat 
we dit nooit mogen vergeten.’ Met 
die woorden had commissaris van 
de koning Van der Donk in Noord-
Brabant eind 2014 de Liberation 
Route in West-Brabant geopend. 
Wethouder Jan van Cranenbroek 
haalde vrijdag 12 juni deze 
woorden aan: “Zodat onze huidige 
samenleving bekend wordt en blijft 
met de onvoorstelbare inspan-
ningen die destijds zijn geleverd. 
Inspanningen die tot een van de 
belangrijkste elementen in ons 
leven hebben geleid, namelijk vrij-
heid.” Maar liefst 28 dagen waren 
nodig om de bezetter uit Baarle 
te verdrijven. De bevolking moest 
angstig afwachten in schuilkelders.

Van Cranenbroek bedankte de 
Stichting Herdenking Bevrijding 
Baarle voor hun inzet bij de reali-
sering van de luisterzuilen. Eentje 
staat op de Singel, de ander bij de 
Vijfsprong aan de Haldijk. 

Op het gemeentehuis van Baarle-
Nassau is eerst het verhaal van 
de bevrijding van Baarle verteld. 
Na de onthulling van de beide 
luisterzuilen is diezelfde middag 
het gerestaureerde monumentje 
voor de gesneuvelde Amerikaan 
Bill Kirlin aan de Hoogstratense-
baan onthuld. Het verhaal over 
de gecrashte ‘Baggy Maggy’ komt 
in het decembernummer van Van 
Wirskaante.

Onthulling van de twee luisterzuilen van de Liberation Route.
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De bevrijding van Baarle

In de raadszaal van Baarle-Nas-
sau werden vrijdag 12 juni met 
een officieel tintje herinneringen 
aan de Tweede Wereldoorlog 
gepresenteerd. Herinneringen die 
deel uitmaken van de prachtige 
Europese bevrijdingsroute die de 
stichting Liberation Route Europe 
heeft gerealiseerd. Op die route 
door West-Brabant zijn op veel 
plaatsen luisterpalen geplaatst. 
Die brengen ons op plaatsen waar 
wel heel bijzondere herinnerin-
gen zijn aan de strijd voor onze 
vrijheid. 

Baarle was ruim 70 jaar geleden 
een omgeving met afgrijselijk oor-
logsgeweld. Bijna een volle maand 
heeft het geduurd voordat het 
gehele grondgebied van onze beide 
Baarles verlost was van de gehate 
bezetters.
Hoe is de situatie in de dagen 

van september en oktober 1944? 
Begin september is er hoop en 
vooral het verlangen dat onze regio 
spoedig bevrijd zou gaan worden. 
Men heeft immers gehoord van de 
snelle opmars van de geallieerden 
door België. Op 24 augustus is Pa-
rijs eindelijk bevrijd na een hevige 
en bloedige strijd vanaf de inva-
siestranden in Normandië. Brussel 
ziet de eerste pantservoertuigen 
van de bevrijders binnenrijden op 
zondagmiddag 3 september, voor 
de Antwerpenaren is dat een dag 
later.  

De volgende dag, dinsdag 5 
september, is de geschiedenis in-
gegaan als ‘Dolle Dinsdag’. In een 
– naar later bleek foutief – radiobe-
richt hoort de bevolking dat Breda 
bevrijd zou zijn. Iedereen is in een 
euforie, want spoedig zullen ze dan 
vast en zeker de eerste bevrijders 
kunnen zien in Baarle. Helaas is 
het anders gelopen. 

Op het eind van die september-
week worden met bruut geweld 
Miet Cornelissen, haar echtgenoot 
en de twee marechaussees Gradus 
Gerritsen en Adriaan van Gestel 
gearresteerd.  
In de vroege morgen van zondag 
10 september sterven drie dappere 
mensen voor hun verzetsdaden 
door een vuurpeloton. Een inkt-
zwarte vlek in de Baarlese geschie-
denis. Toen dit bekend werd bij de 
Baarlese bevolking slaat euforie 
om in diepgaande angst en grote 
woede. En dat met de bevrijding 
die spoedig moet gaan komen. 
Immers op de begrafenis van Miet 
Cornelissen horen de Baarlenaren 
in de verte al de kanonnen van de 
bevrijders.

Een sprankje hoop  

Een week later komt er op zondag 
17 september weer een sprankje 
hoop. In de lucht zien de Baar-

Remigiuskerk met op de voorgrond het gemeentehuis van Baarle-Hertog, nu heemhuis.
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lenaren een immense armada 
van vliegtuigen die aan operatie 
‘Market Garden’ gaan beginnen. 
Een gedurfde operatie in het oos-
ten van Brabant en het zuiden van 
Gelderland.
 
Maandag 18 september, de 
tweede dag van de operatie Market 
Garden, komt tegen de avond een 
aangeschoten grote Amerikaanse 
bommenwerper laag over Baarle 
en maakt een noodlanding in Cas-
telré. In de noodlanding sterft de 
24-jarige radio-operator Bill Kirlin. 
Hij zal de enige Amerikaan zijn 
die op het grondgebied van Baarle 
sneuvelt. 
We naderen eind september. In de 
laatste week horen de Baarlenaren 
van de doorbraak bij Rijkevor-
sel, waar dappere eenheden van 
de Engelse 49ste divisie ‘de Polar 
Bears’ een verbeten strijd voeren 
met een vasthoudende, strijdbare 
Duitse tegenmacht. Inzet van de 
geallieerden is om een bruggen-
hoofd te vormen over het kanaal 
Turnhout-Schoten.  
Vanuit dit veroverde bruggenhoofd 
zullen de Polar Bears, Canadese 
eenheden en de eerste Poolse 
Pantserdivisie verder noordwaarts 
trekken. En zo zijn de Poolse be-
vrijders op zaterdag 30 september 
vanuit Merksplas aan de zuidkant 
van Zondereigen aangekomen. De 
strijd om Baarles grondgebied gaat 
beginnen. 
Uiteindelijke opdracht en doel: 
met een snelle doorsteek Den 
Bosch te bereiken via de lijn 
Baarle – Alphen – Tilburg. Eén 
Pools bataljon heeft een wel heel 
lugubere bijnaam: ‘Het bataljon der 
bloedende hemden’. Deze bijnaam 
was ontstaan in Normandië waar 
de Polen rondom Chambois waren 
ingezet. Die strijd was zo hevig 
dat veel soldaten zodanig gewond 

waren dat hun hemden doordrenkt 
waren van het bloed.

De strijd om Baarle  

Op de avond van die dertigste 
september maken de Polen zich 
gereed om de strijd te beginnen 
om Baarle te bevrijden. Generaal 
Maczek besluit om de volgende 
dag Zondereigen met twee groepen 
in de tang te nemen. 
Duitse verkenners hebben deze 
vorderingen evenwel opgemerkt. 
Uit Reusel zijn versterkingen geko-
men. De Duitsers zullen hun huid 
duur verkopen. 
Zondagmorgen vroeg begint de 
Poolse artillerie vanuit Merks-
plas haar projectielen af te vuren 
richting Zondereigen, later in die 
morgen ook richting Baarle Cen-
trum. De Remigiuskerk wordt bij 
de eerste projectielen al getroffen. 
Tegelijkertijd trekken de Polen 
vanaf het Lipseinde richting de 
kerk van Zondereigen. Een afstand 
van nog geen 1000 meter, maar 
het kost een hele voormiddag om 
die af te leggen. De hevige strijd 
blijft niet zonder gevolgen voor de 
geteisterde burgerbevolking die in 
kelders en schuilkelders is wegge-

vlucht voor het vreselijke nietsont-
ziende oorlogsgeweld. De eerste 
twee Baarlese burgerslachtoffers 
zijn te betreuren, August Leest-
mans en zijn zuster Louise.  
In de namiddag komt het stuk 
vanaf de kerk richting kerkhof/
grensovergang in Zondereigen 
aan de beurt en ook daar is de 
strijd ongekend hevig. Pas tegen 
de avond zijn de bezetters uit 
Zondereigen verdreven. Een zwaar 
geschonden dorp is vrij.
 
In de vroege morgen van maandag 
2 oktober beginnen de artillerie-
beschietingen weer. De Duitsers 
schieten vanuit Baarle in de 
richting van de Poolse stellingen. 
Spoedig antwoordt het Poolse 
geschut. Onder andere vanuit het 
Hoekeinde in Merksplas vuurt men 
op Baarle.  
De Baarlese bevolking, nog steeds 
met grote angst in kelders en 
schuilkelders verblijvend,  moet dit 
oorlogsgeweld ondergaan. Slechts 
enkelen wagen zich buiten de 
kelders, met als risico dat zij elk 
moment getroffen kunnen worden 
door de scherven van de her en 
der ontploffende projectielen. 
Die maandag wordt niet alleen 

Het blijft gissen door wie de Remigiuskerk in brand is geschoten.
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vanuit Zondereigen opgetrokken 
naar Baarle. Ook vanuit Weelde 
vechten de Poolse troepen zich een 
weg naar het centrum van Baarle. 
Letterlijk en figuurlijk vechtend 
om elke meter, proberen ze het 
centrum te naderen. 
Intussen gaat het angstaanjagende 
artilleriegevecht ook verder en 
zaait dood en verderf. De opmars 
ondervindt zoveel tegenstand van 
de Duitse bezetters dat de hulp 
werd ingeroepen van de befaamde 
of beruchte, het hing er maar vanaf 
aan welke kant je vocht, Typhoons. 
Deze op vliegveld Deurne gesta-
tioneerde jachtbommenwerpers 
met hun boordkanonnen, raketten 
en bommen maken de strijd nog 
heviger.

Het gemeentehuis in brand

Kort na een dergelijke aanval be-
gint net na de middag het dak van 
het gemeentehuis te branden. Dap-
pere brandweerlieden, het helse 
oorlogsgeweld trotserend, trachten 
te redden wat te redden viel, maar 
het vuur eist zijn prooi. Het naast-
gelegen hotel Den Engel begint ook 
te branden en intussen hoort en 
ziet men dat ook de Remigiuskerk 

geraakt is en in brand staat. Het is 
en blijft gissen of de Remigiuskerk 
geraakt is door artillerievuur van de 
Polen, door de Typhoons of door 
Duits geschut.  
Het gemeentehuis en hotel Den 
Engel branden tot de grond toe af. 
Aanvankelijk heeft men in de mid-
dag het vuur in de kerktoren nog 
kunnen blussen, maar in de avond 
laait het vuur weer op. Er is geen 
redden meer aan. 

