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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 

Heemhuis
Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

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

Van Wirskaante
Overname van teksten is toege-

staan mits bronvermelding.

Losse nummers zijn verkrijg-

baar voor e 5,00 per stuk.

 

Redactieadres
vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1300.

Inhoud
4 Voorwoord

6 Frans Willems en zijn
 WO1-aquarellen
Lang is gedacht dat Frans Willems, 
van hem is de pentekening op de 
omslag, een Nederlands soldaat in 
WO1 moest zijn geweest. Totdat 
zijn kleinzoon Amalia erop wees 
dat zijn grootvader helemaal geen 
Hollander was…. Wat deed hij dan 
tijdens WO1 in Baarle?

18 De Zonnebloem bestaat
 45 jaar in Baarle
De Zonnebloem blijft ook in deze 
tijd een belangrijke rol vervullen in 
onze samenleving. De vereniging 
bloeit en groeit en maakt zich op 
voor het gouden jubileum over vijf 
jaar.

23 De Eik (32)
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 Jaar van de bodem

32 Verwondering 
 en bewondering (20)
Ria Willekens schrijft haar laatste 
‘Met een glimlach en een knipoog’

38 Verhalen bij 
 70 jaar bevrijding (5)

41 Kapelletjes van 
 Zondereigen (4)
Hild Segers rondt haar serie over 
de kapelletjes in Zonderegen af 
met drie Mariakapelletjes.
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Voorwoord

Zondag 6 september was het 

gezellig druk in het Heemhuis. 

Onze 29e heemkalender werd op 

muzikale wijze gepresenteerd door 

Antoon van Tuijl. Hij had voor elke 

maand een ludieke tekst gecom-

poneerd. Het thema voor 2016 is 

‘Jubilea’.

Een week later was er op Open 

Monumentendag veel volk op de 

archeologische site van de rand-

weg. Veel inwoners van Baarle 

kregen er tekst en uitleg van de 

archeologen.

Met ‘Bedaf in de schijnwerper’ 

nog meer mensen op de been. 

Deze eenmalige tentoonstelling 

trok ruim duizend bezoekers. Voor 

veel oud-bewoners werd het een 

reünie met hun eigen buurtschap.

Al deze activiteiten kan Amalia 
alleen maar organiseren dankzij de 
vele vrijwilligers die zich hiervoor 
inzetten binnen onze vereniging. 

Zonder deze vrijwilligers zijn onze 
activiteiten gewoon niet mogelijk. 
Vanaf deze plaats wil ik deze al-
lemaal danken voor hun inzet voor 
Amalia. Hier kunnen wij met z’n 
allen trots op zijn.

Het is stilaan een echte traditie om 
onze heemkalender op de eerste 
zondag van september te presen-
teren. Dit jaar is het al de 29e 
keer en ook deze kalender mag er 
wezen. De werkgroep heeft er veel 
werk van gemaakt om een aantal 
bijzondere jubilea op de kalender 
te zetten. Welke dat zijn, dat ziet u 
van zelf als u de kalender koopt. 
Dankzij de sponsoring door 
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong 
en Bart en Katja de Bresser van 
supermarkt Jumbo en de huis-aan-
huis verkoop, is de opbrengst een 
welkome aanvulling voor de pen-
ningmeester. De verkoopopbrengst 
wordt gebruikt voor de werking van 
onze vereniging.

Voor dit jaar was de keuze voor 
Open Monumentendag snel 
gemaakt. Het archeologisch 
onderzoek voor de rondweg kan 
bijna niemand zijn ontgaan. In ons 
heemblad hebben we er ook al 
veel aandacht aan besteed, zodat 
te verwachten was dat veel inwo-
ners geïnteresseerd zouden zijn 
om zelf eens een kijkje te nemen. 

En dat hebben ze ook gedaan. De 
belangstelling voor de Open Dag 
was groot. De archeologen hebben 
heel wat groepen op de site tekst 
en uitleg gegeven.
Ook de beide burgemeesters van 
Baarle kwamen een kijkje nemen. 
In aanwezigheid van enkele be-
stuursleden van Amalia heeft pro-
jectleider Cyriel Verbeek mevrouw 
De Hoon helemaal bijgepraat over 
de stand van zaken en de bijzon-
dere vondsten. Twee ervan waren 
voor iedereen te zien in de kapel. 
Over de derde, wel heel bijzondere 
vondst leest u meer in deze Van 
Wirskaante. 

De tentoonstelling ‘Bedaf in de 
schijnwerper’ was een schot in 
de roos: veel bezoekers hebben 
met volle teugen genoten van een 
prachtige overzichtstentoonstel-
ling, niet alleen over Bedaf, ook 
De Schrieken kreeg de nodige 
aandacht. Onder de bezoekers dan 
ook veel ‘zuiderburen’.
Onze initiator André Moors is er 
wederom op een bijzondere wijze 
in geslaagd om heel de buurtschap 
met foto en historie in beeld te 
brengen. Een terugblik van deze 

Antoon van Tuijl presenteerde 
op de wijze van Farce Majeur de 
heemkalender 2016.
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geslaagde activiteit vindt u ver-
derop in deze Van Wirskaante.

In het septembernummer van 
2014 stond een interview met 
André Moors, de auteur van vele 
artikelen van ‘Aon de proat mee’. 
Hierin gaf hij aan te stoppen met 
zijn werk voor het heemblad en dus 
ook met zijn artikelenreeks waarin 
hij Baarlenaren laat vertellen over 
hun leven en ideeën. De redactie 
is op zoek gegaan naar leden die 
deze taak van André over willen 
nemen. In de laatste vier nummers 
heeft Antoon van Tuijl deze taak op 
zich genomen. Hij heeft dit op een 
voortreffelijke wijze gedaan met 
artikelen over bijzondere Baarle-
naren. Maar het is niet het enige 
artikel dat we van zijn hand in Van 
Wirskaante tegenkomen. In het 
laatst verschenen nummer waren 
dit zelfs vier artikelen. Dat kost erg 
veel tijd en inspanning om dit tijdig 
aan te leveren bij de redactie van 
het blad.
Daarom is naar een oplossing ge-
zocht voor ‘Aon de proat mee’. Die 
is gevonden door deze reeks door 
een viertal auteurs te laten verzor-
gen: Herman Janssen, Jos Jansen, 
Jeanny Wouters en Antoon van 
Tuijl schrijven op toerbeurt een ‘Aon 
de praot mee’. Jos Jansen zou de 
spits afbijten, maar door omstan-
digheden is dit niet gelukt. In dit 

nummer dan ook geen interview. 
We zullen het met z’n allen missen 
maar in het nieuwe jaar maken we 
een frisse start. Ongetwijfeld zullen 
de auteurs er een eigen invulling 
aan geven, ik ben er van over-
tuigd dat zij er alle vier boeiende 
interviews van weten te maken. Ik 
wens hen alle succes toe met hun 
bijdrage voor ‘Aon de proat mee’.

Ria Willekens heeft aangegeven 
met haar reeks ‘Met een glimlach 
en een knipoog’ te stoppen. In dit 
nummer haar twintigste bijdrage 
over de Baarlese schooltijd en 
jeugd. Door haar bijdragen hebben 
we goede inkijk gekregen in de 
ontwikkelingen en de dagdage-
lijkse dingen van de toenmalige 
jeugd. Prachtige anekdotes, liedjes, 
versjes, nieuwjaarsbrieven en foto’s 
uit vervlogen tijden. Ria, wij zullen 
je verhalen missen, maar hartelijke 
dank voor deze twintig bijdrages.

Bij het lezen van deze Van 
Wirskaante zitten wij in de laatste 
maand van het jaar. In deze 
periode staan activiteiten op het 
programma die bij de tijd van het 
jaar horen. Op 15 december onze 
traditionele kerstviering met zang 
en voordracht en we sluiten af met 
de winterwandeling op 29 decem-
ber. Dan zit het jaar er echt op en 
kan ik als voorzitter terugkijken op 

een geslaagd jaar. Door de benoe-
ming van Nelly Pieke als penning-
meester en met Gerda Laurijssen is 
ons bestuur weer voltallig. Hierdoor 
kunnen wij zorgen voor een goede 
taakverdeling/werking van het 
bestuur.
De activiteitencommissie heeft 
intussen haar kalender zo goed als 
rond. Zoals we gewend zijn ook nu 
weer een waaier aan activiteiten 
met voor elk wat wils. Onze heem-
reis gaat dit jaar richting Den Haag 
en wordt georganiseerd door twee 
van onze leden. Met natuurlijk 
een bezoek aan de Tweede kamer, 
Ridderhof en mogelijk ook het 
Vredespaleis. De reis staat gepland 
op 4 juni 2016. Zulke initiatieven 
ziet de activiteitencommissie graag; 
heeft u ideeën, meld ze dan aan.  
U vindt het activiteitenoverzicht 
achteraan in dit tijdschrift en 
natuurlijk ook op onze vernieuwde 
website.
Onze eerste activiteit in het nieuwe 
jaar is onze nieuwjaarsbijeenkomst 
op zondag 3 januari 2016. Ik hoop 
daar veel leden te ontmoeten. Na-
mens het bestuur van Amalia wens 
ik u allen prettige feestdagen en 
een gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Ad Jacobs, uw voorzitter

De hele dag was het een drukte van belang op het 
informatiemarktje dat Amalia en de archeologen hadden 
ingericht.

Wethouder Jan Vermeer van Baarle-
Nassau en schepen Jef Van de Pol 
van Ravels openen de tentoonstelling.
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 Biografische gegevens van een naar Nederland gevluchte
Belgische kunstenaar

Frans Willems en zijn WO1-aquarellen

HERMAN JANSSEN

Lang geleden, nog vóór onze ver-

eniging in het voormalige gemeen-

tehuis van Baarle-Hertog onderdak 

vond, bood een Fries antiquariaat 

een map uit de Eerste Wereld-

oorlog aan bij fotograaf de Greef. 

Zij bevatte zestien met aquarel 

ingekleurde zwart-wit drukken 

van Frans Willems. Tijdens WO1 

zou Willems als soldaat in Baarle 

ingekwartierd geweest zijn. 

 

In het daarop volgende gesprek met 
beide burgemeesters op 12 maart 
1986 werd door Amalia onderhan-
deld over de voorwaarden voor een 
financiële tussenkomst van de twee 
gemeenten bij de aankoop van 
deze aquarellen. Als voorwaarde 
werd gesteld dat het wenselijk zou 
zijn om een testament op te stellen. 
Mocht Amalia ooit ter ziele gaan, 
dan zouden de bezittingen voor de 
gemeenschap bewaard blijven. De 
burgemeesters zouden daarna voor 
huisvesting zorgen, waardoor de 
tekeningen aan de gemeenschap 
konden worden getoond. 

Amalia’s testament werd opgesteld, 
met beide gemeenten als erfge-
naam. Hierna werd ook effectief 
voor een onderkomen gezorgd. De 
aquarellen waren toen al aange-
kocht middels een financiële tus-
senkomst van erevoorzitter G. van 
de Lindeloof, destijds directeur van 
de Rabobank.

Frans Willems

Decennia lang werd ervanuit 
gegaan dat Frans Willems een 
Nederlandse soldaat moest zijn. 
Hij was immers in Baarle gelegerd, 

“Een versperd pad. Het brugje is van de grenswacht weg-
genomen. De pinnekensdraad getuigt van menigvuldige 
over-klauteringen. Februari 1915.” Het Merkske tussen Hal 
en Castelré.

“Hollandsche wacht en Duitschen wacht op eenen naar 
België leidenden steenweg.” Brug over de Mark aan de 
Hoogstratensebaan in Castelré en de Castelréweg in 
Minderhout.
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waar tijdens WO1 geen Belgi-
sche soldaten verbleven. Ook het 
Friese antiquariaat (de soldaten 
in Baarle-Nassau waren meestal 
van boven de rivieren afkomstig) 
en het feit dat Willems de doden-
draad met zijn schildersezel kon 
benaderen, wezen in die richting. 
Tot zijn kleinzoon Jan op een foutje 
op onze website reageerde: zijn 
grootvader was helemaal geen 
Hollander.

Samen met Harry Benschop reed 
ik naar het kasteel in Edegem 
bij Antwerpen dat 37 jaar lang 
eigendom van Frans Willems is 
geweest. Waar hij leefde en stierf. 
Tijdens onze ontmoeting met Jan 
Willems werden heel wat vragen 
beantwoord.

‘Frans Georges Jan Antoon’ Wil-
lems is wellicht op 4 juni 1877 in 
Antwerpen geboren, zoals de over-

“Pinnekensdraad langs heen de overstroomde gracht der 
Belgische-Hollandsche grens. Maart 1915.” De Mark 
tussen Minderhout en Castelré.

Juni 1909. Frans Willems en zijn vrouw Marie Gevers, 
rechts op de foto. Jean ligt in de kinderwagen. 
foto Jan Willems

lijdensakte van de gemeente Ede-
gem vermeldt. Zijn inschrijving als 
vluchteling in Domburg vernoemt 
echter 14 juni 1877 als geboorte-
dag. Frans kwam uit de gegoede 
Belgische burgerij. Hij was de 
oudste zoon van de Antwerpse ad-
vocaat Jan Frans Willems, neef en 
naamgenoot van ‘de Vader van de 
Vlaamse beweging’. Zijn moeder 
was Maria Bergmann, burgemees-
tersdochter uit Lier en zus van de 
destijds bekende schrijver Tony 
Bergmann. Frans Willems stierf in 
Edegem op 13 januari 1945. 

Huwelijk met Marie Gevers

Na het afbreken van zijn rechten-
studies werkte Frans Willems in 
een lampenzaak in Antwerpen. In 
1904 ontmoette hij Marie Gevers, 
met wie hij op 27 februari 1908 
trouwde. Het was geen berekende 
verbintenis maar een huwelijk uit 
liefde. Het jonge echtpaar woonde 
in Edegem en kreeg drie kinderen: 
Jean (°1909), Paul (°1912) en An-
toinette (°1920). Zoon Paul werd 
een bekende Franstalige schrijver, 
Jean stierf in mei 1944 bij een 
bombardement op Mechelen. 

April 1912. Frans Willems met zijn 
zonen Jean en Paul. foto Jan Willems
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Marie Gevers’ jeugd, opvoeding 
én onderwijs speelden zich af op 
Missenburg, een kasteel in haar 
geboortedorp. Zij bracht er haar 
verdere leven door. Van het land-
goed was al sprake in 1406, toen 
het nog ‘Goed te Kerkhove’ of ‘Ten 
Ouden Kerkhove’ heette. De naam 
‘Mussenborch’ komt voor het eerst 
op 2 april 1476 in een Antwerpse 
schepenbrief voor. Hoogstwaar-
schijnlijk is de naam afgeleid van 
de voornaam van de toenmalige 
eigenaar: Wilhelmus Meyngiaert. 
Na de volledige afbraak in 1585 
werd het kasteel in 1625 heropge-
bouwd. Een schatting van het goed 
op 21 september 1632 spreekt 
van een ‘nieuwsteenen omwatert 
huys’. We mogen aannemen dat 
Mussenburg (of Missenburg, zoals 
het tegenwoordig heet) grotendeels 
onveranderd is gebleven. 

De familie Gevers kocht het 
landgoed in 1868. ‘Maria Theresia 
Carolina Fanny’ Gevers werd er op 
30 december 1883 geboren als 
jongste van zes kinderen. ‘Mitteke’ 
was de enige dochter van Florent 
Gevers en Marie Tuyaerts. Haar 
vader was samen met zijn broer 
suikerfabrikant in Antwerpen en 
overleed in 1907. Haar moeder 
was een dochter van de vroe-

gere burgemeester van Boom en 
overleed in 1923. Marie Gevers 
ging niet naar school, maar volgde 
thuis privéonderwijs. Haar moeder 
en een dorpsonderwijzer zorgden 
voor het schoolse onderricht. Marie 
sprak Frans, zoals in die tijd in 
gegoede Vlaamse families de ge-
woonte was. Met het huispersoneel 

en de mensen van het dorp sprak 
zij een Vlaams dialect.

Schrijfster

Marie Gevers verwierf faam als 
dichteres en als schrijfster van 
heimatliteratuur en kinderboeken. 
Zij was een jeugdvriendin van 
haar latere schoonzus Margue-
rite Cranleux, een nicht van de 
befaamde auteur Emile Verhaeren. 
Via haar leerde Marie de schrijver 
ook persoonlijk kennen. Onder zijn 
impuls publiceerde Marie Gevers 
in 1907 gedichten in het Brus-
selse tijdschrift Durendal. In 1914 
debuteerde zij met Missembourg, 
een lofzang op haar geboortehuis. 
Deze verzenbundel werd weliswaar 
geschreven tussen 1909 en 1914, 
maar hij verscheen pas in 1917. 

Februari 1913. Marie, Paul, Jean en Frans bij de 
ringgracht rond slot Missenburg. foto Jan Willems

Voorzijde van kasteel Missenburg.

Achterzijde van kasteel Missenburg.
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zij als eerste vrouw benoemd tot 
Grootofficier in de Leopoldsorde. 
Daarnaast ontving zij tal van prij-
zen, o.m. de Prix Eugène Schmitz 
(1925), de Prix du Centenaire 
(1931), de Prix Populiste (1934) 
en de grote vijfjaarlijkse staatsprijs 
ter bekroning van een Franstalige 
schrijverscarrière (1961). Zij stierf 
op 9 maart 1975 in kasteel Mis-
senburg. 
 

Vlucht naar Domburg

Kort vóór de Duitse belegering van 
Antwerpen in 1914 vluchtte Marie 
Gevers met een sleepboot naar 
Vlissingen, waarna zij met de tram 
naar Middelburg en Westhove bij 
Oostkapelle verder reisde. Dit ver-
moeden we althans op basis van 
haar roman Chateau-de-l’Ouest 
(1948), die autobiografische trek-
ken vertoont. Op 5 oktober 1914 
liet zij zich in Domburg in het 
vluchtelingenregister inschrijven, 
samen met haar moeder en haar 
twee zoontjes. Domburg was voor 
hen geen onbekend terrein. Ze 
hadden er tevoren hun vakanties 
doorgebracht.

Frans Willems was in Antwerpen 
achtergebleven. Hij was door angor 
pectoris (een hartkwaal) voor de 
militaire dienst afgekeurd, maar 

In 1931 kwam de grote door-
braak met haar eerste roman, 
La comtesse des digues, waarna 
Marie zich volledig op het proza-
verhaal toelegde. Haar boeken 
spelen zich voornamelijk af in de 
Scheldepolders en de Antwerpse 
Kempen. Marie vertaalde ook 
heel wat Nederlandse boeken in 
het Frans en raakte bevriend met 
Nederlandstalige schrijvers als Felix 
Timmermans en Marnix Gijsen.

In 1938 werd zij als eerste vrouw 
lid van de Académie royale de 
langue et de littérature françaises 
de Belgique. In 1954 werd zij 
opgenomen als Grootofficier in 
de Kroonorde en in 1958 werd 

Marie Gevers in 1906.
foto Jan Willems

28 november 1969. Marie Gevers 
tijdens een tv-interview op RTBF. 
foto www.sonuma.be

1996. Postzegel ter waarde van 30 
frank uit de reeks ‘Europa - Beroemde 
Vrouwen’.
foto www.catawiki.be

volgens de familie was hij als 
vicepresident van het Rode Kruis 
in Antwerpen logistiek aan het 
Belgische leger verbonden. Na de 
Val van Antwerpen op 10 oktober 
1914 voegde Frans zich per fiets 
bij zijn familie in Domburg. Hij 
verliet Antwerpen pas toen alle 
veldhospitalen ontruimd waren en 
was daarmee één van de laatste 
burgers die erin slaagden om de 
stad te ontvluchten. Op 19 oktober 
1914 werd hij in het vluchtelin-
genregister van Domburg inge-
schreven. 

Na een verblijf in ‘Villa Zee en 
Duin’ en ‘Villa het Uilennest’ 
belandde het gezin uiteindelijk 
in ‘Villa Ons Huis’, met zicht op 
zee. Veel familieleden hokten er 
bijeen. George Willems, de broer 
van Frans, was er met zijn vrouw, 
dochtertje en de dienstbodes. Ma-
rie Willems was een zus van Frans. 
Zij verbleef er met haar man, vijf 
kinderen en twee dienstbodes. Van 
de familie Gevers waren er twee 
broers van Marie met hun echtge-
notes, kinderen, dienstbodes en 

Juli 1911. Frans Willems wandelt met 
Jean in de duinen. foto Jan Willems
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een kantoorbeambte. Er was ook 
nog een nicht met haar dochtertje. 
Alles samen telde de ‘kolonie’ 29 
personen. 

Zondagsschilder

Frans Willems stond vaak in de 
schaduw van zijn vrouw. Hij was 
een autodidact en het schilderen 
was voor hem een tijdverdrijf naast 

zijn kantoorbaan. Wellicht trad hij 
tijdens WO1 voor het eerst met zijn 
schilderijen naar buiten. De exposi-
tie van de Larensche Kunsthandel 
N.V., die in de Telegraaf van 6 
december 1914 wordt vermeld, 
is wellicht de eerste tentoonstel-
ling waaraan hij deelnam. Daarna 
organiseerden Frans Willems en 
Jozef Posenaer samen verschil-
lende tentoonstellingen om de kost 

te verdienen. Ook na de oorlog 
onderhielden beide families goede 
contacten met elkaar. 

De Middelburgsche Courant 
vermeldt op 11 maart 1916 dat 
de Belgische consul-generaal (de 
heer Goffaert) bij de opening van 
een expositie zijn blijdschap erover 
uitsprak dat de naar Nederland 
uitgeweken schilders hun pen-

“Eene aan België grenzende gracht. Een uitgerukte jonge 
mast dient als springstok. Februari 1915.” Het Merkske of 
de Mark in Castelré.

“Een grenskromming in mei 1915. De grens is eenvoudig 
door prikkeldraad afgesloten, later door electrische 
stroomleiding vervangen. Men ziet nog de Belgische 
grenspaaltjes.” Grensdreef tussen Castelré en Wortel-
Kolonie, vlakbij Baarle-Brug.

“Hollandsch fietspad langs heen de Belgische baan waar 
electrische versperdraad gespannen is. Augustus 1915.” 
Zelfde dreef als vorig aquarel, iets zuidelijker.

“Grens in de moerassen. Geene versperring in deze 
doorweekte gronden. Menig Belg zal het bij nacht 
doortrekken van deze streek nimmer vergeten.” Moerassen 
nabij het Merkske of de Mark in Castelré.
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seel niet hadden neergelegd. In 
het bijzonder vermeldde hij de 
heer Willems, die de kunst weer 
beoefende na aan het front gewond 
te zijn. Twee dagen later echter 
volgde een rechtzetting: niet Frans 
Willems maar de heer J. Bergmans 
was de vernoemde oud-strijder. 
Frans Willems is nooit in militaire 
dienst geweest en er bestaat dan 
ook geen militair dossier van hem.

 “De Belgische schilder Frans 
Willems is bovenal een vlotte 
landschap-colorist. Zijn groote 
voorliefde heeft blijkbaar het ma-
ken van geaquareleerde penteeke-
ningen naar de natuur. Het is geen 
diep gaand werk, maar het zijn 
meerendeels aantrekkelijke vast-
leggingen van natuurmomenten. 
Hij heeft den vorigen winter op 
Walcheren rondgezworven en daar 
veel karakteristiek moois gezien 
en op papier gezet; wijde vlakten 
met een bijzondere lucht, weer-
spiegelend in de natte plekken 
van den grond, met een decoratief 
werkende boomgroep of een weg 
met boomen, of een boerderijtje; 
verder aardige dorpsgezichten, 
een brok van een kerktoren, een 

oud inrij-hek, enz. Dat alles is 
zeer kleurig gedaan, naar onzen 
smaak soms te kleurig, maar door 
de groote tegenstelling in kleur 
zal men die teekeningetjes beter 
waardeeren als men ze een voor 
een in de hand heeft, dan wanneer 
ze zoals hier met hun kleur-con-
trasten allen aan een wand naast 
elkaar hangen. Een dergelijke 
verzameling hangt er ook van 
Baarle-Hertog, het curieuse 
Belgische eilandje in N. Brabant. 
Deze schetsjes zijn echter bovenal 
van documentaire waarde door de 
overal zichtbare kenteekeningen 
van den oorlogstijd. Als kunst-
werkjes winnen de Walcherensche 
schetsjes het verre…” 
(Middelburgsche Courant, 13 september 1915).

13 november 1915. Advertentie in de 
Middelburgsche Courant. 
foto www.delpher.nl

 “De heer Willems heeft 
 Walcheren liefgekregen: hij 
houdt van ’t getemperde licht, 
door waterdamp genuanceerd; 
hij is een fijn opmerker, hij 
verft niet de traditioneele 
hoekjes, die op de postkaarten 
genoeg verveelvuldigd worden, 
maar zet zich op honderd 
andere plekjes neer, die hij u in 
verschillende jaargetijden mooi 
doet zien. ‘t Is alles aquarel en 
dus vlot afgemaakt…” 
(Middelburgsche Courant 9 september 1916).

Affiche tentoonstelling Tijdelijk 
Thuisland zomer 2014 in Domburg, 
waar o.a. werk van Frans Willems 
was te zien.

Affiche zomertentoonstelling Frans 
Willems in september 1914.