Zo eindigt die dag voor Baarle met 
een verwoest centrum en nog vele 
angstige bewoners in hun schuil-
gelegenheden. De bezetter is nog 
niet geweken uit het centrum, de 
Polen zijn al wel dichter gevorderd 
en hebben Baarle-Grens inmiddels 
bevrijd.  
 

De volgende dag begint weer met 
artilleriebeschietingen. Tanks van 
beide kanten vechten hun strijd uit. 
Op dinsdagmiddag 3 oktober komt 
het ergste artilleriebombardement 
tot dan toe. Vier lange angstige 
uren komen de projectielen neer op 
het al geteisterde Baarle. Pas om 
vijf uur neemt het bombardement 
in hevigheid af.  
Na hevige gevechten komen de be-
vrijders tot de zuidkant van Baarle. 
Voorhoedes weten onder andere 
de Tommel en Loveren te bereiken. 
Tegen zessen die avond komen en-
kele Polen bij de schuilkelder aan 
bij de broeders in de Katerstraat. 
Buiten de broeders zitten daar ook 
veel buurtbewoners, alles te samen 
wel zo’n tachtig mensen.
Even later op die dinsdagavond 
zijn de Poolse bevrijders in Baarle 
centrum. Zij zoeken de omgeving 
af naar achtergebleven bezetters, 
ook in kelders, schuilkelders en 
andere schuilgelegenheden. Bij de 
broeders zit ook een jonge Duitse 
soldaat. Als de Polen in de kelder 
binnenkomen, schuift een van de 
broeders stiekem het geweer van 
de Duitser weg. Een Poolse soldaat 
biedt de Duitser eerst een sigaret 
aan en neemt hem dan gevangen.

Groot is de vreugde bij de beproef-
de bewoners om voor hen vreemde 
bevrijders te kunnen zien binnen 
stappen. Men had Engelstaligen 

Het gemeentehuis en hotel Den Engel branden tot de grond toe af.
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verwacht, maar deze bevrijders 
spreken een vreemde taal: op 
hun schouder staat ‘Poland’. De 
uitzinnige vreugde, opluchting en 
dankbaarheid is er niet minder om. 
Hoewel de bevrijders in het 
dorp zijn, is het gevaar nog niet 
geweken. Zelfs nog dagen daarna 
ligt Baarle onder vuur van Duitse 
artillerie. Het centrum is bevrijd, 
Baarle-Grens is bevrijd, maar de 
westkant van Baarle, Ulicoten, 
Baarle-brug en Castelré nog niet. 

De bevrijding van Ulicoten 

De nachtmerrie voor Ulicoten moet 
nog beginnen en zal de komende 
drie weken voortduren. Drie ang-
stige weken waarin de burgerbe-
volking vaak voor het geweld moet 
wegvluchten in kelders en haastig 
gemaakte schuilgelegenheden. Het 
dorp krijgt hevige artilleriebeschie-
tingen te verduren die hun tol eisen 
aan burgerslachtoffers en enorme 
schade veroorzaken. 
De strijd om het gehele grondge-
bied van Baarle zal in totaal 28 
dagen duren. Pas op 28 oktober 
rollen de Canadese tanks door 
Ulicoten richting Chaam en is ge-
heel Baarle bevrijd van de gehate 
bezetting. 

Slachtoffers
 
Door het oorlogsgeweld tijdens 
de bevrijding sterven voor zover 
bekend veertien burgers, mogelijk 
waren het er zeventien. Daarbij 
komen nog de drie gefusilleerden. 
Twee militairen afkomstig uit Baar-
le-Nassau komen om bij de inval 
in 1940, één inwoner overlijdt 
in het concentratiekamp Neuen-
gamme. Bij elkaar opgeteld: 23 
slachtoffers in of uit onze gemeen-
ten van de Tweede Wereldoorlog. 
Onze Poolse bevrijders betalen 

een hoge prijs voor de bevrijding 
van het grondgebied van Baarle: 
58 van hen sneuvelen voor onze 
vrijheid. Ook komen tien Britse 
militairen om, voornamelijk van 
de 49ste Divisie en één Amerikaan. 
Bovendien verliezen één Brit en 
zes Australiërs, de volledige be-
manning van een Halifax-bommen-
werper, bij een vliegtuigcrash te 
Zondereigen in de nacht van 12 en 
13 mei 1943, het leven. Tenslotte 
werden er in die periode 86 Duit-
sers begraven op het kerkhof. 
Tellen we ze bij elkaar op dan 
komen we op een totaal van ten-
minste 184 mensenlevens die ver-
loren zijn gegaan als gevolg van de 
Tweede Wereldoorlog: mensen die 
vochten op Baarles grondgebied 
of afkomstig waren vanuit beide 
gemeenten. Talloze gewonden, 
licht en zwaar, werden er geteld. 
Gewonden die voor hun hele leven 
invalide of verminkt zijn.

Daarvoor zijn we hier bijeen geko-
men om er voor te zorgen dat dit 
nooit en te nimmer meer gebeurt 
en vergeten wordt! Directeur Mark 
van Haeren van de basisschool 
in Baarle-Hertog zegt het elk jaar 
opnieuw zo treffend: “Wij zijn van 
na de oorlog en dat willen we zo 
houden!”  

In de raadszaal waren foto’s op-
gehangen van de verwoesting van 
het centrum, de Remigiuskerk, 
het gemeentehuis, hotel Den 
Engel, maar ook van de verwoeste 
Ellenhoeve van het gezin Peeters 
waar later op de middag een 
luisterzuil werd onthuld. Plus 
een foto van het jachtvliegtuig 
Typhoon dat op 14 oktober 1944 
een noodlanding moest maken 
nabij de Vijfsprong te Ulicoten en 
waarbij luitenant Evans het leven 
liet.

Luisterzuil aan de Singel

Vóór het gemeentehuis op de 
Singel staat de luisterzuil van de 
Liberation Route. Draai aan het 
wiel en luister naar het verhaal.

Het verhaal aan de Singel.

Zojuist hebben we het verhaal 
gehoord van de strijd om de bevrij-
ding van Baarle. We staan hier op 
de historische plek waar we in alle 
richtingen de plaatsen kunnen zien 
waar de gebouwen stonden die zijn 
verwoest in de hevige strijd tussen 
bezetter en bevrijder. 

Terwijl artillerie en jachtvliegtuigen 
een ware verwoesting aanrichten, 
zitten de meeste bewoners weg-
gedoken in hun schuilkelders. Met 
een verstikkende angst wacht men 
de gebeurtenissen af. Biddend en 
smekend dat alles snel voorbij zal 
zijn.

Als u dadelijk aan het wiel draait, 
krijgt u het verhaal te horen van 
Baarlenaren die schuilen in de 
schuilkelder in de tuin van Sus 
Koks, een 200 meter verderop aan 
de Alphenseweg. Er wordt vertelt 
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hoe zo’n schuilkelder eruit zag, hoe 
men de granaten hoorde gieren en 
het fluiten van de wegspringende 
scherven, de reuk van kruit. Men 
voelt de luchtdruk van de ontplof-
fingen. Maar ook wat de tactiek 
van de Duitsers is en de inzet 
van beruchte eenheden om zo 
lang mogelijk stand te houden in 
Baarle. En uiteindelijk de opluch-
ting van het bevrijd zijn.

Luisterzuil bij de Vijfsprong

Bij de Vijfsprong aan de Haldijk is 
de tweede luisterzuil ingehuldigd. 
Bijzonder bij de inhuldiging was 
het verhaal dat twee buurtbewo-
ners daar spontaan vertelden, 
Neel Oonincx en Toon Peeters, 
alsof ze het gisteren hadden 
meegemaakt. Zij waren in 1944 
ooggetuige geweest van de strijd 
rond de Haldijk. Neel Oonincx 
had het er bij de onthulling zicht-
baar moeilijk mee. Juist op die 
dag vierden hij en zijn vrouw hun 
52ste trouwdag.

Bij de Vijfsprong komen zes 
wegen bij elkaar. Toch wordt het 
in de volksmond ‘de Vijfsprong’ 
genoemd. Die benaming dateert 
nog van (ver) vóór de Tweede 
Wereldoorlog. Toen kwamen er 
vijf zandbanen bij elkaar.

De situatie in de eerste week van 
oktober 1944. De boerderij van 
Jan Oonincx staat er, 
de Clemenshoeve nog niet. In de 
richting van de huidige Clemens-
hoeve zien we in 1944 nog twee 
boerderijen staan: de Olgahoeve 
links van de weg en rechts van de 
weg de boerderij van Sprangers. 
Beide boerderijen staan er nu nog. 
Verder stond er toen de Ellenhoeve 
van de familie Peeters. Ook waren 
hier nog veel meer bosschages.

Het centrum van Baarle en Zon-
dereigen is intussen bevrijd. Het 
hoofdkwartier van de geallieerden 
bevindt zich in Zondereigen en van 
daaruit worden regelmatig patrouil-
les uitgestuurd om te verkennen 
waar de Duitsers zich bevinden, 
hoe sterk ze zijn enzovoorts. Net 

voorbij de boerderij van Peeters 
maar ook verderop in het baantje 
waar nu het fietspad is, hebben 
de Duitsers zich ingegraven in 
schuttersputjes. Zo kunnen ze de 
omliggende zandpaden in de gaten 
houden. De patrouilles van de 
geallieerden komen tot in het bos 
dat in de richting van de Hoogstra-
tensebaan ligt. 
De Duitsers zitten hier verschanst 
in bijna elke boerderij of schuur. Zo 
ook bij Oonincx en bij Peeters. Bij 
de Duitsers op de Ellenhoeve van 
Peeters zit een dertigtal Russen. 
Ondanks de vele bosschages 
hebben ze een goed zicht op de 
zandwegen richting de Hollandse 
Bossen. Die reikten toen veel ver-
der naar de vijfsprong dan nu. 
Verderop in een boerderij, nu 
Haldijk nummer 11 waar Sooike 
Peeters geboerd heeft, zat het 
Duitse hoofdkwartier. Verderop in 
de Oude Strumptsebaan is bij Jac 
Verhoeven een Duitse verbandpost 
en afweergeschut. 

Op vrijdagmorgen 13 oktober 
1944 rond 10 uur ziet Jan 

Neel Onincx luistert naar het verhaal 
op de Vijfsprong.

Voorzitter Ad Jacobs van ‘Herdenking Bevrijding Baarle’ vertelt het verhaal van 
de Haldijk/Vijfsprong. Twee ooggetuigen ervan luisteren mee.
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Oonincx een groepje militairen na-
deren vanuit het Castelsch Baantje. 
Hij roept iedereen naar binnen in 
de boerderij, naar de perdsstal die 
rondom van beton was en waar 
ze kunnen schuilen. Een heel wijs 
besluit, zo zal blijken.  
Een Engelse patrouille, acht man 
van Kings Own Yorkshire Light 
Infantry, komt deze richting op 
aangeslopen. Recht op de schut-
tersputjes van de Duitsers af. Ze 
lopen in de hinderlaag. Het vuur 
wordt geopend door de Duitsers. 
Het komt niet alleen uit de schut-
tersputjes maar ook vanuit de boer-
derij van Piet Peeters, de Ellenhoe-
ve. Het angstige schuilende gezin 
Oonincx hoort volop schieten, een 
afgrijselijk gebrul en gekrijs.  
In het vuurgevecht worden de 
26-jarige corporaal Harry Ford, de 
20-jarige soldaat George Kirk en de 
19-jarige soldaat Charles Hunter 
dodelijk getroffen. De andere vijf 
van de patrouille worden gevangen 
genomen. Dan keert een betrek-
kelijke rust terug. Maar niet voor 
lang.
 
In de namiddag van die dertiende 
oktober heeft Cees Peeters de oven 
aangemaakt om brood te gaan 
bakken. De oven was op tempera-
tuur en klaar om het brood in te 
zetten. Dan hoort en ziet Cees 
vliegtuigen laag aankomen. Ieder-
een wordt snel gewaarschuwd. 
Even later zitten ze in de kelder. 
Die heeft een stevige betonnen 
zoldering. Cees gaat echter nog 
even uit de kelder. Als de eerste 
bom valt, is hij buiten. Die bom 
valt precies op de boerderij, later 
volgt een tweede. De boerderij is 
veranderd in een puinhoop. Cees 
ligt onder het puin, zijn gezin 
opgesloten in de kelder. Ze kunnen 
nog net allemaal door het kelder-
raampje ontsnappen.

Samen met de Duitsers hebben 
ze Cees onder het puin vandaan 
gehaald. De boerderij staat al in 
brand. Met z’n allen zijn ze door 
een diepe sloot voor het huis naar 
Jan Oonincx gevlucht en vandaar 
naar Jac Verhoeven. Daar is de 
eerste hulppost. Bij dezelfde aanval 
worden die middag ook de schuur 
van Van Dun en Jef Peerden in 
brand geschoten. 
De volgende dag rond twee uur 
in de middag komen boven het 
Alphense Boshoven twee Typhoons 
met elkaar in botsing. De eerste, 
met Lt. Barr, stort neer bij de Huis-
vennen. De tweede, met aan boord 
Lt. Evans, ziet kans om nog tot hier 
door te vliegen en maakt dan een 
noodlanding op de plaats waar nu 
de boerderij staat van mevrouw 
Jansen, Nieuwe Strumpt 8. Of  Lt. 
Evans nog leefde na de noodlan-
ding of kort daarna gestorven is, is 
niet bekend. Hij is begraven op het 
kerkhof van Baarle-Nassau. 

Zeven dagen later, op zaterdag 
21 oktober, komt er opnieuw een 
Engelse patrouille door de weilan-
den. Ditmaal richting de Olgahoeve 
van Tielemans. De Duitsers op 
de zolder boven de stal merken 
de patrouille op. Als die dichterbij 
is gekomen, openen ze het vuur. 
Twee militairen, de 19-jarige Leslie 
Cassidy en de 24-jarige Lance Ser-
geant, beiden van het Lincolnshire 
Regiment, komen daarbij om het 
leven. Ook zij liggen in Baarle-
Nassau begraven.

In acht dagen komen binnen een 
cirkel van slechts 300 meter van 
de Vijfsprong 6 jonge Britse militai-
ren om het leven. 

Voor onze bevrijding en onze vrij-
heid stierven hier 6 jonge mensen 
ver van huis. Daar mogen we 
best eens even stil van worden en 
er voor zorgen dat ze nooit meer 
vergeten worden.

Met oude legervoertuigen van ‘Keep them rolling’ 
verplaatsten de genodigden zich bij de onthulling van de 
luisterzuilen.
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MARIA VOETEN-WOUTERS

In de laatste drie maanden kregen 

we er weer 22 nieuwe leden bij.  

 
Wij heten van harte welkom:

dhr. David van Geijn
fam. H. Spijkers-van Hees 
mevr. Brigitte  de Rooij 
mevr. Franca Haagen 
dhr. Henk Jansen 
fam. Jos van Gils 
fam. M. de Hoon-Veelenturf 
mevr. Elly Meelker 
mevr. Anja Laurijssen 
mevr. J. Hereygers 
fam. W. van Zon-Haagen 
fam. M. v/d. Lisdonk-Hapers 
fam. Jef van Tilburg  
fam. N.H.G Dhondt
dhr. H.J.M. v.d. Broek

Nieuwe leden 

Aan de wandel door de ruilverkaveling Zondereigen.

Druk overleg aan het eind van de geocaching-fietstocht 2 
mei.



van wirskaante 2015/3       79

HERMAN JANSSEN

Honderd jaar na de oprichting van 

de dodendraad duiken alsmaar 

meer reconstructies in het land-

schap op. Daar leest u de volgen-

de keer in Van Wirskaante meer 

over. In dit nummer besteden we 

o.a. aandacht aan Amalia’s vier-

daagse heemreis naar Verdun, in 

een volgend nummer aan de WO1 

aquarellen van Frans Willems. 

Rest er dan nog voldoende kopij 

voor een nieuwe aflevering van 

‘Hoogspanning’? Oordeelt u zelf! 

Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (15)

Ik begin deze aflevering alvast 

met een dankwoord voor beide 

Baarlese gemeenten. 

Dankwoord

Amalia’s WO1-project was slechts 
mogelijk dankzij de brede onder-
steuning vanuit beide Baarlese 
gemeenten. Denk daarbij aan de 
financiële bijdrage, de toestemming 
voor het plaatsen van de infobor-
den en de hulp bij het oprichten 
ervan. Het geeft de initiatiefnemers 
een enorme voldoening te kunnen 
rekenen op de morele en daad-
werkelijke steun van de colleges,  
gemeentebesturen en technische 

diensten. Het is onze overtuiging 
dat we samen hebben bijgedra-
gen om Baarle mee op de kaart 
te zetten en een stukje vergeten 
oorlogserfgoed in de belangstelling 
te brengen. Dank hiervoor!                                  

Een extra woord van dank is 
bestemd voor de gemeente Baarle-
Hertog, waarmee een schitterend 
parcours is afgelegd. Het startte 
in 2004 met de gezamenlijke 
organisatie van de tentoonstelling 
‘Den Oorlog Verklaard’. In 2008 
werd in gemeenschappelijk overleg 
en met inzet van de technische 
dienst van de gemeente het 
Vredesmonument de Dodendraad 
opgericht. De gemeente zorgt voor 
het onderhoud en het herstel ervan 
en vernieuwt tijdig de bijbehorende 
vredesvlag. Van 2012 tot 2014 
kregen we administratieve hulp 
van een gemeentelijk ambtenaar 
bij het indienen en opvolgen van 
ons projectdossier voor Leader 
Markaante Kempen. Vergaderingen 
in dit verband konden telkens in de 
raadzaal doorgaan. De gemeente 
nam het overleg met de grond-
eigenaar van het schakelhuis op 
zich en verleende een bouwver-
gunning voor de oprichting ervan. 
Vervolgens werd gezorgd voor de Klaprozen op weg naar het Vredesmonument.  foto Gitte Tilburgs
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afwerking van het schakelhuis 
(roofing tegen de wanden, leien 
op het dak, een spatboord rondom 
het gebouw, het oprichten van een 
stukje dodendraad, het inzaaien 
van het gras, enzovoort). De 
gemeente plaatste een vuilnisbak 
bij het schakelhuis en zorgt voor 
het nodige onderhoud. Verder werd 
in het kader van de ruilverkaveling 
door de gemeente Baarle-Hertog 
met de VLM onderhandeld. Dit 
leidde tot de aanleg van een fiets- 
en wandelpad naar het Vredesmo-
nument en de herinrichting van 
de rustplaats ernaast. Langsheen 
het fiets- en wandelpad werden 
klaprozen ingezaaid. Het resultaat 
hiervan ging niet onopgemerkt 
voorbij! De klaproos is het interna-
tionale symbool dat herinnert aan 
de menselijke tol van oorlogen. 

Met de klaproosbermen wil de 
gemeente samen met het Agent-
schap voor Natuur en Bos kleur 
geven aan de reconstructies die 
in Zondereigen herinneren aan de 
Eerste Wereldoorlog. Symbolisch 

vergezellen de klaprozen passanten 
van het dorp naar het Vredesmo-
nument de Dodendraad.   

Gratis fotozoektocht

De honderdste verjaardag van de 
oprichting van de Dodendraad 
wordt herdacht met een gratis 
fotozoektocht langs de Doden-
draadroute (38 km). Bij elk van 
de vijftien informatieborden moet 

één vraag worden beantwoord en 
één foto gezocht. Deelnamefor-
mulieren zijn beschikbaar bij de 
VVV’s van Baarle, Hoogstraten, 
Merksplas en Ravels. Je vindt ze 
o.a. ook op de vertrekplaatsen: 
café Schuttershof (Zondereigen), 
café In Holland (Castelré), ijssalon 
Het Vaneleke (Merksplas), hotel-
restaurant Pacific (Weelde-Statie) 
en De Klapekster (Wortel-Kolonie). 
U kan de wedstrijdformulieren in 
de brievenbus van het Heemhuis 
deponeren tot en met 15 oktober 
2015. Misschien wint u één van 
de zeven bongobonnen ter waarde 
van 50 euro!   

Wandeling van het jaar?