Het album Baarle-Hertog was te zien op 
de tentoonstelling Tijdelijk Thuisland. 
Alle 16 met aquarel ingekleurde zwart-
wit drukken uit dit Album zijn in deze 
van Wirskaante opgenomen.
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en fabrieksmerken. Na WO1 werkte 
Frans Willems een aantal jaren in 
een lampenhandel, daarna had hij 
een vaste baan bij Gevers. Eén van 
de afdelingen (Compu-Mark) werd 
in 1986 verkocht aan The Thomson 

1915

In februari 1915 schilderde Frans 
Willems zijn eerste Baarlese aquarel 
uit de serie ‘Opgesloten België en 
een hoek van vrij België’. De schil-
derijtjes zijn telkens 16,50 cm op 
13,50 cm groot. De interesse voor 
de vrij gebleven Belgische enclaves 
houdt wellicht verband met het 
beroep dat Frans uitoefende. Vol-
gens het vluchtelingenregister van 
Domburg was Willems octrooiagent, 
wat hijzelf bevestigt in zijn ‘oorlogs-
journaal 1914-1918’. Juist voor 
en tijdens WO1 werkte hij namelijk 
af en toe voor zijn schoonbroer, 
Jacques Gevers. Deze was in 1898 
oprichter van een internationaal 
agentschap van uitvindersbrevetten 

Frans Willems in actie. foto Jan Willems

“De electrische draad tusschen eene 
dubbele versperring en Duitsche 
wacht. Op de hoogste palen staat in 
drie talen aangeplakt: Doodsgevaar, 
hooge spanning.” Grensdreef tussen 
Castelré en Wortel-Kolonie, vlakbij 
Baarle-Brug.

Zusters Franciscanessen in de 
Kerkstraat. foto Ton Bluekens

Kantoor van Jacques Gevers in de 
Molenstraat. foto Jacques Hemelaers
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Corporation (nu: Thomsonreuters). 
Het andere deel van het bedrijf, 
‘Gevers en Cie’, is nog in de familie. 
Ik vermoed dat Frans Willems in 
februari 1915 in Baarle-Hertog 
vertoefde omdat daar een Belgisch 
postkantoortje was heropend. 
Jacques Gevers woonde toen in 
Villa Mariahof in Zundert, waar 
hij zich ging specialiseren in het 
tegen een vergoeding verzenden 
van voorgedrukte postkaarten, 
gefrankeerd met binnenlandse 
Belgische postzegels ten voordele 
van het Rode Kruis. Opnieuw is er 
een raakpunt met zijn schoonbroer 
Frans Willems, die in Antwer-
pen Rode Kruismedewerker was 
geweest. Vanaf mei 1915 vestigde 
Jacques Gevers zich met zijn gezin 
in de voormalige slachterij van 
Adriaan Alfons Janssens aan de 
Molenstraat in Baarle-Hertog, tus-
sen herberg ‘Het Hof van Brussel’ 
en het toenmalige kantoor van de 
Belgische Douane en Accijnzen.

Loveren, huis op de grens. foto Ton Bluekens

“Belgisch ingesloten land van Baarle-Hertog. Dit dorp 
is door Hollandsch grondgebied omgeven en daardoor 
tegen den invaller beschut. De Duitschers die de grens 
bewaken kunnen het op den toren uitgestoken vlag 
zien.” St-Remigiuskerk en huizen in de Kerkstraat en de 
Molenstraat. Het hoge huis is de Belgische pastorij. Zomer 
1915.

“Estaminet op de grens (links Holland, rechts het Belgisch 
ingesloten land. Goed door de smokkelaars gekend.” 
Herberg de Zwaan, Loveren. Het bijschrift moet zijn: links 
Belgisch ingesloten land, rechts Holland. Zomer 1915.

“Boerenhuisjes van het Belgisch ingesloten land van 
Baarle-Hertog.” Loveren, dus waarschijnlijk Nederlandse 
huisjes. Zomer 1915.
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In de loop van 1915 nam Frans 
Willems aan verscheidene tentoon-
stellingen deel, ook aan 
solo-exposities. Hij verkocht goed 
en er was veel aandacht voor zijn 
Baarle-werk. Men waarschuwde 
hem echter voortdurend voor een 
bezoek van de militaire territoriale 
commandant in Zeeland, omdat 
zijn schilderwerk verre van neutraal 
was. 

1916

Ging Frans Willems regelmatig op 
reis, zijn vrouw vond het leven in 
Domburg vreselijk monotoon en 
eenzaam. Zij kreeg alsmaar meer 
heimwee naar haar vroegere thuis 

Villa Zee en Duin in Domburg, 1916. foto Jan Willems

in Edegem. Maar in juni 1916 riep 
de Belgische regering alle man-
nelijke vluchtelingen jonger dan 
veertig jaar op om het leger te ver-
sterken. Het werd hen uitdrukkelijk 
verboden om naar België terug 
te keren. De 39-jarige Willems 
kondigde daarop aan zich weer 
nuttig te willen maken. Een maand 
later besloten Frans en Marie om 
tijdelijk hun eigen weg te gaan. Op 
dat moment verbleven zij in Sche-
veningen bij George Willems, een 
broer van Frans. Noodgedwongen 
leefden zij meer dan twee jaar van 
elkaar gescheiden. Marie en zoon 
Paul keerden naar Edegem terug. 
Haar moeder en zoon Jean waren 
al enkele maanden eerder naar 
huis vertrokken. Frans zou in Sche-
veningen blijven. Mogelijk werd 
hij herkeurd en opnieuw medisch 
ongeschikt bevonden als soldaat. 

Op artistiek gebied kende hij veel 
succes. Zo verkocht hij op een spe-
ciale expositie in september 1916 
samen met zijn vriend Jozef Po-
senaer maar liefst 32 werken. Op 
15 november 1916 (dag van de 
Dynastie) werden al zijn Baarlese 
aquarellen gebundeld en door de 

“De voornaamste straat van Baarle-Hertog op 21 juli 
1915.” Molenstraat, Baarle-Hertog.
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Belgische Comités in Nederland, in 
congres verenigd in Baarle-Hertog, 
aan koning Albert geschonken. On-
dertekenaars van het begeleidend 
diploma waren o.a. burgemeester 
Henri van Gilse (Baarle-Hertog), 

“Winter te Baarle-Hertog.” Locatie 
onbekend. Winter 1915-1916.

“Het Belgisch volkslied in de kerk te Baarle-Hertog.” 
St.-Remigiuskerk.

volksvertegenwoordiger Frans van 
Cauwelaert (secretaris van het 
Comité Officiel Belge pour les Pays-
Bas), burgemeester Victor Van Hal 
(Turnhout, uitgeweken naar Breda) 
en Louis Dierckx. 

Burgemeester Van Gilse verstuurde 
het album in de loop van decem-
ber 1916 naar baron Albéric Fal-
lon, de Belgische ambassadeur in 
Den Haag. Deze zorgde ervoor dat 
de serie aquarellen bij de koning 
terechtkwam. De minister van 
Buitenlandse Zaken liet vervolgens 
aan de ambassadeur weten dat de 
koning en de koningin van de te-
keningen hielden en dat deze vorm 
van nationale kunsttraditie hen bij-
zonder inspireerde. Zij vroegen om 
de opstellers van het diploma te 
laten weten dat zij ten zeerste door 
dit huldebetoon geraakt waren en 
betuigden hun dank hiervoor. Fal-
lon bracht Van Gilse op de hoogte, 
die op zijn beurt een brief naar de 
secretaris van het Comité Officiel 
Belge schreef. Op 19 maart 1917 
bracht laatstgenoemde de schilder 
zélf op de hoogte: ‘Frans Willems 
in Middelbourg’. 

1917 en 1918

Na zijn veertigste verjaardag, in de 
zomer van 1917, vestigde Frans 
Willems zich in Engeland. Hij 
werkte er mogelijk in opdracht van 
Jacques Gevers. Dat vermoed ik 
althans uit de briefwisseling tussen 
de twee broers, Frans en George. 
Zij werken blijkbaar beiden voor 
dezelfde ‘société’.

“De draadloze telegrafie.” Chaamseweg, Baarle-Hertog.
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Uit deze periode is een duizendtal 
brieven en postkaarten bewaard 
gebleven. Marie Gevers correspon-
deerde vanaf 26 juli 1917 vanuit 
België met haar schoonbroer, 
George Willems. Deze schreef 
de brieven over en verstuurde de 
kopieën naar zijn broer in Enge-
land: een typisch voorbeeld van 
driehoekpost met het oog op het 
omzeilen van het Duitse brieven-
postverbod met vijandelijke landen. 
De antwoorden van Frans volgden 
de omgekeerde weg. Uit de brief-
wisseling blijkt dat hij het moeilijk 
had met de feitelijke scheiding.

Van oktober 1918 tot november 
1918 ontbrak elk contact. Theo-
retisch was vanaf 11 november 
1918 terug rechtstreekse brieven-
post mogelijk tussen België en 
Groot-Brittannië. Het Duitse verbod 
was dan niet meer van kracht. 
Maar pas in december 1918 
arriveerden de briefkaarten van 
Marie bij haar man in Engeland. 
De kaarten van december 1918 
tonen het ongeduld, de drang om 
terug samen te zijn en de chaos, 
veroorzaakt door de gevluchte mas-
sa die terug wou. Hierdoor werd 
de terugkeer van Frans aanzienlijk 
vertraagd… 

Marie Gevers met haar twee zonen. foto Jan Willems

Bronnen:
- VAN VLOTEN Francisca, ‘Tijdelijk 

Thuisland. Belgische Kunstenaars in 
Domburg 1914-1918’. Uitgeverij De 
Factory, Domburg, 2014. 

- Interview met Jan Willems in Mis-
senburg (Edegem) op 22 september 
2014.

- WILLEMS Frans, Oorlogsjournaal. 
Onuitgegeven handschrift, Missen-
burg (Edegem), 1914-1918.

- http://www.aml-cfwb.be (titels 
110532, 110553, 110584, 
110599, 110602 en 194683) 

- http://www.edegem.be/product.
aspx?id=3639

- http://www.dbnl.org/tekst/
flor007tenh17_01/flor-
007tenh17_01_0003.php
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“Baarle-Hertog. Waar en hoe het gelegen is”.
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De Zonnebloem bestaat 45 jaar in Baarle

JEANNY WOUTERS

Bij het 25-jarig jubileum van Zon-

nebloem Baarle werd een brochure 

uitgegeven waar ik dankbaar uit 

put. Samen met Tiest Hurks, Ria 

van de Heijning en Marja Kusters 

blikken we terug op 45 jaar Zonne-

bloem in Baarle, op hoe het alle-

maal begon, op bestuursleden en 

activiteiten, ziekenbezoek, welfare, 

activiteiten voor gasten zoals reis-

jes en feestelijke bijeenkomsten 

voor chronisch zieken, lichamelijk 

gehandicapten en zorgbehoevende 

bejaarden van de Baarles, Ulicoten 

en Castelré, want daar zet de Zon-

nebloem zich voor in. Samen met 

heel veel vrijwilligers.

Jac Teeuwen schrijft in de 
jubileumbrochure een historisch 
overzicht: ‘En zo is ‘t begonnen! 
Met ambulancewagens van het 
leger met een Rood Kruis erop, 
en die reden de speelplaats op 
van het internaat van de broeders 
van De la Salle dat in de zomer 
leegstond. In de wagens langdurig 
bedlegerige vakantiegasten uit 
Midden en West-Brabant die zo 
een weekje van huis weg konden, 
want vaak lagen zij hele dagen op 
bed, tussen vier muren. Eén week 

in de zoveel jaar kregen zij een 
vakantie aangeboden. Er stond 
een groep van zestig vrijwilligers 
voor hen klaar, verpleegkundigen, 
brancardiers, welfarewerkers en 
amusementsdeskundigen om het 
hen naar de zin te maken. De kok 
van de Broeders kookte met extra 
hulp om met alle diëten rekening 
te kunnen houden. De staf van het 
Zonnebloemkamp stond volledig 
ter beschikking van de patiënten.