De nominatie voor de wandeling 
van het jaar door de wandeljury 
van de provincie Antwerpen le-
verde alvast een heleboel publi-
citeit op. Er was een tv-reportage 
in Vlaanderen Vakantieland, waar 
Saartje Vandendriessche vanuit 
Niel en Boom de vijf genomi-
neerde trajecten vernoemde en de 
kijkers naar de campagnewebsite 
verwees. Vlaanderen Vakantieland 
postte een bericht op haar populai-
re Facebookpagina (42.000 likes!). 

Ivan Linden, toneelspeler van het Heidebloempje in 
Merksplas. 

Vredesmonument de Dodendraad. foto Johan Beckers
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Radio 2 Antwerpen besteedde 
aandacht in ‘Start je dag’ en ‘Mid-
dagpost’. Verder verschenen tal van 
artikels in de geschreven pers, o.a. 
in de Gazet van Antwerpen, Het 
Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad 
en De Wandelvogel. 

Er wordt flink gewandeld langs het 
Dodendraadpad in Zondereigen. 
Alweer is VVV-Baarle door haar 
voorraad wandelfolders heen. 
Het Dodendraadpad brengt een 
vergeten verhaal uit de Groote 
Oorlog helemaal tot leven. Hon-
derd jaar geleden betekende de 
Belgisch-Nederlandse grens het 
verschil tussen oorlog en vrede. De 
Duitsers sloten de grens af met een 
draadversperring van 2.000 Volt. 
Tussen 1915 en 1918 speelden 
zich aan die Dodendraad dramati-
sche taferelen af. Diverse plaatsen 
op deze wandeling herinneren aan 
de Eerste Wereldoorlog. Zo stap je 
op de originele locatie langs een 
korte strook Dodendraad. Verderop 
passeer je een Duits schakelhuis, 
met binnenin een gereconstrueerde 
elektrische installatie, en opnieuw 
een stuk dodendraad met twintig 
authentieke en intacte isolatoren. 
Haal een (herdrukte) folder bij 
VVV-Baarle en wandel langs de 
Belgische knooppunten 24 - 22 - 
21 - 20 - 17 - 20 - 24 (3,3 km). 
De wandeling vertrekt aan de kerk 
in Zondereigen.

“De shortlist van genomineerden 
illustreert hoe gevarieerd het 
wandelaanbod in onze provincie is. 
Naast pure natuurwandelingen be-
vat hij enkele verrassende thema-
lussen. Er zitten aanraders bij voor 
zowel de doorwinterde stapper als 
families met jonge kinderen,” aldus 
Bruno Peeters, gedeputeerde voor 
toerisme.

Stemmen kon tot en met zondag 
16 augustus. Op 22 mei zag de 
voorlopige top vijf als volgt eruit: 
1. Klinkaartroute in Niel en Boom
2. Dodendraadpad in Baarle
3. Dobbelhoevepad in Schilde
4. Mechels Broekwandeling in 

Mechelen
5. ‘Shaggy en Sherry en de schat 

van de baron’ in Mol

In de tweede helft van augus-
tus maakte Toerisme Provincie 
Antwerpen de winnaar bekend. Bij 
het schrijven van dit artikel was de 
uitslag nog niet gekend.

Geschiedenisprijs
provincie Antwerpen?

Sinds 1929 reikt de provincie 
Antwerpen jaarlijks een prijs voor 
geschiedenis en volkskunde uit. 
Ook in 2015 wordt een initiatief 
bekroond dat een aspect van het 
rijke verleden van onze provincie 
aan een ruim publiek bekend 
heeft gemaakt. De te winnen prijs 

bedraagt 2.500,00 euro. Bij het 
schrijven van dit artikel is nog niet 
duidelijk of Amalia’s WO1-project 
op de shortlist van genomineer-
den voor de Provinciale Prijs voor 
Geschiedenis en Volkskunde staat. 
De kandidatuur was in ieder geval 
goed ontvangen en de jury heeft 
zich in de loop van juni al over de 
verschillende inzendingen beraden. 

Het is echter wachten op de 
bestendiging door de Deputatie. 
Die mag in de loop van de zomer 
verwacht worden. De drie voor-
waarden lijken ons project alvast 
op het lijf geschreven:
-  als thema stonden geschiede-

nis, volkskunde, erfgoedzorg 
of heemkunde in de provincie 
Antwerpen centraal 

-  er werd grondig onderzoek ver-
richt naar het thema zodat het 
uiteindelijke resultaat weten-
schappelijk verantwoord was

-  er werden veel mensen bereikt 
en na deelname wisten zij iets 
meer over het thema.

Cover van het WO1-boek.
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Jules Auguste Blaimont

In aflevering 12 van deze rubriek 
meldde ik de dood van officier 
Jules Auguste Blaimont, geboren 
in Baarle-Hertog op 7 juni 1862. 
Hij was de zoon van een onderbri-
gadier bij de Belgische douane en 
had op het moment van overlijden 
zijn domicilie in Mechelen (Van 
Benedenlaan 45). Blaimont diende 
bij de administratietroepen en was 

eerste kapitein rekenplichtige van 
het materieel. Hij had het stam-
nummer 11778. Jules Auguste 
Blaimont stierf een natuurlijke 
dood. 

Een paar maanden geleden be-
zocht ik zijn graf op de Belgische 
militaire begraafplaats in Calais-
Nord (Fr.). Op de zerk staan zijn 
militaire onderscheidingen. Volgens 
kenner Jan Huijbrechts betreft het 
de Orde van Leopold I en Leopold 
II (beide ten militaire titel, zie de 
gekruiste zwaarden), de Kroonorde 
en wellicht het Oorlogskruis of het 
Militair Kruis voor 25 of 35 jaren 
dienst. De symbolen onderaan op 
de zerk staan voor de Overwin-
ningsmedaille en de Herinne-
ringsmedaille ’14-’18. Ere wie ere 
toekomt!

Verdun

Op dinsdag 15 september ver-
zamelen de vakantiegangers van 
Amalia’s geslaagde reis naar Ver-
dun in de Castelhoeve in Castelré. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje worden foto’s bekeken 
en herinneringen opgehaald.
 

Thomas Ansems

Vorige aflevering schetste ik een 
portret van Thomas Ansems 
uit Chaam. Hij vestigde zich in 
1912 in de Verenigde Staten van 
Amerika. Dat land verklaarde 
op 6 april 1917 de oorlog aan 
Duitsland, maar was daar niet op 
voorbereid. Het had soldaten noch 
materiaal en kon niet anders dan 

de dienstplicht instellen. Bij gebrek 
aan een deugdelijke burgerlijke 
stand moesten alle mannen, eerst 
tussen de 18 en 31 jaar en 
later tussen de 18 en 45 jaar, 
zich laten registreren. De eerste 
registratie vond plaats op 5 juni 
1917. Die dag meldden zich circa 
10 miljoen mannen, waaronder 
Thomas Ansems. Zijn Registra-
tion Card vermeld als woonplaats 
Dundas, Minnesota. Dundas is 
een kleine plaats ten noordoosten 
van Faribault en ten zuidoosten 
van Minneapolis. Thomas werkte 
er als landarbeider bij een zekere 
John Becker, op de boerderij of het 
gehucht Bridgewater. Zijn per-
soonsbeschrijving vermeldt dat hij 
tot het ‘Europese ras’ behoort. Hij 
heeft een middelmatige grootte en 
een gemiddelde dikte, lichtblauwe 
ogen, lichtbruine haren en is wat 
kalend. Op vraag elf antwoordt 
Thomas dat hij vijf maanden bij 
de infanterie van het Nederlandse 
leger heeft gediend.

Grafnummer 882 in Calais-Nord. 
foto Herman Janssen

Opschrift met eretekens. 
foto Herman Janssen

Enig bewaard gebleven portret van 
Thomas Ansems.

Handtekening op de registratiekaart.
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De Amerikaanse regering vond 
dat ook de buitenlanders moes-
ten dienen, een verplichting die 
in haar ogen voortvloeide uit het 
wonen en werken in Amerika. Bij 
de selectie voor de militaire dienst 
werden vreemdelingen opgesplitst 
in declarants en non-declarants. 
Declarants waren vreemdelingen 
die Amerikaan wilden worden en 
daarvoor een aanvraag, de zoge-
heten ‘eerste papieren’, hadden 
ingediend. Zij waren dienstplichtig 
en Thomas was één van hen. Hij 
had de Amerikaanse nationaliteit 
aangevraagd, maar was op dat 
moment nog altijd Nederlander. 

Uit ruwe schattingen is af te leiden 
dat tussen de 1.000 en 2.500 
Nederlanders een Amerikaans uni-
form aantrokken. De inlijving van 
Nederlanders in het Amerikaanse 

leger leidde tot beroering. Veel 
Nederlanders die tegen hun zin als 
dienstplichtige waren ingelijfd (en 
hun bezorgde ouders), vroegen de 
Nederlandse regering om bemid-

deling. Op 18 oktober 1918 (drie 
dagen voor de dood van Thomas 
Ansems) werden in Den Haag 
nog Kamervragen gesteld over de 
Nederlanders in het Amerikaanse 
leger. De minister van Buitenlandse 
Zaken deelde mee dat hij wist dat 
er Nederlanders tegen hun wil 
naar het westelijke front waren 
gestuurd. Van mogelijk gesneu-
velde landgenoten was hij niet op 
de hoogte. Het aantal Nederlandse 
slachtoffers in Amerikaanse krijgs-
dienst zou ongeveer 25 bedragen, 
al blijft dit een ruwe schatting.
 
Thomas Ansems hoopte ongetwij-
feld als militair het Amerikaanse 
staatsburgerschap te verwer-
ven. Vele duizenden migranten 
geloofden dat zij automatisch 
Amerikaan zouden worden in ruil 
voor deelname aan de oorlog aan 
het Westelijke front. Dat bleek een 
vals gerucht te zijn. Pas op 9 mei 
1918 werd een amendement aan 
de Immigration Act toegevoegd 
waarbij in hun naturalisatie werd 
voorzien. Daarvoor moest een 
verzoek worden ingediend en een 
kameraad in het leger moest voor 
het districtsgerecht als getuige 

Amerikaanse infanterie-uitrusting tijdens WO1. 
foto pixgood.com/ww1-american-uniform.html

Bejaard Frans koppel uit Brieulles-sur-Bar verwelkomt 
Amerikaanse bevrijders. foto National Archives, USA
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optreden. In totaal werden door dit 
amendement meer dan 192.000 
vreemdelingen genaturaliseerd tus-
sen 9 mei 1918 en 30 juni 1919. 
Het verzoek voor naturalisatie van 
Thomas Ansems werd op 29 juli 
1918 behandeld bij het Superior 
Court in San Diego, California. 
Dit betekent dat Thomas de drie 
laatste maanden van zijn leven de 
Amerikaanse nationaliteit had.