Broeder Rafaël

“Ze hadden de ruimte, de broeders 
waren ervoor geoutilleerd”, legt 
Tiest Hurks uit Castelré uit. Hij is 
vanaf het allereerst begin bij de 
Zonnebloem in Baarle betrokken 
geweest. “Het internaat stond leeg 
in de vakantie, de vrijwilligers 
sliepen in de chambrettes van de 
leerlingen. De zieken in twee grote 

slaapzalen waar nu de bibliotheek 
is.” Broeder Franciscus had de 
leiding, militairen brachten een dag 
tevoren de inrichting, broeder Jan 
van der Eem ging over het rollend 
materieel herinnert Tiest Hurks 
zich en broeder Bart van Boxtel 
was fotograaf. Broeder Rafaël ging 
over de ontspanning. We praten 
dan over 1965, de Zonnebloem 
Baarle bestond nog niet. Maar de 
kiem was hiermee wel gelegd, het 
zaadje geplant voor een eigen orga-
nisatie om de eigen zieken uit het 
dorp af en toe een zonnig moment 
te bezorgen. 
De vakantieweken duurden voort 
tot 1972. In 1970 was het broeder 
Rafaël die het initiatief nam, via 
de parochieraad van Onze Lieve 
Vrouw van Bijstand, ook iets voor 
de mensen van Baarle te gaan or-
ganiseren. Op 11 november 1970 
werd de vereniging officieel opge-

Bestuur bij 45-jarig jubileum in Brabantse sfeer 2015.
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richt, en daarbij waren naast broe-
der Rafaël onder andere betrokken: 
Ad Verhees, Riet Adriaensen, Jos 
Geerts, Zuster Lucie, mevrouw Van 
Tilburg, Marcel van Gils, de heren 
Schouten, Jansen, Schoorlemmer... 
Als je namen gaat noemen bestaat 
ook altijd het risico dat je mensen 
vergeet. Dat moet u ons maar 
vergeven. Ria en Marja noemen 
de eerste bestuursleden: broeder 
Rafaël was voorzitter, daarna werd 
Henk Stabel voorzitter en Piet van 
den Brandt was penningmeester 
en Aad van Elswijk secretaris. Later 
was Aad lange tijd voorzitter, Ria 
van de Heijning en nu is Aad van 
Elswijk interim (tijdelijk) voorzitter.
Anneke Gulickx moet ook genoemd 
worden als boegbeeld van de vrij-
willigers, zij hield zich vooral bezig 
met bezoek en toneelspelen. En 
Piet en Anna de Rooij die net als 
Bart van Boxtel en Antoon van Tuijl 
al in die eerste jaren bij de Zon-
nebloemkampen waren betrokken. 
Evenals Fientje Doesburg.

Omgaan met zieken

In Baarle begon men gelijk na de 
oprichting met het bezoeken van 
zieken. De Zonnebloem als lande-
lijke organisatie organiseerde sinds 
1973 cursussen voor haar wer-

kende leden, en het belangrijkste 
wat zij daar opstaken was wel dat 
je naar de zieke medemens moet 
kunnen luisteren. Met je oren, 
maar beter nog met je hart! In het 
voorjaar van 1990 riep een com-
missie bestaande uit Ria Theys, 
Cor van de Brandt en Ria van de 
Heijning op tot deelname aan een 
cursus ‘omgaan met zieken’. Mina 
de Bont en Lucie Moeskops wor-
den 25 jaar geleden al genoemd 
als lid van de Ziekenbezoek groep 
en de cursusavonden werden ver-
zorgd door de heer Cees Maas. Het 
ziekenbezoek is altijd het hart van 
de Zonnebloem geweest.

Boottocht 1987. 

Nationale ziekendag

Niet alleen ziekenbezoek, maar 
ook uitstapjes en activiteiten voor 
de zieken, was het werk van de 
Baarlese Zonnebloem afdeling. 
Een dagje varen met de boot, 
winkelen bij Vroom en Dreesman 
op maandagochtend als de winkel 
dicht was. Vrijwilligers zorgden 
ook voor vervoer van de zieken 
in hun eigen auto. Er werden 
kerstvieringen georganiseerd 
met toneelspel van het bestuur. 
Bingo’s waren zeer in trek; 
daarvoor ging de organisatie dan 
de middenstand af voor prijzen. 
“Ondernemers vroegen zelf of ze 
iets konden geven,” aldus Tiest 
Hurks. “Schooien doen we nu niet 
meer, dat komt allemaal vanei-
gens”, benadrukt Marja. En een 
keer per jaar tijdens de Nationale 
Ziekendag werd een dag in de ei-
gen dorpen georganiseerd voor de 
gasten. Meestal bestaand uit een 
mis, altijd lekker eten en enter-
tainment. Soms was dat spek en 
eieren, een tocht met de bus door 
de eigen omgeving, een diner aan 
de Singel in Baarle, bij Schaluinen 
of in Ulicoten. Of dansen bij Olym-

Casinospelen met leerlingen De la Salle.
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pia, een optreden van een koor 
of een eigen act. “Er zijn altijd 
verpleegkundigen bij, daar zorgen 
wij als organisatie voor”, zegt Ria 
van de Heijning.

Enkele bestuursleden van het eerste uur: 
mevr. Adriaensen, Broeder Raphaël, mevr. Verheijen.

Jaarprogramma

Inmiddels is er een activiteiten-
commissie die zorgt voor tal van 
activiteiten door het jaar heen. Het 

Zonnebloem-kamp 1969.

Enclavetheater biedt een speciale 
middagvoorstelling aan voor de 
zieken, er is een regio- activiteit 
samen met andere Zonnebloem 
afdelingen uit de regio in zaal De 
Heuvel in Alphen, met Pasen is er 
een attentie, sinds een aantal jaren 
neemt men met een groep mensen 
in een rolstoel deel aan de Avond-
vierdaagse in Baarle. Dan doet de 
plaatselijke Zonnebloem mee aan 
de landelijke loterij van de Zon-
nebloem en wordt er met loten de 
deuren langsgegaan. In de vakan-
tie wordt er een gezellige middag 
gehouden, omdat dan veel fami-
lieleden en kinderen van de zieken 
op vakantie zijn, zodat wat extra 
aandacht of een vakantieactiviteit 
zeer welkom is. Samen met jeugd 
van De la Salle is er één keer per 
jaar een jong-oud middag waar-
bij de kinderen de ouderen naar 
de kermis rijden of een casino-
middag voor ze organiseren. “Dit is 
ontstaan uit de maatschappelijke 
stage” vertelt Ria van de Heijning. 
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“Toen die werd afgeschaft zijn we 
er toch mee doorgegaan. Als je ziet 
hoe leuk het contact is tussen de 
jeugd en de zieken... De spelen 
zijn zelf gemaakt door vrijwilligers 
van Zonnebloem Baarle. En als ze 
gaan rijden met rolstoelen worden 
die rolstoelen een dag tevoren 
gebracht zodat ze kunnen oefenen 
met elkaar en daar hebben ze ook 
veel lol mee.”

Welfare

Met kerst is er een kerstviering en 
dan zijn er ook nog de inloop-
middagen, voortgekomen uit het 
welfarewerk. In de beginjaren 
waren er handwerkbijeenkomsten 
en werd er een keer per jaar een 
tentoonstelling en verkoop gehou-
den van de gemaakte spullen. Er 
was een rad van fortuin waaraan 
gedraaid werd door Jac Hen-
drickx en dat bracht ooit aardig Zonnebloemkamp Baarle 1971 met Bisschop Ernst.

Zonnebloemkamp Baarle 1971.

wat op voor de vereniging. Uit de 
welfare zijn de inloopmiddagen 
ontstaan, waar wordt ‘gebuurt’ en 
waar spelletjes worden gedaan. 
Ook omdat de belangstelling voor 
handwerken afnam. 

Publiciteit

Een groep die nog niet genoemd 
is, is de werkgroep publiciteit. De 
Zonnebloem wil haar eigen werk af 
en toe onder de aandacht brengen 
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en het leuke is dat dat ook vaak 
door de gasten zelf gedaan werd. 
Anneke Koks maakte vele plakboe-
ken in het verleden, waarin foto’s 
en uitnodigingen en verslagen 
werden bijgehouden. Peter Laurijs-
sen schreef lange tijd stukjes voor 
Ons Weekblad en nu wordt die 
taak door Els Schmitz gedaan. De 
vereniging heeft twee fototoestellen 
en nog steeds worden plakboeken 
gemaakt. Tijdens de uitstapjes 
of vakantieweken werden leuke 
dagkranten gemaakt voor de zieken 
en medewerkers. Het werk van de 
Zonnebloem is belangrijk, maar het 
is ook belangrijk dat mensen weten 
wat er allemaal gedaan wordt en 
wat allemaal kan. In 1993 werd 
de Zonnebloem als organisatie 
Baarlenaar van het Jaar samen 
met de Ziekenzorg van Baarle-
Hertog! 

Terugblik

“In 1988 hebben we ook een 
boekenmarkt georganiseerd, dat 

was een gesjouw”, herinnert het 
drietal zich. Ook de hobbymarkten 
komen langs, een groot succes 
een aantal malen. De activiteiten 
van de Zonnebloem gaan met de 
tijd mee. “De tijden veranderen, 
mensen doen nu ook steeds meer 
activiteiten in kleine groepjes, 
individuele activiteiten”, vertelt Ria 
van de Heijning. Maar daar moet 
de Zonnebloem als organisatie ook 
aan wennen. Soms komen ideeën 
voor activiteiten van buitenaf, soms 
uit het bestuur. 

Op dit moment heeft Zonnebloem 
Baarle 60 vrijwilligers en 135 
gasten. Nieuwe gasten krijgen 
altijd eerst bezoek, een zogenaamd 
intake gesprek waarin ze kunnen 
aangeven wat ze leuk vinden, wat 
ze bij de Zonnebloem zoeken of er-
van verwachten. Ton Haighton en 
Emmy DePaepe doen deze intake, 
en zij kijken ook welke vrijwilliger 
bij welke gast past. Er moet een 
klik zijn met degene die op bezoek 
komt natuurlijk.

Ziekendag 2015 Ulicoten.

Toekomst

De Zonnebloem blijft ook in deze 
tijd een belangrijke rol vervullen in 
onze samenleving. Belangrijkste 
functie is contact met zieken en 
hulpbehoevenden, eenzamen en 
ouderen. Bij het 25-jarig bestaan 
vroeg het toenmalige bestuur zich 
af of er nog vrijwilligers te vinden 
zouden zijn in de toekomst. Dat 
lijkt geen probleem. De vereniging 
bloeit en groeit en maakt zich op 
voor het gouden jubileum over vijf 
jaar!

Foto’s/onderschriften: Ria van de Heijning/

Marja Kusters

Bron: 1970-1995 Jubileumbrochure  

Zonnebloem Baarle.
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‘KRUIDENVROUWTJE’
JEANNE MEEUWESEN

“Een boom om op te steunen, om 

te omhelzen. Als je een gezonde 

boom omarmt en diep ademhaalt 

zult je je goed voelen en de sterk-

te ervan ondervinden. Een beetje 

eik en je hebt een pracht van een 

verbandje, een paar eikenbladeren 

en duizend en één narigheden 

nemen de vlucht.”.

‘In het bronsgroen eikenhout’. Wie 
kent dit versje niet? Tegenwoordig 
klinkt ons dat wat weemoedig 
verlangend in de oren, naar tijden 
waarin mens en plant veel dichter 
bij elkaar leefden. Toen eikenbos-
sen nog iets geheimzinnigs had-
den, toen er nog boskaboutertjes 

De Eik (32)

woonden. Nu is eikenhout iets 
wat je verkoopt. De eikenboom 
die in de tijd van de Batavieren 
zelfs min of meer een heilige boom 
was, waaronder rechtspraken 
werden gehouden, moest wel over 
geneeskrachtige gaven beschik-
ken. Iedereen weet dat er verschil-
lende soorten eiken bestaan. De 
zomereik, die in het najaar zijn 
bladeren verliest, de steeneik, de 
wintereik, de kurkeik, de Turkse 
eik, de ongesteelde eik. Ik zal maar 
niet alle namen die aan de eik ge-
geven worden gaan opnoemen en 
evenmin de verspreidingsgebieden 
van de eiken. Alle eiken bezitten 
ongeveer dezelfde geneeskrachtige 
gaven. En waar je ook woont, je 
kunt de geneeskrachtige plantende-
len van deze boom vlak bij jou in 
de buurt vinden. De eik is rijk aan 
tannine en dus bijzonder geschikt 

om als bloedstelper te dienen, of 
weefsels die door een ontsteking of 
na een schok zijn gezwollen weer 
te doen slinken. Je kunt bereidin-
gen ervan ofwel inwendig (maar 
dan wel met de grootst mogelijke 
voorzichtigheid) ofwel uitwendig 
gebruiken (dan kun je er wat vrijer 
mee omspringen). Ook in alle ge-
vallen waarbij bloedingen optreden 
(neusbloedingen, snijwonden e.d.) 
of bij zweren, bloed opgeven, rood 
gekleurde urine, witte vloed, te 
overvloedige ongesteldheid, aam-
beien, het niet kunnen ophouden 
van de urine, eczeem, diarree, 
spataderen, bloedend tandvlees 
enz. Je kunt dus op een eik aan. 
Een boom om op te steunen, om 
te omhelzen. Als je een gezonde 
boom omarmt en diep ademhaalt 
zul je je goed voelen en de sterkte 
ervan ondervinden. Een beetje 

Zomereik met vruchtvorming. Deze heeft een onregelmatig 
gelobd blad met een korte steel. De eikels zijn daarentegen 
lang gesteeld. foto A.v.Tuijl
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eik en je hebt een pracht van een 
verbandje, een paar eikenbladeren 
en duizend en één narigheden 
nemen de vlucht. Er was een man 
op leeftijd die er bijzonder veel last 
van had dat hij zijn urine niet op 
kon houden, want hij leidde nog 
een zeer actief sociaal leven. De 
eik hielp hem van deze narigheid 
af. Maar ook vooral vrouwen vin-
den bij deze boom baat voor vele 
van hun ongemakken.