Wanneer Ansems bij het 128ste 
infanterieregiment van de 32ste di-
visie terechtkwam, zullen we nooit 
weten. Zijn militair dossier is in juli 
1973 in de vlammen opgegaan, 
samen met ongeveer 80% van alle 
Amerikaanse militaire dossiers uit 
1912 tot 1960. De oorzaak hier-
van was een vier en een halve dag 
durende brand in het archief van 
St. Louis. Vast staat dat Thomas 
in de zomer van 1917 nog niet bij 
de 32ste divisie werd ingedeeld. Zo 
woonde hij op dat moment in Fari-
bault (Minnesota), terwijl de 32ste 
divisie werd gevormd met 23.000 
National Guard soldaten van de 
staten Wisconsin en Michigan. 
Voor het vertrek naar Frankrijk be-
gin 1918 werd de divisie versterkt 
met 4.000 manschappen, waaron-
der dienstplichtigen uit Minnesota. 
Maar bij aankomst in Frankrijk 
bleek de 32ste divisie slechts een 
vervangdivisie te zijn, geen ge-
vechtsdivisie. De soldaten moesten 
de verliezen van andere divisies 
opvullen. Bijna heel het 128ste 
regiment, op het kader na, werd 
meteen ingedeeld bij de 1ste divisie. 
Pas na zwaar lobbywerk werd de 
32ste divisie dan toch een gevechts-
eenheid, maar intussen waren de 
soldaten van het 128ste regiment 
al vertrokken en zij keerden niet 
terug. Begin april 1918 werden zij 
vervangen door manschappen van 
de 41ste divisie. Mogelijk bevond 

Thomas Ansems zich onder hen, 
misschien werd hij pas in de loop 
van de daaropvolgende maanden 
overgeplaatst om de 32ste divisie 
terug op volle sterkte te brengen. 

Het is dan ook niet duidelijk aan 
welke gevechten Ansems heeft 
deelgenomen. De 32ste  divisie 
werd van 18 mei tot 21 juli 1918 
voor het eerst op het slagveld inge-
zet bij de verdediging van de Hoge 
Elzas, tegen de Zwitserse grens. 
Van 30 juli tot 7 augustus 1918 
nam zij deel aan de Tweede Slag 
om de Marne en van 28 augustus 
tot 2 september 1918 volgde de 
Oise-Aisne campagne. In deze 

gevechten kwamen duizenden 
Amerikanen om het leven. 

Thomas Ansems maakte in ieder 
geval deel uit van de 32ste divi-
sie toen deze op 30 september 
1918 in Montfaucon arriveerde. 
Het Maas-Argonne offensief was 
toen vier dagen bezig en het 
front bevond zich ten zuiden van 
Cierges. Wat verderop bevond 
zich de Kriemhilde Stellung, het 
sterkste onderdeel van de Duitse 
Hindenburg Linie. Het was een 
vier kilometer diep netwerk van 
prikkeldraadversperringen, loopgra-
ven, bunkers, machinegeweren en 
artillerie. 

Amerikaanse soldaten rukken op in de bossen van de Argonne. 
foto National Archives, USA

Machinegeweer met bemanning van het 5de Duitse Leger 
tijdens het geallieerde Maas-Argonne offensief. 
foto National Archives, USA
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Na acht dagen bevond Thomas 
zich pal vóór de Kriemhilde Stel-
lung, op een paar kilometer van 
Romagne. Toen volgde een bloe-
dige, zes dagen durende strijd om 
La Côte Dame Marie. Deze heuvel 
lag midden op de route en blok-
keerde de voortgang. De Duitsers 
maakten gebruik van die heuvel 
om de open ravijnen met machi-
negeweren te beschieten en met 
gifgassen te vullen. In de bossen 
werd man-tegen-man gevochten. 
Veel Amerikanen sneuvelden en er 
werd geen vooruitgang gemaakt tot 
het regiment van Thomas Ansems 
in actie kwam. Deze soldaten 
rukten zonder beschutting in de 
open vlakte op. Zij slaagden erin 
om door de Duitse linies te breken 
en op 15 oktober werd Romagne 
bevrijd. De frontlijn schoof beetje 
bij beetje noordwaarts, tot een 
paar kilometer voorbij Romagne. 
Intussen regende het al bijna 

twintig dagen lang. Akkers waren 
veranderd in modderpoelen. De 
nachten waren koud en guur. In 
de nacht van 19 op 20 oktober 
nam de 89ste divisie de sector over 
en op 20 oktober verliet de 32ste 
divisie het front. 

De dood van Thomas Ansems op 
21 oktober 1918 roept de nodige 
vraagtekens op. Officiële documen-
ten vermelden uitdrukkelijk dat 
hij die dag sneuvelde ‘tijdens het 
gevecht’, dus niet als gewonde, 
door ziekte, door verdrinking 
of door een ongeluk. Maar zijn 
eenheid nam op 21 oktober niet 
meer aan de gevechten deel! Zij 
verbleef op ruime afstand van de 
vijand. Misschien stierf hij eerder 
en werd zijn lichaam pas op 21 
oktober teruggevonden? Of wist hij 
niet dat zijn divisie was afgelost? 
Ook dat gebeurde in de chaos… 
Ansems werd ten westen van de 

Hulde bij het graf van Thomas 
Ansems op 3 juli 2015 (vak A, rij 
20, graf 40). Het opschrift vermeldt 
dat hij soldaat (private) was van het 
128ste infanterieregiment, onderdeel 
van de 32ste divisie.

weg tussen Romagne en Banthe-
ville begraven. Na de oorlog werd 
zijn lichaam overgebracht naar het 
Amerikaanse kerkhof in Romagne, 
de grond die hij eigenhandig mee 
had bevrijd. Thomas Ansems is 
nooit getrouwd geweest en had 
geen kinderen. Maar in de omge-
ving van Chaam wonen heel wat 
nakomelingen van zijn broers en 
zussen. 

Bronnen:
http://www.archives.gov/st-louis/
archival-programs/military-personnel-
archival/index.html 
http://www.32nd-division.org/history/
ww1/32-ww1.html 

Foto’s uit WO1 

Tot slot publiceer ik ook nu weer 
een aantal WO1-foto’s uit Baarle 
en omgeving. 

Nederlandse soldaten van de 1e compagnie van het 21e bataljon landweer 
infanterie bij vader Staes op Nijhoven (1914). V.l.n.r.: twee soldaten, Fons 
Staes, Marie Staes, een soldaat, Mathilde Staes, vader Franciscus Johannes 
Staes, een soldaat, een knecht, Sooi Staes en een soldaat. foto Jeroen Geerts
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Dodendraad achter de Laermolen in Hoogstraten.  
De versperring gaat in rechte lijn van de Hollandse Loop richting de kapel van 
O.L.V. van den Akker. De foto dateert van na de verplaatsing van de draad in 
1917. Het rode kruisje markeert de plaats waar een slachtoffer viel. 
foto Stedelijk museum Hoogstraten

Zelfde locatie. Op de achtergrond is 
de Mark buiten zijn oevers getreden. 
Links vielen twee slachtoffers.
foto Stedelijk museum Hoogstraten

Zelfde locatie. Dodendraad en Duitse 
brug over de Mark. Linksonder staan 
houten palen in het water. 
Zij verhinderen het vluchten onder de 
dodendraad. 
foto Stedelijk museum Hoogstraten

Feldwache in de bossen van Wortel-kolonie eind 1914. 
foto Jan Huijbrechts
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HARRY BENSCHOP

De Belgisch-Limburgse gemeente 

Hamont-Achel had in 2000 de 

primeur. Daar werd toen het 

eerste stukje Dodendraad gere-

construeerd. Juni 2015 is in de 

gemeente een derde reconstructie 

gepresenteerd, tegelijk ook de 

langste tot nu toe.

De eerste

Al in mei 2000 is langs de grens 
van Hamont en Budel een eerste 
reconstructie van de Dodendraad 
gemaakt. “Die mocht toen nog niet 
zo lang zijn”, zegt Luc Van de Sij-
pe. Hij is voorzitter van de Heem-
kundige kring De Goede Stede 
Hamont. “Het Agentschap Natuur 

De Dodendraad in Hamont-Achel

en Bos was er in die tijd geen voor-
stander van. Een klein stukje, dat 
mocht.” Deze reconstructie staat 
aan het eind van de Ruiterstraat 
aan de Ezel, vlakbij grenspaal 174, 
een van de gietijzeren palen die 
sinds 1844 op de grens van België 
en Nederland staan. Een verhard 
fietspad loopt er langs.
Er staat op die plek nog een 
douanepaal uit 1622: een grote 
vierkante arduinen paal. Deze grote 
grenspaal – 2,50 lang en 30 cm 
breed – was van de Admiraliteit 
van de Maze. Net onder de koepel 
staat het wapen van de Admirali-
teit. Deze palen moesten voerlui 
aansporen hun handelswaar aan te 
geven en de rechten te betalen. 
In de Eerste Wereldoorlog was de 
grens met Nederland hier herme-
tisch afgesloten door de elektrische 
draad. De reconstructie loopt hier 

over een paadje dat naar Ne-
derland voert en over een afwa-
teringssloot. Zelf liep ik er in de 
eerste jaren van deze eeuw op een 
wandeltocht tegen aan. Eerst dacht 
ik: ‘Wat moet dat prikkeldraad hier 
midden in het bos?’ Het infopa-
neeltje gaf snel duidelijkheid. Het 
was mijn eerste kennismaking met 
het fenomeen van de Dodendraad. 

De langste

“De herdenking van de WO1 heeft 
de aandacht voor wat er tijdens 
de Eerste Wereldoorlog aan de 
grens is gebeurd een enorme 
boost gegeven”, zei professor Alex 
Vanneste bij de presentatie van de 
derde reconstructie in de gemeente 
Hamont-Achel op zaterdag 13 juni. 
“Heemkundige kringen hebben Een re-enactmentgroep beeldt de gebeurtenissen aan de draad uit.

De eerste draad in Hamont over de 
sloot, bij de arduinen douanepaal.
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er zich in vast gebeten en veel 
nieuwe informatie boven gehaald. 
Door hun speurwerk moet bijvoor-
beeld het aantal slachtoffers van 

de Dodendraad naar boven worden 
bijgesteld van 1000 naar 1100.”
Vanneste was zeer in zijn nopjes 
met deze derde reconstructie: “Hij 

is historisch correct uitgevoerd, 
staat op de goede plaats en geeft 
door zijn lengte een goed beeld 
hoe het er in die tijd aan toe 
ging.” Daarbij noemde hij voor 
de vele genodigden – toch wel 
zo’n tweehonderd man onder wie 
burgemeester en schepenen van 
Hamont-Achel, gedeputeerde Peus-
kens van Limburg en vertegen-
woordigers van het college van de 
aan de andere kant van de grens 
gelegen gemeente Cranendonck 
– de reconstructie in Zondereigen 
als een van de lichtende voorbeel-
den: “Zo zie ik het graag.” Eén 
minpuntje had Vanneste over de 
nieuwe reconstructie in Hamont: 
“De isolatoren zijn nog niet goed. 
Maar ik heb begrepen”, zo hield 
hij de aanwezigen voor, “dat die 
op termijn door goede exemplaren 
worden vervangen.” Dat klopt, 
geeft Luc Van de Sijpe na het of-
ficiële gedeelte aan: “We hebben 
zelfs tot in China gezocht naar 
goede exemplaren. Ook al door de 
enorme lengte van de derde recon-
structie – meer dan 180 meter – is 
het ons niet gelukt om ze tijdig 

Wachtlopen langs de draad.

Als de wacht uit beeld is, snel de draad passeren! De re-enactmentgroep demonstreert verschillende methodes.
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te vinden. Ze zijn bepaald niet 
gemakkelijk te krijgen. Maar we 
blijven ons best doen om de juiste 
exemplaren te monteren.”
De nieuwste reconstructie loopt 
precies evenwijdig aan de lands-
grens, slechts op enkele meters 
daarvan verwijderd. Dat maakte 
dat burgemeester Theo Schuur-
mans van Hamont-Achel zich voor 
de Nederlanders moest veront-
schuldigen dat hij met zijn sjerp 
om tijdens het officiële gedeelte op 
Hollands gebied stond!
Van de Sijpe had eigenlijk niet 
durven dromen dat de boswachters 
van het Agentschap Natuur en Bos 
zouden instemmen met deze lange 
reconstructie. “Dat was nu gelukkig 
wel het geval. Ze hebben zelfs zeer 
enthousiast meegedacht en gehol-
pen. Ook de eerste reconstructie 
uit 2000 is, al wat eerder, verlengd 
kunnen worden met volledige 
instemming van de boswachters.”

Dwars door de Kluis

In eerste instantie lagen Hamont 
en Achel ‘buiten de draad’. Een-

zelfde situatie zoals we in onze 
omgeving kennen van Meerle en 

Meer, maar ook Poppel, Weelde en 
Ravels. Later hebben de Duitsers 
de draad meer naar de landsgrens 
verplaatst. Pas vanaf dat moment 
liep de draad op de plaatsen waar 
nu de eerste en derde reconstructie 
van Hamont-Achel zijn gesitueerd.
Bij die verplaatsing werd de abdij 
van de Achelse Kluis ‘doorboord’. 
Zelfs een deel van de omheinings-
muur werd gesloopt. Dat is nog 
steeds te zien, aan het ‘nieuwe’ 
metselwerk. Precies op die plek 
is een reconstructie aangebracht, 
de tweede die in Hamont-Achel is 
gemaakt.
In de volgende Van Wirskaante 
gaan we in op de geschiedenis van 
de Achelse Kluis in WO I.

Foto’s Harry Benschop.

De lange reconstructie.
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Arme Amalia (89)

ANTOON VAN TUIJL

Van begin april tot half juli 2015 

hielden we, naar vaste gewoonte, 

weer bij welke schenkingen er bin-

nengebracht werden bij Amalia. 

We vermelden ze met genoegen.

Wij ontvingen: 
–  Een grote partij boeken, 

rouwbrieven, rouwadvertenties, 
bidprentjes, foto’s en knipsels. 
De rouwbrieven, rouwadverten-
ties en bidprentjes hebben we 
doorgegeven aan de Werkgroep 
Genealogie. Die is daar heel blij 
mee en heeft er een grote klus 
aan om ze allemaal te ordenen, 
te registreren en te scannen. 
Ik hoor dat er nieuwe mappen 
aangeschaft gaan worden om 
de groeiende verzameling netjes 
geordend te kunnen opbergen. 

–  Een bierglas met het opschrift: 
‘Bierspektakel, bierclub het 
Brouwershuis’. 

–  Twee maal kop en schotel. Ze 
zijn gemaakt door de Baarlese 
keramist Tjeu Doesburg voor de 
Baarlese bridgeclub. Die stelde 
ze eens beschikbaar als prijs bij 
een onderlinge wedstrijd. 

–  De presentielijst van de gemeen-
teraad van Baarle-Nassau over 
de jaren 1948-1957. Mooi om 
al die vroegere raadsleden zo 
nog eens langs te zien komen. 

–  Een oud gebedenboek ‘Cruce et 
Aratro’ (Kruis en Ploeg). Het is 
bedoeld geweest voor boeren- en 
tuindersgezinnen. 

–  Een 8mm-filmprojector in een 
koffertje. 

–  Een fototoestel, ooit gekocht bij 
dorpsfotograaf Piet de Greef. Het 
is mee geweest en natuurlijk ge-
bruikt op een reis naar Canada. 

–  Een stichtelijk boekje: ‘Denk om 
uw kind’, bedoeld als hulp voor 
ouders bij de opvoeding. 

–  Een oud trouwboekje. 
–  Een overheadprojector. Dit is een 

toestel om doorschijnende beel-
den te projecteren. Het werd veel 
gebruikt in het onderwijs en bij 
voordrachten en lezingen. Groot 
voordeel was, dat de spreker met 
zijn gezicht naar het publiek zijn 
les of verhaal kon presenteren. 

–  Enkele mooi uitgegeven albums 
over Koningin Astrid en Koning 
Albert en enkele losse foto’s van 
het Belgische koningshuis. 

–  Het boek: ‘40 Jaar inzet en 
solidariteit in de Kempen, 1945-
1985.’ 

–  Een wetboek van strafrecht in 
zakformaat. 

–  Een drinkglas met het opschrift 
‘Grenscafé’. 

–  Vier drinkglazen met het op-
schrift ‘R.K. Jonge Boerenstand’. 

–  Enkele ingebonden jaargangen 
van het vroeger zeer geliefde 
jeugdblad ‘De Engelbewaarder’. 
Zij zijn uit de tijd van WO I. 

–  Enkele heel oude en minder 
oude boeken en brochures van 
het Nederlandse koningshuis. 

–  Een oude dubbele griffeldoos. 
Ze werd ooit aangeschaft op een 
rommelmarkt die de ouderver-

eniging van een Bredase school 
organiseerde. Wat een weg kan 
zo’n voorwerp afleggen! 

–  De eerste hoge zijden hoed van 
dokter Jos Govaerts, ‘de jongen 
dokter’. 

–  Enkele getypte en met de hand 
geschreven oude nostalgische 
gedichten en voordrachten. 

–  Een snijbonenmolen. 
–  Een Krups (personen)weeg-

schaal. 
–  Een serie foto’s en negatieven 

van Baarlese straatbeelden 
waarin oude en nieuwe situaties 
vergeleken worden.

– Een grote foto van het antieke 
Mariabeeld dat in de Remigius-
kerk staat. Het bijzondere is dat 
deze foto gemaakt werd door 
Martien Coppens. Hij behoorde 
in zijn tijd tot de top van de 
Brabantse fotografen.

De goede gevers zijn: Annie Gu-
lickx – Ad Vriens – Toon Jongenelis 
– Familie Raeijmaekers via Toon 
Jongenelis – Eline Blok – Roberto 
Olivieira – Claude Halloy – Dhr. 
Snoep – Gust Haagen – Rina van 
Tilborg-Olislaegers – Guy Meeuwis 
– Maria Frijters – Ria Snapper-
Wens – Henk Cornelissen – Ad 
Kusters – Familie Bindels – Corry 
van Erven – Jan Nooyens – Femie 
Lückman – Gemeente Baarle-
Nassau – Louis Verschueren – Els 
Floren via Toon Severijns.

Alle goede gevers zeggen wij harte-
lijk dank. Tot volgende keer
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REDACTIE

In deze rubriek een selectie van 

activiteiten die leden en bestuurs-

leden van Amalia in de afgelopen 

drie maanden hebben onderno-

men.

‘Volhoudend vorder ik’

Amalia aan het werk (3)

Kennismaking met
de nieuwe burgemeester

Op maandag 6 juli heeft een de-
legatie van het bestuur (en enkele 
actieve leden) kennisgemaakt 
met de nieuwe burgemeester 
van Baarle-Nassau. Mevrouw De 
Hoon-Veelenturf was  er voor naar 
het heemhuis gekomen.

We hebben de gelegenheid 
aangegrepen haar te informeren 
over nieuwe, maar ook al langer 
lopende projecten die Amalia onder 
handen heeft. De burgemeester wil 

graag het contact tussen Amalia en 
de gemeente versterken – “We ko-
men elkaar veelvuldig tegen” – om 
zaken goed af te stemmen. Zij ziet 
graag een vast contactpersoon voor 
Amalia op het gemeentehuis. “In 
de eerste weken van mijn nieuwe 
functie had ik zowat elke week 
al te maken met mensen van het 
heem of de door de heemkunde-
kring ondernomen activiteiten”, gaf 
ze aan. Na afloop van het kennis-
makingsbezoek hebben we de bur-
gemeester nog door het heemhuis 
rondgeleid. Op haar facebook-pa-
gina kijkt de burgemeester voldaan 
terug op haar bezoek.