Plukken

Van de eik gebruik je voornamelijk 
de bladeren, die je in de zomer 
plukt en in de schaduw te drogen 
legt om in de winter te kunnen 
gebruiken. In de tweede plaats 
gebruik je de schors die je in het 
voorjaar van de stam haalt, of de 
jonge takjes die je in het voorjaar 
plukt. In de derde plaats gebruik je 
de eikels die je van de boom haalt 
als ze goed rijp zijn. Waarschijnlijk 
vormden eikels en kastanjes de 

Wintereik in bloei. Het blad is 
regelmatig gelobd en de bladsteel is 
langer. De steel van de eikel is juist 
weer korter. De eikels zitten in een 
tros. foto A.v.Tuijl

hoofdschotel voor onze voorhistori-
sche voorvaderen.

Thee en aftreksel van bladeren
Tegen bloedingen, het niet kunnen 
ophouden van de urine, diarree, 
spataderen (e.d.) voor inwendig 
gebruik: reken 5 verse of gedroog-
de bladeren per liter water met een 
kleine handvol citroenplant, witte 
brandnetel en eucalyptus (2 à 3 
kopjes per dag). Voor uitwendig ge-
bruik als omslagen, gorgeldrank en 
voetbaden: 10 verse of gedroogde 
bladeren in een liter water.

Van schors

Voor inwendig gebruik: reken 5 
snufjes fijngehakte schors per liter 
water en gebruik 2 kopjes per dag
Poeder van schors is bloedstel-
pend: neem er twee kleine des-
sertlepels van per 24 uur, in wat 
honing.
Aftreksel van schors, voor inwen-

dig gebruik, in omslagen tegen 
aambeien, bij huidaandoeningen, 
als gorgeldrank, tegen angina en 
keelontsteking, als lotion, in hand- 
en voetbaden. Reken een handvol 
fijn gewreven schors per liter water.

Eikels

Geraspte eikels zijn goed tegen 
kolieken; een handvol per dag. 

Eikelkoffie

Je kunt eikels branden en malen 
om er koffie van te zetten. Twee 
kopjes per dag, tegen ingewands-
stoornissen en tegen alle andere 
aandoeningen waartegen eikels 
gebruikt kunnen worden (slijmver-
sterkend en bloedstelpend).

Ik wens je een goede gezondheid 
toe.

Jeanne

De Amerikaanse eik. De bladeren zijn langwerpig en kunnen soms wel 20 cm 
lang worden. Ze hebben een wigvormige bladvoet en vier tot vijf spitse, getande 
lobben. De uiteinden lijken kleine kammetjes. De bladstelen zijn geel en 2-5 cm 
lang. Hier in prachtige herfsttooi. foto A.v.Tuijl
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Oeroude geschiedenis

Onder bodem verstaan we de 
bovenste laag van de aardkorst. 
Meer nauwkeurig is het de laag 
van de aardkorst die door planten 
beworteld, door dieren bewoond 
kan worden en waarin zich bodem-
vormende processen afspelen.

Bij het boren van waterputten op 
het terrein van de voormalige Lim-
fa, komt er op een zekere diepte 
zand met schelpen naar boven. 
In 1975 wordt een nieuwe, extra 
diepe put geboord. Daaruit wordt 
zelfs een dijbeen van een zeehond 
naar de oppervlakte gehaald! 
Zeebodem in Baarle? Ja, maar 
daarvoor moeten we wel heel ver 
terug in de aardgeschiedenis. Die 
geschiedenis bestrijkt honderden 
miljoenen jaren. Wij kunnen ons 
daar geen goede voorstelling bij 
maken. De natuur neemt de tijd!
Het is algemeen bekend dat er in 
oeroude tijden meerdere ijstijden 
en warmere perioden geweest 
zijn. De zeespiegel reageerde 
daarop natuurlijk met dalingen en 

 Op zoek naar de grond onder onze voeten

2015, Jaar van de bodem

 ANTOON VAN TUIJL

‘Het jaar van....’ is een modeterm 

geworden, zo lijkt het wel. 2015 is 

het ‘Jaar van de Das’, het ‘Jaar van 

het Voorlezen’ en las ik niet ergens 

ook het ‘Jaar van de Vrijwilliger’? 

Maar goed, internationaal wordt in 

het jaar 2015 extra aandacht ge-

vraagd voor de bodem. De F.A.O. 

(Wereld Voedsel Organisatie van 

de Verenigde Naties) maakt zich 

namelijk grote zorgen over de 

veelsoortige aantastingen van de 

bodem op veel plaatsen in de we-

reld. Ik vind hierin een reden om 

op zoek te gaan naar de bodem 

waarop wij wonen. 

 

stijgingen. Gedurende het Tertiaire 
aardtijdperk – we zijn meer dan 
twee en een half miljard jaar terug 
in de tijd – wordt wat nu westelijk 
Noord-Brabant is, bedekt door 
een ondiepe zee. Daarin worden 

zandlagen afgezet. In het begin 
van het Peistocene tijdperk – we 

zitten meer dan elf miljoen jaar 
terug – trekt de zee zich langzaam 
terug in noordwestelijke richting. 
Grote delen van de zeebodem 
vallen droog. De oerrivieren Rijn, 
Maas en Schelde krijgen vrij spel 
op deze vlakten en brengen uit 
de hogere delen van Duitsland, 
Noord-Frankrijk en de Arden-
nen massa’s materiaal mee en 
deponeren die op de drooggevallen 
zeebodem. Zo ontstaan lagen grint, 
zand en klei.
Tijdens het Holoceen – dit tijdperk 
begint rond elf duizend jaar terug 
– ontstaat weer een nieuwe laag. 
Die laatste ligt in onze streken aan 
de oppervlakte en vormt de hoog-
gelegen lagen zand. Het zijn onze 
zandgronden.

Invloed van wind

Uit geohydrologisch onderzoek, 
voorafgaand aan het boren van 
de waterputten op het voormalige 
Limfaterrein, blijken achtereen-
volgens de volgende lagen voor 
te komen, die van de geologen 
allemaal namen gekregen hebben. 
Eerst is er een pakket van fijne 

Internationaal logo. 

Nederlands logo. 
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zanden (Formatie van Twente) 
die ongeveer vijf meter dik is. Als 
tweede ligt er een laag klei met 
fijne zanden (Formatie van Tegelen 
en Kedichem). Die is tien tot 
vijftien meter dik. Als derde volgt er 
een laag van grove en fijne zanden 
(Formatie van Tegelen en Maas-
sluis) met een dikte van twintig 
tot dertig meter. De vierde laag 
bestaat uit klei en leem (Formatie 
van Oosterhout. Geologen noemen 
die ook wel de klei van Kallo). Ze 
is ongeveer vijf meter dik. Tenslotte 
gaat de boor door een pakket van 
matig grof zand met schelpen-
gruis (Formatie van Oosterhout en 
Breda). Deze laag is honderdtwin-
tig tot honderdvijftig meter dik. 
Daaronder ligt klei (Formatie van 
Rupel of Boomse klei). Zo identifi-
ceren geologen de bodemlagen die 
naar boven gehaald worden.
In ons Heemhuis bewaren we 
een serie glazen potten waarin na 
elke tien meter een monster uit de 
verschillende bodemlagen bewaard 
wordt. Ze komen uit een put die 
lang geleden voor de brandweer 
geboord werd op het St.Annaplein.

Bodemmonsters van tien en tachtig meter diepte. 
foto A.v.Tuijl

We keren terug naar de Formatie 
van Twente, of in gewone mensen-
taal, onze hooggelegen zandgron-
den. Dit is de grond waarop wij in 
ons heem wonen. Natuurkrachten 
hebben daar in voor-menselijke 
tijden veel invloed op uitgeoefend. 
Na de laatste ijstijd – we gaan 
daarvoor ca. tienduizend jaar terug 
in de tijd – kende onze omgeving 
een poolklimaat met een toendra-
landschap. 

Een zeer schrale begroeiing en 
grote kale plekken met droog 
zand zijn kenmerkend. Sterke 
zuidwestelijke winden verplaatsen 

Toendralandschap in het vroege voorjaar. 

onvoorstelbare hoeveelheden zand. 
De wind heeft hier extra veel vat 
op dat zand want wij leven hier op 
een gebied dat door de onderlig-
gende aardlagen omhoog gedrukt 
is. Een tectonische opheffing 
noemen geologen dat. Wij wonen 
hier op een horst. Oostelijk van 
de lijn Hilvarenbeek-Gilze wonen 
de mensen boven een slenk, een 
weggezakt gebied. Dat heffen 
en dalen van de bodem heeft te 
maken met scheuren in de diepere 
bodem. Die breuklijnen, horsten en 
slenken zijn in de landschappen 
van Noord-Brabant en Vlaanderen 
alleen voor kenners nog op enkele 
plaatsen terug te vinden. Veel van 
de hooggelegen horstzanden waai-
en in de slenken en vullen die op. 
Bij ons heeft de verplaatsing van 
het zand tot gevolg dat de onderlig-
gende lagen hier en daar bijna aan 
de oppervlakte komen.

Invloed van water

Opwarming van het klimaat levert 
duizenden jaren geleden veel 
smeltwater op. Daardoor wordt via 
systemen van vlechtende wa-
terstromen veel bodemmateriaal 
verplaatst.
Later zoekt dat water plaatselijk 
steeds meer zijn weg via één me-
anderende stroomgeul. Zo worden 
onze beken geboren. Ze schuren 
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beetje bij beetje hun beekdal uit. 
Daarbij komen soms in hun dalf-
lanken oude bodemlagen aan de 
oppervlakte.
De ondiep liggende kleilagen in 
het zuidwestelijke deel van ons 
heem, verhinderen het inzijgen van 
regenwater. Daardoor liggen daar 
veel natte gronden.
In de dekzanden worden plaatselijk 
ook bekkens uitgeblazen. In natte 
perioden ontstaan daarin de vele 
vennen die ons landschap eertijds 
kenmerkten. Op een topografi-
sche kaart uit ca. 1845 tel ik er 
achtenzestig. Naarmate het klimaat 
geleidelijk warmer wordt, groeien 
daar meer planten in, waardoor 
veenvorming op gang komt.

Invloed van mensen

Tot nu toe hebben alleen krach-
ten uit de levenloze natuur en 
uiteindelijk ook de plantenwereld 
de bodemvorming bepaald. In 
de prehistorie gaat ook de mens 
daarin een rol spelen. (Zie ook ‘En 
de mens wordt boer’ 1 en 2 in Van 

Het water zoekt zijn weg in vlechtende stromen.

Opgestoven zandheuvel. foto A.v.Tuijl

Wéér een laagje op de akker. 

Wirskaante van december 2014 en 
maart 2015). Wanneer de mens 
landbouw gaat bedrijven, ontbost 
hij meer en meer zijn omgeving, 
plaatselijk zo sterk dat er heidevel-
den ontstaan. Die plagt hij soms 
zo sterk dat er kale zandvlakten 
ontstaan. Opnieuw krijgt de wind 
vat op het zand en jaagt dat op 
tot heuvels die we terugvinden in 
de Vogelenzang van Castelre, de 
Witte Bergen, Schaluinen en Reth, 
de Tommelse bossen, de Holland-
sche bossen en de Goordonk. Het 
stuivende zand vernielt soms zelfs 
zijn eigen akkers. De mens veran-
dert het reliëf van zijn omgeving. 
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In de Goordonk wordt een goor of 
moeras veranderd in een zanderig 
heuveltjesland. Wie een kuil graaft 
in een laagte tussen de heuvels, 
stuit al gauw op zwarte resten van 
de goorgrond.
Door bemesting van zijn akkers 
verandert de landbouwer het reliëf 
en de kwaliteit van de bodem ook. 
Elk jaar voegt hij een laagje toe aan 
zijn akker door het opbrengen van 
dierlijke mest, plaggen en strooisel. 
De oudste akkers in onze omgeving 
– dat zijn de enclaves! – liggen wel 
tot tachtig centimeter hoger dan de 
oorspronkelijke bodem.

Samenvattend kunnen we stellen 
dat ‘de grond onder onze voeten’ 
vooral gevormd is in de warmere 
perioden tussen de ijstijden en mo-
gelijk nog meer in het Holoceen-
tijdperk, de periode na de laatste 
ijstijd. Meerdere factoren spelen 
daarbij een rol. Het gaat om moe-
dermateriaal, wind, waterstromen 
in en boven de grond, begroeiing, 
bodemleven en uiteindelijk ook de 
mens.
Oude bodems zijn bedekt door 
kleilagen. Daarover liggen vaak 
weer dekzanden. In de laatste 
tienduizend jaar hebben zich 
hieruit verschillende bodemsoorten 
ontwikkeld. In ons heem treffen we 
een interessante verscheidenheid 
aan.