Bijdrage Erfgoedcel
aan Van Wirskaante

Van Erfgoedcel Noorderkempen 
heeft onze heemkundekring een 
(stimulerings)bijdrage gekregen 
van 685 euro voor ons heemblad. 
Daarmee beloont de Erfgoedcel 
aan de ene kant de kwaliteit van 
Van Wirskaante: omvang, kleur-
gebruik, diversiteit, diepgang en 
toegankelijkheid van artikelen. Met 
het toekennen van een bijdrage wil 
Erfgoedcel Noorderkempen Amalia 
en andere heemkringen in hun 
werkingsgebied aan de andere kant 
stimuleren hun blad nog beter te 
maken. 
Van Wirskaante had over de hele 
linie al veel ‘punten’ gekregen van 

de Erfgoedcel, dicht in de buurt 
van de maximale score. Op het 
punt van de bronvermelding van 
beeldmateriaal en vermelding van 
bibliografische gegevens kan er 
nog wel het een en ander worden 
verbeterd, gaf de Raad van bestuur 
van Erfgoedcel Noorderkempen de 
redactie van Amalia te kennen. In 
dit nummer gaan we daar ons best 
al voor doen.

Midzomernachtfair

Natuurlijk was Amalia met een 
informatiestandje op de Midzomer-
nachtfair present. Op de hoek voor 
het heemhuis liepen de bezoekers 
tegen twee grote ‘posters van Baar-
le-Grens’ aan. Die besloegen de 
halve marktkraam. Amalia maakte 

De marktkraam van Amalia.
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daarmee de marktgangers duidelijk 
dat ze werk wil maken van ‘150 
jaar Bels Lijntje’. In 2017 is het 
zo ver.
Opmerkingen als ‘Zó groot?’, ‘Dat 
kan gewoon niet!’ en vragen ‘Wat 
is er nog van te zien?’ en ‘Wat gaan 
jullie dan doen?’ waren die zater-
dagavond niet van de lucht. De 
twee (bouw)tekeningen, overdruk-
ken van de originele blauwdruk-
ken, van het internationale stati-
onsgebouw en van het Hollandse 
emplacement waren door hun 
originele afmetingen – meer dan 2 
meter lang en 70 cm hoog – echte 
blikvangers.
Eén vraag is op de fair opgelost. 
Op de bouwtekening was het 
hele stationsgebouw van 180 m 
lang en 12 meter breed onderkel-
derd. Niemand kon dat tot nu toe 
bevestigen. “Op het Belgische deel 
is met stulpkarren grond gestort in 
de keldergaten om geen last meer 
te hebben van het grondwater”,  
weet Louis Verschuren, geboren in 
1930, zich nog te herinneren. Of 
het ook op het Nederlands deel is 
gebeurd, is hem niet bekend. “Ik 
was toen een jaar of 13, dus het 
moet in de Tweede Wereldoorlog 
zijn geweest. Toen werd een deel 
van het in België gelegen stations-
gebouw bewoond. In die tijd is ook 
het hek langs het perron gesloopt.” 

De zendmast

De vorig jaar gereconstrueerde 
zendmast MN7 op het terrein aan 
de Hoogbraak is vanaf de openbare 
weg niet meer goed te overzien. 
Het pad langs het hek aan de 
achterzijde mag niet meer worden 
belopen.
Afgelopen maanden heeft de 
VVV-Baarle in overleg met Amalia 
naarstig gezocht naar een nieuwe 

locatie. Verschillende plekken zijn 
de revue gepasseerd. Nu hebben 
we een plek op het oog langs het 
Bels Lijntje tegenover de Loop voor 
Hoop-bank, net ten noorden van 
de Leliestraat. De beide gemeen-
tebesturen – deze spie ligt deels 
op Hollands, deels op Belgisch 
gebied – zijn inmiddels akkoord 
om de zendmast naar deze locatie 
te verplaatsen. Er is nog wel een 
Omgevingsvergunning nodig.
De reconstructie staat dan wel 
niet meer op de oorspronkelijke 
plaats waar de zendmast tijdens 
WOI was opgericht, de nieuwe 
plek is wel goed toegankelijk (er 
komt waarschijnlijk ook een apart 
paadje langs de zendmast opdat 
de wandelaars de fietsers op het 
Bels Lijntje niet hinderen) en ligt 
langs het WOI-Verzetspad. Ook 
voor de gidsen van de VVV is de 
nieuwe plek, dicht bij het dorp, 
goed bereikbaar op hun gegidste 
wandelingen.
Dit najaar wordt de zendmast 
hoogstwaarschijnlijk al verplaatst. 
De ‘bouwploeg’ die de mast vorig 

jaar in elkaar heeft gezet, geeft 
graag haar medewerking om MN7 
beter in het zicht te krijgen.

Foto’s Amalia via
Erfgoedbank te vinden

Het zal nog even duren, maar over 
een jaar zijn de foto’s die door 
leden van Amalia zijn verzameld 
of gemaakt raadpleegbaar via 
de Erfgoedbank van Erfgoedcel 
Noorderkempen. Ze worden daar 
‘in de cloud’ geplaatst. Amalia kan 
dan zelf bepalen op welke plaatsen 
de foto’s weer zijn op te vragen en 
waar. Vooral André Moors heeft in 
de loop der jaren onder meer met 
zijn werk voor Van Wirskaante een 
indrukwekkende fotocollectie opge-
bouwd. Goede volgers zijn Antoon 
van Tuijl en Herman Janssen. 
Dit najaar wordt een begin 
gemaakt om deze fotocollecties 
over te brengen in de cloud bij de 
Erfgoedbank. Daar gaat veel, zeg 
maar gerust heel veel tijd in zitten. 
Alleen al voor de collectie van 
André Moors is berekend dat je – 
als je elke week er drie dagen twee 
uur aan werkt – bijna een vol jaar 
nodig hebt. Wie een handje wil 
toesteken – heel graag – kan het 
best even contact opnemen met 
het secretariaat van Amalia of een 
van de collectiebezitters.
 

Baarlese vluchtelingen 
naar Vluchtoord Uden

De eerste vluchtelingen die tijdens 
WOI in het Vluchtoord Uden zijn 
aangekomen, kwamen uit Baarle. 
Dat vertelde Jacques Brouwer van 
de Heemkundekring Uden begin 
mei bij de opening van de grens-
overschrijdende tentoonstelling 
‘WOI: van twee kanten bekeken’ in 

MN7 is niet meer goed te bezoeken.
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het heemhuis van heemkundekring 
Nicolaus Poppelius in Poppel. 
Jacques Brouwer heeft ons ook 
gegidst op onze heemreis naar 
het Vluchtoord. Heemkunde Uden 
heeft dit voorjaar een tentoonstel-
ling over het Vluchtoord samen-
gesteld; daar kwam de informatie 
boven tafel.
Enkele dagen later stuurde hij ‘als 
bewijs’ de eerste pagina van het 
boekje waarin de Udense notabe-
len vanaf februari 1915 de stroom 
vluchtelingen naar het Vluchtoord 
hadden bijgehouden. “Het eerste 
groepje uit Baarle kwam zelfs vóór 
de officiële opening van het Vlucht-
oord in Uden aan”, concludeert 
Brouwer. “De notabelen stonden 
hen op het station van Uden op te 
wachten. Ze waren met de trein uit 
Baarle vertrokken.” Tot half maart 
zijn volgens het aantekenboekje 
zo’n 1200 vluchtelingen uit Baarle 
in Uden gearriveerd. Tegen die tijd 
waren de meeste vluchtelingen die 
in Baarle-Grens verbleven, vertrok-
ken.

Met Jacques is afgesproken de 
registratie van Vluchtoord Uden 
nog eens verder door te nemen op 
Baarlese vluchtelingen. Het Uden-
se aantekenboekje is in elk geval al 
interessant voor de geschiedschrij-
ving rond ‘Baarle-Grens’.

Wandelwegen 
rond Zondereigen

Zaterdag 18 juli heeft Amalia 
gewandeld rond Zondereigen. 
Zeker drie jaar is de werkgroep 
zandwegen van Amalia al bezig om 
de wandelmogelijkheden rond het 
dorp in kaart te brengen en voor-
stellen te doen voor verbetering. 
Directe aanleiding daarvoor was de 
ruilverkaveling. Veelvuldig is over-
leg gepleegd met diverse instanties 
zoals de Vlaamse Land Maatschap-
pij (VLM), het Agentschap Natuur 
en Bos (ANB) en VVV-Merksplas. 
Ook met gemeentebestuurders van 
Baarle-Hertog, Turnhout en Merks-
plas is gepraat.

Op de wandeling is gekeken hoe 
het er voor staat. Lang niet alle tra-
jecten waarover overeenstemming 
bestaat om die als wandelweg in te 
richten, zijn nu al als zodanig inge-
richt. Dat wordt zeker medio/eind 
2016. Ook het geplande knuppel-
pad in de buurt van Het Merkske 
is er nog niet. Door de geringe 
regenval van de laatste maanden 
bleek dat op de wandeling in juli 
geen enkel probleem.
Het – weer teruggeplaatste – kapel-
letje van ’t Kerkebos is nu beter be-
reikbaar geworden. Het modderpad 
is vervangen door een halfverharde 
weg. Door de vele veranderingen is 
het lastig om je goed voor te stellen 
waar het kapelletje eerst stond en 
hoe het pad vroeger langs de rand 
van een weiland naar het vondertje 
over de Noordermark liep. 
Aan de Kasdijk staat sinds en-
kele maanden een bordje dat een 
nieuwe verbinding richting Weelde-
Statie aangeeft; daardoor hoef je 
als wandelaar niet meer over de 
grote weg die Weelde-Statie met 
Merksplas verbindt. 

De eerste pagina van het Udense aantekenboekje. foto hkk Uden

Dit bordje informeert de wandelaar 
over de nieuwe route van de Kasdijk 
naar de Gelse Hoeve bij De Blokken.
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Vanaf de Dodendraad loopt de 
door Amalia voorgestelde route 
door de terreinen van ANB richting 
Ginhoven. Enkele doodlopende 
zandweggetjes worden nu voor de 
wandelaar met elkaar verbonden, 
onder andere langs het – dit jaar 
vanwege bezuinigingen helaas 
opgeheven – paalkampeerterreintje 
van Staatsbosbeheer. Kers op de 
taart tijdens de wandeling was 
een veld met klaprozen langs Het 
Merkske. Bij het Vorsterschoor 
moet – op Belgisch én op Neder-
lands grondgebied – ook nog een 
laarzenpaadje komen. Dat komt 
langs enkele nieuw gegraven 
stroomkuilen in Het Merkske te 
lopen. Volgend jaar kan je vanaf 
Vorsterschoor over terreinen van 
ANB naar de Witte Kei en Wortel-
Kolonie. 