Humuspodzolgronden

Onze hogere zandgronden laten 
gemakkelijk water door. Ze zijn van 
nature vrij schraal. Daardoor is een 
weelderige plantengroei niet moge-
lijk. Dikke strooisellagen zijn er dus 
niet en het nogal droge dode mate-
riaal van de arme vegetatie verteert 
moeilijk. Er wordt dus weinig 
humus gevormd. Het regenwater 
neemt bepaalde stoffen uit strooisel 

en humus mee naar beneden. Wat 
dieper in de bodem blijven die 
stoffen hangen. Zo ontstaat een 
bodemprofiel met – van boven naar 
beneden – een strooisel-/humus-
laag, een uitspoelingslaag en een 
inspoelingslaag. Daaronder ligt het 
oorspronkelijke moedermateriaal. 
Deze lagen worden horizonten ge-
noemd. Die heten respectievelijk: 
A-, E-, B- en C-horizont.
Podzol is een Russisch woord. Pod 
staat voor ‘onder’ en zol is ‘grijs’. 
De uitspoelingslaag ziet er grijs uit 
en wordt daarom ook wel schier-

Een podzolprofiel. foto A.v.Tuijl

zand genoemd. Schier is namelijk 
een oud Nederlands woord voor 
grijs.
De vorming van een duidelijk pod-
zolprofiel kan best enige duizenden 
jaren duren.

De meeste podzolprofielen zijn 
door agrarische bodembewerking 
verstoord en niet meer herkenbaar 
aanwezig. In de naaldboscom-
plexen zijn ze nog ongeschonden 
gebleven. Bij het aanplanten van 
de naaldbomen op de voormalige 
heidegronden, is de bodem bijna 
onaangeroerd gebleven. Hier bleef 
dus de geschiedenis van onze 
bodem bewaard.

Eerdgronden

Laagelegen delen van ons heem 
hebben een zo vochtige bodem dat 
podzolvorming daar niet mogelijk 
is. Op die plaatsen – vooral in 
de beekdalen van Noordermark, 
Merkske en Bremer – ontstaan 
eerdgronden. Afgestorven planten 
die in een natte bodem terecht 
komen, verteren heel moeilijk. 
Er ontstaat een heel humusrijke 
bovenlaag of A-horizont. Die gaat 
zonder tussenlaag over in de C-
horizont. Is er sprake van ijzerhou-
dende kwel – je ziet dat aan de 
roestkleur – dan wordt gesproken 
van een beekeerdgrond. Waar het 
ijzer ontbreekt, noemen we het een 
gooreerdgrond.

Moerige en venige gronden

Op de natste plaatsen van ons 
landschap kan zich zoveel 
onverteerd plantaardig materiaal 
ophopen dat er een veenpakket 
ontstaat. We noemen een bodem 
moerig wanneer er slechts een vrij 
dunne laag plantenmateriaal ligt. Is 
die laag meer dan veertig centi-
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meter dik, dan is er sprake van 
een venige bodem. Deze gronden 
vinden we vooral in de kleinere 
beekdalen maar ook in de laagten 
van (voormalige) vennen.
De beekdalen zijn in de dekzan-
den uitgeslepen. Daardoor komen 
de onderliggende kleibodems 
daarin bijna aan de oppervlakte. 
Geen wonder dat die plaatsen erg 
nat zijn. In het beekdal van de 
Schouwloop – de bovenstroom van 
het Merkske – en in de omgeving 
van het Eindegoor – een vennenge-
bied bij Baarle-Grens – liggen nog 
restanten van vlierveengronden. 
Een relatief dikke laag organisch 
materiaal ligt hier op een relatief 
dunne laag overgebleven dekzand.

Veengronden hebben in ons heem 
nooit grote oppervlakten in beslag 
genomen. Veel van de kleinere 
veenplekken zijn verdwenen 
doordat Baarlenaren plaatselijk 
voor eigen gebruik turf staken in 
nabijgelegen vennen. Turf is in 
lange perioden de meest gebruikte 
brandstof. Elke vroegere boerderij 
heeft een turfkot. Met eigen ogen 
heb ik in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw nog een paar stapel-
tjes turfblokken zien liggen bij de 
rand van een dichtgegroeid ven 
in de randen van de Hollandsche 
Bossen. Een oude plaatselijke boer 
had ze gestoken maar nooit opge-
haald. In een paar laagten op de 
Castelresche Vogelenzang vinden 
we ook nog sporen van turfwin-
ning. In die uitgemoerde putten is 
intussen de veenvorming al weer in 
volle gang.
Uit de studies die André Moors 
deed naar de geschiedenis van het 
verdwenen klooster St. Catharina-
dal op de Hoogbraak, blijkt dat de 
zusters toestemming kregen om 
turf te (laten) winnen bij het Non-
nenven in Ulicoten.

Over de tijdsperiode waarin de 
veenvorming in onze streken 
begint, heerst onzekerheid bij de 
geologen. Sommigen veronderstel-
len dat die aanvangt rond negen-
duizend jaar geleden. Anderen 
houden het erop dat het beginpunt 
daarvan rond vijfduizend jaar gele-
den moet liggen.

Leemgronden

Deze gronden zijn, net als de dek-
zanden, van eolische oorsprong. 
Dat wil zeggen dat ze door de wind 
zijn aangevoerd. Dekzand bestaat 
zo goed als volledig uit zand. In 
leemgrond komt naast zand voor 
meer dan vijftig procent leem voor. 
Die leem bestaat uit zeer kleine 
deeltjes. Deze bodemsamenstel-
ling wordt löss genoemd. Voor 
delen van de Withagen is deze 
bodem kenmerkend. Door de natte 
omstandigheden in dit gebied is 
ook hier sprake van een vrij dikke 
laag moerig en venig materiaal 
op de lösslaag. Deze gronden 
worden leek- of woudeerdgronden 
genoemd.
Merkwaardig is dat gedetailleerde 
grondsoortenkaarten ook op de 
Dekt löss inkleuren. Ook hier 

Veenvorming in een oude turfput. foto A.v.Tuijl

hebben de voorhistorische winden 
veel uiterst fijn materiaal met zand 
aangevoerd.

Plaggendekgronden

Hier gaat het over bodems die 
mede door de mens ontstaan zijn. 
De menselijke invloed ontstaat 
wanneer onze oerbewoners gelei-
delijk overstappen van een bestaan 
als jager-verzamelaar naar de 
agrarische staat.
Waar de jager-verzamelaar zijn 
natuurlijke omgeving zo goed als 
ongerept laat, grijpt de landbouwer 
steeds meer in in zijn leefomge-
ving. Vooral op de hogere gronden 
kapt of brandt hij het oerbos weg 
om er akkers aan te leggen. Na 
de uitvinding van de bemesting 
ontstaat er een akkerlaag die jaar 
na jaar opgehoogd wordt. Zoals we 
eerder zagen, worden plaggen en 
bosstrooisel, vermengd met die-
renmest en huisafval stelselmatig 
op de akker gebracht. Er ontstaat 
een esdek of plaggendek op het 
oorspronkelijke bodemoppervlak.
Dit zijn hoge vruchtbare zwarte en-
keerdgronden. We vinden ze vooral 
rond de oude woonkernen van ons 
heem. (Zie ook: ‘En de mens wordt 
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boer’ 1 en 2 in Van Wirskaante van 
december 2014 en maart 2015).

Vaaggronden

Delen van ons landschap worden 
in de late Middeleeuwen sterk 
aangetast door het plaggen van 
de heide, door overbegrazing met 
schapen en door houtkap. De 
boer vormt daardoor ongewild kale 
onbegroeide gebieden.
Het vrijliggende droge zand waait 
weg en vormt elders zandduinen. 
Wat overblijft zijn zogenaamde 
vaaggronden. Hierin ontbreken dui-
delijke sporen van bodemvorming. 
Ze liggen meestal dicht bij de oude 
plaggendekken.

Bij de opgravingen zien we de dikte van het esdek (laag 
zwarte grond). foto Jos Verheijen

Resultaat van overbeweiding en te sterk plaggen.

Aardkundige waarden

Dit zijn landschapsonderdelen die 
betrekking hebben op de niet-
levende natuur en die getuigen van 
de natuurlijke ontstaanswijze van 
een gebied. Zij vormen de dragers 
van de biologische en culturele 
waarden in een landschap. De 
‘aarde’ bepaalde immers waar 
moerassen lagen, bossen tot ont-
wikkeling kwamen, waar mensen 
gingen wonen, waar ze akkers en 
beemden aanlegden en waar hun 
wegen ontstonden.

Grote delen van België en Neder-
land heten niet voor niets de ‘lage 
landen’. Ze zijn plat! Dat is echter 

betrekkelijk. Weet u dat er binnen 
de grenzen van onze tweelingge-
meenten een hoogteverschil is van 
bijna twintig meter? Dat reliëf is 
heel belangrijk. Het draagt bij aan 
de gevarieerdheid en de herken-
baarheid van het landschap. Het 
vertelt het verhaal van het ontstaan 
ervan.
Vanwege dat belang laat o.a. 
de Provincie Noord-Brabant de 
‘oneffenheden’ inventariseren. Ze 
brengt in 1991 haar ‘Aardkundige 
Waardekaart’ uit. Die kaart geeft 
aan waar je zou kunnen spreken 
van aardkundige monumenten.
Deze kaart heeft het beekdal van 
het Merkske opgenomen als een 
monumentaal aardkundig gebied 
van internationale allure. Ook de 
zachte glooiingen van de andere 
beekdalen zijn aardkundig waarde-
vol. Ze zijn goed te zien – om een 
paar voorbeelden te noemen – bij 
de Bremer en bij de Strijbeekse 
Beek, bij de Oude Leij (Donge) 
en bij de Poppelsche Leij. Mooie 
hoogteverschillen zien we ook 
aan weerszijden van de Dekt. Dat 
is een duidelijke waterscheiding. 
Tussen de Hoogstratensebaan en 
de Nieuwe Strumpt treffen we een 
merkwaardig hoogteverschil aan 
in het landschap. Je ervaart het 
wanneer je van de Nieuwe Strumpt 
over het Castelsch Baantje naar 
de Hoogstratensebaan fietst. Een 
ander voorbeeld. Wie van Baarle 
naar Zondereigen gaat, daalt – de 
grens naderend – duidelijk af in het 
beekdal van het Marksken (Merks-
ke). Hij ziet en voelt – fietsend of 
wandelend – de stijging als hij zijn 
weg naar het zuiden vervolgt. Gaat 
hij in Zondereigen rechtdoor, dan 
volgt een nieuwe afdaling naar het 
dal van de Noordermark. Voorbij 
de brug stijgt de weg weer. Je 
ervaart en ziet waarom Zonderei-
gen ligt waar het ligt! Hier vinden 



van wirskaante 2015/4       31

we een zeldzaam mooi aardkundig 
monument.
De zandverstuivingen die eerder ter 
sprake kwamen, vertellen ook een 
verhaal uit onze bodemgeschiede-
nis. Ze zijn dus van belang. Hier 
en daar laten laagten zien waar 
vroeger de vennen lagen. Kortom: 
overal ‘vertelt’ de bodem een deel 
van zijn geschiedenis.

Een bijzonder hoofdstuk in de 
bodemgeschiedenis vinden we in 
een van de Baarlese bosgebieden. 
Zoals eerder besproken, treffen we 
ook daar nog onbeschadigde pod-
zolbodems aan. Je kijkt wel even 
verrast op wanneer je in een oude 
zandwinning een dubbele podzol 
aantreft.
Hier heeft het proces van podzol-
bodemvorming tweemaal plaats-
gevonden. Veel meer dan duizend 
jaar geleden is over een bestaande 
podzol een laag zand neergewaaid. 
Daarin is het trage proces van 
uitspoelen en inspoelen opnieuw 
begonnen. De eigenaar stond ons 
toe een mooi recht profiel af te 
steken. Je staat oog in oog met het 
resultaat van vele duizenden jaren 
bodemvorming.
De natuur neemt de tijd en be-
waart haar archief zorgvuldig!

Tot slot

Het verhaal van de bodem is 
al lang niet meer authentiek. 

Dubbel podzolprofiel; een aardkundig 
monument. foto A.v.Tuijl

Menselijk ingrijpen heeft op talloze 
plaatsen in ons heem de bodem-
verhalen gehavend of uitgewist. 
Nemen we als voorbeeld de aanleg 
van het Bels Lijntje. Fietsen we 
daar over dan ervaren we het op 
het ene moment als een dijk en 
even later als een groeve door de 
oorspronkelijke glooiingen van het 
landschap.
Andere oorzaken vinden we in 
de aanleg van wegen en nieuw-
bouwwijken, in ontgrondingen 
en egalisaties. Toch worden de 
overgebleven subtiele hoogtever-
schillen in onze omgeving als zeer 
aangenaam ervaren. Het gaat 
om waarden waar we zuinig op 
moeten zijn.
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 Met een glimlach en een knipoog (20)

Verwondering en bewondering
RIA WILLEKENS

De open blik van kinderen, hun 

spontaniteit en hun directheid kan 

bij een mens veel teweeg brengen. 