Om de wandelronde rond Zon-
dereigen te completeren komt er 
vanaf de Ginhovensebrug richting 
Oude Baan een pad langs de 
Noordermark. Als beheerder van 
de Noordermark staat de provincie 
Antwerpen er positief tegenover. 
Ook dit wordt wel 2016. Dan kun 
je door een voor Antwerpse begrip-

ANB heeft bij het plaatsen van het raster ruimte gelaten 
voor de wandelaar.

‘Kers op de taart’ tijdens de wandeling op 18 juli.

pen heel diep uitgesneden beekdal 
terug naar Zondereigen. 
Zodra de nieuwe verbindingen ge-

reed zijn, zal Amalia er zeker nog 
eens langsgaan op een van haar 
wandelingen.
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ANTOON VAN TUIJL

Vorige keer inspireerde het boekje 

‘Kempisch Baarle’ van Ed. Lof-

feld mij om op zoek te gaan naar 

Kempische sporen in Baarle. In de 

Remigiuskerk en in vier prachtige 

oude panden in ons dorp vonden 

we duidelijke en fraaie Kempische 

kenmerken. Zou Baarle op dit 

gebied nog meer hebben?

Uitverkoop of sale?

Luchtfoto’s van het dorp en omge-
ving leveren een mooi straten- en 
wegenpatroon op voor zover het 
over het oude patroon gaat. Bij een 
zoektocht door het dorp vinden 
we hier en daar nog een mooie 
gevel. Links en rechts kunnen we 
getroffen worden door een aantal 
verrassende architectonische 
details. Die zijn niet altijd Kem-
pisch maar wel mooi. Je hoort 
mensen vaak zeggen: “Wat ging 
er toch veel verloren!” We zagen 
eerder al in een Van Wirskaante 
hoe André Moors een sterk gevoel 
van nostalgie opriep toen hij in een 
prachtige fotoserie liet zien hoe de 
omgeving van de Remigiuskerk er 
vroeger uitzag. (Van Wirskaante  
sept. 2012, ‘Rondje Belze kerk’). 
Alles had de menselijke maat, 
aangename volumes en goed aan-
voelende verhoudingen. Jawel ik 

 Kempisch Baarle?

Merkwaardigheden (80)

weet het, je kunt niet al het oude 
behouden. Er is de laatste jaren 
veel vervangende bouw gekomen. 
En er raakt hier en daar een en an-
der in verval. Daarover hoor je wel 
eens termen als ‘verappartemen-
tisering’ en ‘verrommeling’ vallen. 
Dat is jammer voor een Kempisch 
dorp. Nieuwbouw kan namelijk 
heel goed aansluiten op bestaande 
straatbeelden. Daarvan vinden we 
gelukkig ook voorbeelden. Wie het 
wat bijgehouden heeft, zag zelfs 
wel eens lelijke oude situaties sterk 
ten goede veranderen.

Wat mij in ons Kempisch/Brabants 
dorp ook stoort is de ‘verengelsing’. 
Om het kort samen te vatten: het 
doet mij goed wanneer een Baarle-
se winkelier gewoon ‘uitverkoop’ 
houdt in plaats van ‘sale’. Voor 
elk bedrijf en voor elke activiteit is 
beslist een goede, pakkende, origi-
nele Nederlandse of Vlaamse naam 
te bedenken. Merkwaardig dat 
daarvoor vaak niet gekozen wordt. 
Daardoor levert een wandelrondje 
door ons centrum een te grote bui-
tenlandse oogst op. Dat is jammer 
voor een Kempisch dorp.

Gelukkig is het lang niet allemaal 
vervreemding en misplaatste 
mode. De eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat er ook wandelingen 
door ons dorp te maken zijn, die 
weldadig werken. Namen als 
Brussels Hof, Den Bonten Os en de 

Lindeboom geven je zonder meer 
een Kempisch en Brabants gevoel. 
En wat is er mis met het Kadeeke, 
‘t Pleintje, Brood en Banket, De 
Twee Leeuwen, Het Lekkerbekje, 
Haarhoek, Klavertje Vier, de Doch-
ter van de Korenaar en nog zoveel 
andere namen waarvoor je geen 
woordenboek moet raadplegen?! 
Dat geeft me echt een ‘goei gevoel’.
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Activiteitenkalender

SEPTEMBER

Zondag 6 september
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur. Presentatie nieuwe 
Heemkalender met als thema 
‘Jubilarissen’.

Zondag 13 september
 Veldbezoek aan de opgraving 

Archeologisch Onderzoek 
rondweg Baarle. Plaats en tijd 
worden in de digitale nieuws-
brief van Amalia aangekondigd.

Donderdag 17 september
 Aanbieding Roggerentjes aan 

B&W van Baarle-Nassau.

OKTOBER

Zaterdag 3 oktober
 Wandeling net buiten ons heem, 

ca. 15 km. We vervolgen onze 
verkenningstocht van begin juni 
naar de Chaamse beken, vertrek 
om 9.00 uur vanaf het Heem-
huis.

Zondag  4 oktober
 Open Heemhuis

Zondag 18 oktober
 Dag van de Trage Weg, i.s.m. 

de VVV Baarle. Presentatie 
drie ommetjes tussen Baarle 
en Zondereigen, 13.30 uur bij 
camping De Heimolen. Aanslui-
tend korte wandeling van ca. 8 
km over het parcours.

Zaterdag 24 oktober
 Bedaf in de schijnwerper. Ope-

ning tentoonstelling van 13.00 
tot 17.00 uur. Deze middag 
is speciaal gereserveerd voor 
alle (oud)bewoners van Bedaf, 
landgoed De Schrieken en hun 
familieleden. Plaats: Groot-
Bedaf 1, Baarle-Nassau.

Zondag 25 oktober
 Bedaf in de schijnwerper. De 

tentoonstelling is (gratis) ge-
opend voor iedereen van 10.30 
tot 17.00 uur. Plaats: Groot-
Bedaf 1, Baarle-Nassau.

Oude veldweg op Bedaf.Veldbezoek op zondag 13 september.
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Drukte op Carons Hofke tijdens Open Monumentendag 2014.

NOVEMBER

Zondag 1 november
 Open heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Zaterdag 7 november
 Bezoek aan Carons Hofke met 

gids van Heemkundekring 
Marcblas, plus korte rondlei-
ding in de directe omgeving. 
Verzamelen om 14.00 uur op 
de parking in het Gemeente-
park van het Carons Hofke te 

Merksplas. Vooraf aanmelden, 
zie inlegfolder.

Dinsdag 17 november 
 Lezing ‘Naar Nederland ge-

vluchte Belgische kunstenaars 
tijdens WO1’ door Alex Elaut. 
Met bijzondere aandacht voor 
de Baarlese aquarellen van 
Frans Willems. Cultureel Cen-
trum Baarle, aanvang 19.30 
uur.

DECEMBER

Zondag 6 december
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Dinsdag 15 december
 Kerstviering in het Cultureel 

Centrum Baarle, aanvang 
19.30 uur. Vooraf aanmelden, 
zie inlegfolder.

Dinsdag 29 december
 Winterwandeling, vertrek om 

9.00 uur vanaf het Heemhuis
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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

Baarleseweg 14a | 5113 TA Ulicoten 
T +31 (0)13 519 96 61
www.vankaam-peeters.nl
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Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren

Aannemingswerken -  schrijnwerkerij

Haneveer b.v.b.a.
Wiekenweg 15 Baarle Hertog T: 0032-014-690000

-------------------------------------------------------------------------------
MUSEUM VERGANEGLORIE

Turnhoutseweg 10A • 2387 • Baarle-Hertog • T: 014-699832

Aanleg en onderhoud van tuinen

Binnen- en buitenhuis 
schilderwerk

Professioneel verfspuit werk
voor wanden en plafonds

Klussen in en om het huis

+31 (0)6 11 287 280

www.robvis.nl

Logo op graslijn uitvullen op volledige breedte -1mm

Lettertype Arial of gelijkwaardig

Maatwerk

elke cliënt
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Mr. J.F.M. Bolscher
Netwerk Notarissen

www.notarisbolscher.nl

Generaal Maczeklaan 40
5111 XC  Baarle Nassau
T (013) 507 87 45
E notaris@bolscher.knb.nl
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5111 XC  Baarle Nassau
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E notaris@bolscher.knb.nl
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Wonen in het hart van Baarle-Nassau

De Ambachten 31
Zundert

Bouw:

Vastgoedbeleggingen
Hinke Fongers Beheer bvF

Van de Water Makelaardij
Tel. 076 - 5242400
nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Verkoop en informatie:

Broeders Makelaardij
Tel. 0161 - 492371
info@broedersmakelaardij.nl

Visweg 8
Baarle-Nassau
Tel. 013 507 55 55

Luxe villa-appartementen
Rector van de Broekstraat (met zorgmogelijkheden)

Koop of huur:
• Koopsommen vanaf e 360.000,- v.o.n.
• Mogelijkheid koop op basis van erfpacht
• Huurprijzen vanaf e 1.100,- p/m.
• Huren met recht van koop
• Nog 4 appartementen beschikbaar

Kenmerken:
•  Fraai ontwerp in stijl van ‘Amsterdamse 

School’ van Architectenbureau  
Peter Michielsen BNA

•  8 Luxe appartementen van 150 m2 en  
2 penthouses van 200 m2

•  Ondergrondse afgesloten parkeer-
garage met parkeerplaats en berging

•  Appartementen met riante living 
van 59m2 en standaard drie ruime 
slaapkamers

•  Heerlijk balkon van 12m2 met middag- 
en avondzon, op de begane grond 
beschikken de appartementen over een 
eigen tuin, de penthouses hebben een 
riant dakterras.

•  Gebouwd met hoogwaardige 
materialen en voorzien van complete 
en luxe afwerking

Neem contact op met de 

makelaar voor een vrijblijvende 

bezichtiging. U bent welkom!