Ze kunnen zo eerlijk uit de hoek 

komen, dat op de gezichten van 

menig volwassene een lach wordt 

getoverd. Hun kleine en helaas 

ook grote verdrietjes kunnen ons 

zelfs heel diep raken. Laat ik in 

dit laatste artikel van deze serie 

hun moed, lef, doorzettingsver-

mogen, alertheid en verwondering 

aanstippen. Met van mijn kant 

bewondering en een heel dank-

bare terugblik. Dat ik dit allemaal 

heb mogen meemaken. 

Taalgebruik

Dat het er op school altijd even stijf 
aan toegaat is natuurlijk een niet 
bestaand sprookje.
De beleving en uitdrukkingsver-
mogen van kinderen kan dermate 
verschillen dat ze enkele keren 
op een belangstellende vraag van 
jouw kant naar hun schooldag 
kunnen antwoorden: Saai, oersaai! 
Daartegenover hoor je veel vaker: 
Leuk, interessant. In de huidige 
jeugdtaal: Vet, gaaf en cool! Ook 

Mijn loopbaan als beginpunt in dit gebouw onder de naam Maria Reginaschool, 
juni 1966; het eindpunt als Akkerwinde, april 2009. coll. Ria Willekens

grappen en moppen vertellen vin-
den ze geweldig. Van flauw tot am-
per toelaatbaar. Deze grens moeten 
ze natuurlijk nog verkennen. Hoe 
Lang is een Chinees. Hoe heet die 
Chinees? Je gooit het bruin op een 
dak en komt er geel af. Wat is dat? 
Ken je die mop van die twee die 
naar Afrika gingen? Nee? Ze gingen 
niet. Ha, ha. Eindeloos kunnen ze 
bezig blijven. Het is vaak lachen 
geblazen.
Praatjes maken tot en met vloeken 
kun je ook in die categorie indelen. 
Bij mij hangt nog steeds het 
volgende in mijn hoofd: In de jaren 
negentig was Het vieze woorden-
boekje van de kinderschrijver Dolf 
Verroen erg in trek. Een achtjarige 

praatjesmaker bezigde vaak op 
zijn zachtst gezegd grenzeloze 
taal. Zo ook weer eens tijdens 
het overblijven. Na dit een tijdje 
geobserveerd te hebben vroeg ik of 
hij zijn vieze woordenboekje eens 
dicht wilde doen. Onmiddellijk 
volgde zijn antwoord: “Het slot is 
verroest”. Over alertheid gespro-
ken! Of met het spelletje galgje op 
het eind van de dag een heel raar 
woord verzinnen, waar de groep in 
het algemeen nog niet aan denkt. 
Ha, ha, lekker niet geraden, lacht 
de macho in spé.. Deze kinderen 
voelen echter niet aan dat ze de 
schoonheidsprijs deze keer echt 
niet gewonnen hebben. Op andere 
momenten wordt dit dan nog wel 
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ter sprake gebracht. Verlegen 
kinderen hebben die alertheid nog 
niet en dat hoeft ook niet. Maar 
hun verwondering over het mooie 
in de wereld is van hun gezicht 
af te lezen. De flora en fauna leeft 
volop in hun wereldje. Je ziet ze 
genieten bij spelletjes. Ze schrijven 
hun eerste letters met hun tong 
uit hun mond. Ze kleuren heel 
nauwkeurig, op school en thuis. Ze 
knutselen wat af en zijn maar wat 
trots op hun creaties. Ze verdienen 
veel pluimpjes en groeien daarvan. 
Het vertrouwen in de mensen in 
onze hectische maatschappij wordt 
hiermee langzaam opgebouwd. 

Doorzettingsvermogen

We weten allemaal dat het leven 
niet altijd van een leien dakje 
gaat. Het loopt soms stroef. Wat te 
denken van kinderen die op school 
een heleboel basis moeten leren, 
voornamelijk theoretisch. Terwijl 
ze veel liever met hun handen 
werken. Frustratie alom als die the-
oretische basis bij jonge kinderen 
wat haperend verloopt. Ze kunnen 
een zodanige faalangst oplopen 
dat ze hun hele leven hiervan last 
blijven houden. Ze doorlopen een 
proces van groepsbegeleiding, 

Mijn eerste jongensgroep uit klas 4 van klas 3-4 Bernardusschool Ulicoten, 
1967. coll. Ria Willekens

individuele begeleiding en zich wat 
anders voelen. Zij worden echter 
de latere echte doorzetters. Het 
maakt niet uit in welk vak en op 
welk niveau. Des te verrassender is 
het dat je tien tot twintig jaar later 
een naam in de krant leest, die jou 
bekend voorkomt. Het zijn berich-
ten als: Tot tweemaal toe uitgeko-
zen als de beste vakman in een 
organisatie, de eerste prijs als de 
fijnste banketbakker op school, een 
veelbelovende kok aangenomen 
in een gerenommeerd restaurant, 
met succes meegedaan met een 

Een fanatiek voetbalteam van de Bernardusschool in 
Ulicoten, 1967. coll. Ria Willekens

groots bloemenfestijn, aanstor-
mend wielertalent helaas geveld 
door bandenpech, een Baarlenaar 
tweede bij de Nederlandse kampi-
oenschappen veldrijden. Vorig jaar 
nog heb ik mijn eerste ‘vluchteling’ 
gesproken. Hij was aan het afstu-
deren, rechten nog wel. Voor mij 
zijn ze allemaal superkampioenen 
van de bovenste plank!

In het buitenland

Niet iedereen blijft in ons kleine 
landje. Met lef, moed of onderne-
mingsdrift hebben diverse oud-
leerlingen zich elders op de wereld 
gevestigd. Onlangs hoorde ik dat 
iemand op vakantie ging naar een 
vriend in het noorden van Europa. 
Veel groeten en bewondering heb 
ik haar meegegeven aan dat lieve 
ondernemertje van vroeger. 
“Ik word pastoor,” zei 40 jaar 
geleden een leerling tegen mij. Hij 
woont en werkt nu al tientallen 
jaren als ontwikkelingswerker met 
zijn gezin in arme tot zeer arme 
streken in Zuid Amerika. Acht jaar 
geleden was hij op een klassen-
reünie van 50-jarigen aanwezig. 
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Zijn powerpoint-presentatie maakte 
diepe indruk op ons allen. Voordat 
hij daarmee startte gaf hij wel 
zijn grote probleem in Holland 
aan. ”Mijn Spaans is prima, mijn 
Nederlands echter niet meer, maar 
mijn dialect van huis uit is nog 
heel goed”. Prima toch? Tijdens 
het dorpsontbijt van een x-aantal 
organisaties zitten drie andere 
bekende bevlogen ontwikkelings-
werkers. Maandelijks lees ik een 
nieuwsbrief en jaarlijks volg ik de 
presentatie over de vooruitgang van 
het werk in Columbia. Alles wordt 
aangepakt om geld te verdienen, 
tot en met schoonmaakkarweitjes 
op jaarmarkten tijdens hun ‘vakan-
ties’ in Nederland.  

Late herkenning

Iedereen meteen herkennen van 
ongeveer 40 x 25 leerlingen lukt 

Een foto met idealisten, doorzettertjes en ondernemertjes, 1987. coll. Ria Willekens

natuurlijk niet meer. Wel blijf ik 
hier mijn best voor doen. Ogen en 
stem spelen hierin een grote rol. Je 
komt de vroegere lieverdjes op de 
gekste momenten tegen. Meestal 
denk ik na een groet, dat ik die 
persoon ergens van ken. Maar 
verder gaat het meestal niet. Wel 
frappant is dat peutertjes in een 
wandelwagen de herkomst van 
het jonge moedertje verraden. Ook 
schoolkinderen tonen herkennings-
tekens van hun herkomst. Nog wat 
aardige voorbeelden.

De vaatwasser was stuk en er 
ontstond een praatje tijdens het 
herstellen. De monteur verraadde 
zich met het woord juf. De naam 
kwam bij mij niet meteen boven. 
“Raden, ik heb een hele speciale 
naam!” Dat was weer graven in 
mijn werkgeheugen. Maar het 
lukte. Of ik misschien nog lieve 

meisjes van die tijd kende? Hij was 
nog single en naarstig op zoek naar 
een knap ‘meske’. Zijn humor was 
nog volop aanwezig. Een paar jaar 
geleden bracht de verbouwing van 
ons huis voor mij menig bekende 
vakman binnen. Eén vakman ging 
trouwen op onze trouwdag, veertig 
jaar later. Toeval? Ik kom wekelijks 
ondernemers tegen in allerlei grote 
en minder grote bedrijven. De 
Wielerzesdaagse trekt talrijke mij 
bekende vrijwilligers, omdat ze als 
kind de W6D als een feestweek 
ervaren hebben. Petje af.

Onze kleinkinderen hebben het 
nu vaak over stoere voetballeiders, 
gave zwemmeesters en hele lieve 
peuterleidsters. Verhip, wat leuk. 
Wat blijkt? Mijn stagiaires zijn 
intussen hun meesters of juffen ge-
worden. Nou, dat komt wel goed. 
Daar heb ik alle vertrouwen in.
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Met pijn in het hart

Even slikken. Nog steeds. Elk 
‘onderwijsdier’ zal het volgende 
herkennen. 
Kinderen en ouders ervaren naast 
geluk ook veel verdriet. Kleine ver-
drietjes zoals een knie openvallen, 
een arm breken of een lichte long-
ontsteking.is niet leuk, maar het is 
te overzien. Kinderen met kanker is 
een heel ander verhaal. De zware 
kuren, geen grip op het kinderlijfje 
hebben, de angst van ouders. Het 
is onvoorstelbaar zwaar. Zo ook 
voor kinderen met een oorlogs-
trauma. De uiteengereten gezinnen 
door oorlogsbombardementen. Zij 
uiten zich in alle tekeningen met 
zwart ingekleurde bommenwer-
pers. Ja echt, een jaar lang!
Maar als een mama of papa van 
een jong kind in de bloei van het 
leven erg ziek wordt en overlijdt is 
dit een ware ramp. Ook dit maak 
je mee. Die verdrietige herten-

oogjes, die je vijf dagen per week 
aankijken. Ze proberen op te 
letten, dromen weg en hebben een 
sterk verminderde concentratie. 
Je beroepsmatige betrokkenheid 
en inlevingsvermogen vergen veel 
energie om hier goed mee om te 
gaan. Met de voorbereidingen van 
moeder- of vaderdag ga je heel 

Mijn muziek- en blokfluitleraar Jan de Breet was een 
lesgever met een glimlach en een knipoog, getuige zijn 
humoristische tekening uit 1965. coll. Ria Willekens

voorzichtig te werk.
Bijzonder aangrijpend is het overlij-
den van een kind. Zo onnatuurlijk. 
Voor de ouders, de broertjes en 
zusjes, de hele familie. Vergeet 
echter de groep niet. Het vriendje 
is er niet meer. Het stoeltje blijft 
leeg! Dat kan en mag zo gauw niet 
weg. Een klein herinneringshoekje 
met foto en een kaarsje blijft er heel 
lang staan. Als begeleider moet je 
de kracht leren opbrengen om hier 
mee om te gaan. Er wordt nu op 
alle scholen onder een goede bege-
leiding gelukkig veel meer aandacht 
besteed aan rouwverwerking 
In al die afgelopen fijne jaren heb 
ik helaas al van meer dan tien oud-
leerlingen afscheid genomen. Soms 
door een ongeneeslijke ziekte, of 
door een ongeluk. Na zo’n ontvan-
gen onheilstijding komen er plots 
bijzondere herinneringen boven. Dat 
is zo onbegrijpelijk voor mij. Dan 
lijkt bij mij ergens een luikje open 
te gaan, waaruit die specifieke her-
inneringen naar buiten kruipen. Dat 
kan variëren van specifiek kleurge-
bruik in tekeningen tot enthousiaste 
verhalen over toekomstplannen. Het 
zijn dierbare herinneringen, soms 
met een lach en een traan, altijd 
met pijn in mijn hart.

De veelzeggende laatste regels in het poëzieversje van mijn moeder, 1956. 
coll. Ria Willekens
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Oproep!

De jeugd heeft de toekomst. Daar 
ben ik van overtuigd. Onze jeug-
dige heemleden worden hopelijk 
eerdaags of wat later fanatieke 
heemmensen. Door hun loopbaan 
en opbouw van hun leven blijft 
dit nu nog vaak liggen en zijn ze 
‘rustend’ lid. Dat zijn wij ook wel 
25 jaar geweest. Maar de tijd 
komt dat zij ook gaan denken: hier 
moet ik iets mee doen. Het werken 
voor de heemkundekring is een 
aangename bezigheid. Je ontmoet 
mensen van totaal verschillende 
achtergronden met een gezamen-
lijke interesse: ons erfgoed. 
Deze serie van Met een glimlach 
en een knipoog sluit ik af. Twintig 
afleveringen met goede herinne-
ringen aan werken met de jeugd 
is voldoende. Niet alvorens mijn 

Een voorproefje. Juffrouw Tiny Schobbers op de Gerardus Majella-school in Baarle-Nassau in 1946. Wie zijn deze 
kinderen ? (nu ongeveer 79 jaar)

dank uit te spreken aan al die 
mensen met hun positieve reacties 
en stimulerende prikkels die ik 
ontvangen heb naar aanleiding 
van de afgelopen 19 afleveringen. 
De opmerking van een zeer hoog 
bejaarde bij de kapel van Nijhoven 
op de Open Monumentendag wil 
ik u niet onthouden. “Zeg, ik ben 
jouw verhalen in de Van Wirskaan-
te opnieuw gaan lezen. Nou weet 
ik eindelijk hoe ze in het onderwijs 
de kinderen aan het lezen krijgen. 
Dat is heel fijn om te weten”. Dit 
zijn nu de krenten in de pap!

In de komende jaren wil ik me 
meer gaan richten op het zoeken 
van namen bij klassenfoto’s. Hoe 
ouder de foto hoe liever! Zwartwit 
of in kleur maakt ook niets uit. Een 
heel karwei. Daarvoor neem ik een 
‘sabbatical jaar’, een opzoekjaar. 

Wilt u mij hierbij helpen? In menig 
laatje van een kastje liggen veel 
oude klassenfoto’s zomaar te lig-
gen. Hebt u nog ergens een oude 
klassenfoto uit uw jeugd liggen en 
kent u nog veel namen? Dan hoor 
ik het graag! Dat bespaart me ber-
gen werk. Om uw foto te laten digi-
taliseren zijn er twee voorwaarden: 
de foto moet kwalitatief heel duide-
lijk zijn, maar eveneens afkomstig 
uit ons eigen heemgebied, nl. 
Baarle-Nassau-Hertog, Ulicoten, 
Zondereigen en Grens. Let wel, 
er zijn hele goede zwartwit foto’s 
uit het verleden. Contactadres: 
vanwirskaante@amaliavansolms.
org onder vermelding van Ria 
Willekens. Het gaat dus alleen om 
klassenfoto’s, geen communiefoto’s 
of voetbalelftalfoto’s. Wie weet wat 
er allemaal binnenstroomt. Alvast 
hartelijk dank.
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Hoe sluit ik deze serie nu af? 
Met bewondering en verwondering! 
Het is fijn om zo het leven te kun-
nen bekijken. Natuurlijk ook met… 
een brede glimlach en een vette 
knipoog! 
Het gaat u allen goed.

Een voorproefje. Juffrouw Toos Schobbers op de Gerardus Majella-school in Baarle-Nassau in 1946. 
Wie zijn deze kinderen ? (nu ongeveer 76 jaar)
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De Baggy Maggy

Verhalen bij 70 jaar bevrijding (5)

JOS VAN ROOZENDAAL

Na de onthulling van de twee luis-

terzuilen aan de Singel en bij de 

Vijfsprong aan de Haldijk in juni 

is diezelfde dag het gerestaureer-

de monumentje voor de gesneu-

velde Amerikaan Bill Kirlin aan de 

Hoogstratensebaan onthuld. Het 

verhaal dat bij die gelegenheid 

aan de genodigden is verteld, is 

hieronder na te lezen.

Maandag 18 september 1944, de 
tweede dag van de operatie Market 
Garden: de operatie van de gealli-
eerden om met een snelle, gecom-
bineerde lucht- en grondtroepactie 
tot in Arnhem te geraken. Doel 
daarna is het Ruhrgebied, het hart 
van industrieel Duitsland.
De geallieerden beginnen op 
zondag 17 september met een on-
gekende armada van vliegtuigen en 
zweefvliegtuigen om parachutisten 
en hun uitrusting te droppen op 
terreinen nabij bruggen welke op 
de weg liggen naar Arnhem. 

Opdracht is om die bruggen onge-
deerd te veroveren en net zo lang 
bezet te houden totdat het 30ste 
Britse leger kan oprukken en zo 
een corridor kan maken vanaf het 
Albertkanaal.

Monumentje Hoogstratensebaan
Aan de Hoogstratensebaan staat geen luisterzuil. 
Bij de gelegenheid van ‘Baarle 50 jaar bevrijd’ is 
tegen Castelré aan een monumentje voor Bill Kirlin 
geplaatst. Een eenvoudig monumentje, uitgevoerd 
in beton, met daarop een foto van Bill en wat 
tekst. Dit eerbetoon voor de 24-jarige radio-opera-
tor van een Amerikaanse bommenwerper was na 
20 jaar verworden tot iets onooglijks. Reden voor 
de stichting Herdenking Bevrijding Baarle om actie 
te ondernemen daar verandering in te brengen. 
Met de gemeente Baarle-Nassau is gezocht naar 
een passende oplossing. Vrijdag 12 juni is een 
geheel nieuw monument onthuld.
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Die gelande troepen moeten 
aangevuld en bevoorraad worden. 
In de middag van maandag 18 
september vertrekt vanuit Engeland 
een grote luchtvloot van Engelse 
en Amerikaanse bommenwer-
pers, ditmaal met voorraden in 
hun bommenruimen. Zij vliegen 
in formaties over België naar het 
noorden, richting de landingster-
reinen van de eerder gelande 
luchtlandingstroepen. Zo ook de 
93ste Bombardementsgroep van 
de Amerikaanse 8ste Luchtmacht 
met vier squadrons B24, zware 
viermotorige bommenwerpers.
Een van die bommenwerpers was 
de ‘Baggy Maggy’. Een bijnaam die 
het vliegtuig gekregen heeft van 
een van de grondwerktuigkundigen 
wiens verloofde de naam Maggy 
had. Baggy was er aan toegevoegd 
omdat het al een oud vliegtuig was 
en er ook zo uit zag.
Aangekomen bij het droppingster-
rein kunnen ze dat maar moeilijk 
vinden. Men vliegt daarom een 
extra rondje. In die extra ronde 
wordt de Baggy Maggy geraakt 
door afweergeschut van de Duit-
sers. Ontploffende projectielen 
raken de romp waar hydraulische 
leidingen worden geraakt. Erger is 
dat een projectiel een gat maakt, 
precies links van eerste piloot Larry 
Hewin. Deze wordt zwaar gewond 
aan linkerbeen en -arm. Hij kan 
het vliegtuig niet meer besturen. Er 
moet dringend eerste hulp verleend 
worden. Radio-operator William 
(Bill) Kirlin komt naar voren en 
haalt zijn gezagvoerder uit zijn 
stoel en legt hem achter de beide 
vliegerstoelen op het zogenaamde 
flightdeck. Hij moet twee knevel-
verbanden aanleggen en vasthou-
den om de bloedingen te laten 
stoppen. De rest van bemanning, 
die uit tien man bestond, hebben 
allemaal lichtere verwondingen.

Onthulling van het gerestaureerde monumentje.

Intussen is het vliegtuig zeer moei-
lijk te besturen en co-pilot Richard 
Scott vraagt zijn bommenrichter 
George Sadler om hem te helpen 
met de besturing. Met vereende 
krachten slaagt men er in het kreu-
pele toestel richting het zuiden te 
laten vliegen. België is grotendeels 
bevrijd en ze moeten het bevrijde 
gebied zien te bereiken. Hoewel de 
motoren op volle kracht draaien, is 
het alsof een reusachtige hand het 
vliegtuig naar beneden drukt, aldus 
copiloot Richard Scott. Hij vertelde 
het een hele tijd geleden aan 
Jos van Roozendaal. Jos en zijn 
echtgenote Adriënne waren toen in 
Amerika op bezoek bij de beman-
ningsleden van de Baggy Maggy. 

Zo komt het kreupele toestel 
boven Baarle, steeds meer hoogte 
verliezend. De copiloot moet een 
landingsgebied uitkiezen. Op een 
gegeven moment ziet hij een open 
vlakte net na een bos. Hij besluit 
er te landen, maar ziet in zijn baan 
nog net een obstakel. Dat blijkt wat 
later een paard en twee mensen 
te zijn. Charel Geerts is namelijk 
met zijn knecht Jaan Laurijssen 
daar aardappelen aan het rooien. 
De copiloot ziet kans om nog net 
over het paard te komen en raakt 
daarna de grond waarbij het vlieg-
tuig meteen een draai naar rechts 
maakt. Even later raakt de bom-
menwerper de Hoogstratensebaan. 
Deze weg lag in die tijd veel hoger 
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dan de omliggende akkers. Door de 
klap breekt het toestel.
De bemanning heeft net voor de 
landing bevel gekregen om een 
veilige crashpositie in te nemen 
om de klap te kunnen overleven. 
Radio-operator William Kirlin 
verkiest om bij zijn zwaargewonde 
gezagvoerder op het flight-deck 
te blijven. Bij de crash komt de 
bovenste geschutskoepel, 300 kg 
zwaar, naar beneden op het flight-
deck en verplettert William Kirlin. 
Gezagvoerder Larry Hewin wordt 
niet door de koepel geraakt.
Op het moment van de klap is, 
buiten de twee aardappelrooiers, 
August Aerts op een akker aan het 
ploegen. Hij durft zijn paard niet in 
de steek te laten. Hij blijft bij zijn 
hevig geschrokken paard. 
Verder ziet Jac van Gestel thuis op 
zijn boerderij het toestel veronge-

Neel Onincx en Fons Cornelissen in een oude legerjeep.

lukken. Hij is er onmiddellijk naar 
toe gelopen. Samen met Jaan 
Kleiren komt hij eraan. Samen 
hebben ze ook geprobeerd om 
de koepel wat op te lichten en zo 
William Kirlin te bevrijden. Dat lukt 
echter niet. Zij zien William Kirlin 
voor hun ogen sterven. De overige 
negen bemanningsleden kunnen 
op eigen kracht uit het toestel 
komen, zelfs de zwaargewonde 
gezagvoerder Larry Hewin.

Vrij snel zijn de Duitsers ter plekke 
en hebben de negen bemannings-
leden afgevoerd naar Hoogstraten. 
William Kirlin laat men bekneld 
zitten. Nadien hebben de Duitsers 
alles wat los zat in het toestel 
meegenomen. Twee dagen later 
hebben ze benzine over de vleugels 
en romp van het vliegtuig gegoten. 
Met fosforgranaten hebben ze het 

vliegtuig in brand geschoten, met 
als doel het lichaam van William 
Kirlin te verassen. Gedeeltelijk ge-
beurt dat ook. In de dagen daarna 
laten de Duitsers een veldgraf 
maken aan de overkant van de 
weg. Daar worden de enkele been-
deren in gelegd die over zijn van 
William Kirlin. Ze plaatsen er een 
houten kruis op met de tekst ‘Hier 
ruht ein Flieger’. Kort na de oorlog 
is hij herbegraven op het kerkhof 
van Baarle-Nassau en later weer 
herbegraven op de Amerikaanse 
begraafplaats te Margraten waar hij 
nu nog rust.

De 24-jarige radio-operator William 
(Bill) Kirlin uit Reading Pennsyl-
vania verkoos er voor om bij zijn 
zwaar gewonde gezagvoerder te 
blijven en verloor zo zijn leven hier 
op deze plaats voor onze vrijheid.
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Kapelletjes van Zondereigen (4)

HILD SEGERS

Als laatste in de reeks over de 

kapelletjes bezoeken we de Ma-

riakapelletjes van de Oude Baan 

en van het kerkhof en de St.- Jo-

zefkapel op de splitsing van de 

Dorpsstraat en de Oude Baan.

Kapelletje Oude Baan

Het kapelletje van de Oude Baan 
werd in1932 ter ere van Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdes opgericht 
door landbouwer Sus Van Gils.
Sus reed op een dag met paard 
en kar naar zijn akker in de Oude 
Baan. Bij het opdraaien naar zijn 
veld tuimelde hij van de kar, viel 
vlak voor een wiel en dacht te wor-
den overreden. Als bij wonder stopte 
het paard en Sus bleef ongedeerd. 
Hij was zo dankbaar dat hij op die 
plaats een kapelletje bouwde. 

Kapelletje Oude Baan netjes opgeknapt.

De gezusters Leestmans brachten 
in die tijd regelmatig een bezoek 
aan de meisjes van de familie Roe-
len op het Schaddekot. Onderweg 
kwamen ze langs het kapelletje 
van de Oude Baan maar ze misten 
daar een bank om even te rusten 
en te bidden. Ze vonden er niet 
beter op dan in de gleuf die in 
verbinding stond met een offerblok 
wat geld en een briefje te steken. 
Daarop stond: “ Een frankske voor 
een bankske van een plankske.”
Elk jaar in de meimaand werd het 
kapelletje versierd door de familie 
Van Gils.
Frans en Els Van Gils-Verbiest doen 
dat nog steeds. 
‘s Avonds om 7 uur werd vroeger 
het rozenhoedje gebeden. De tijd 
die daaraan vooraf ging was veel 
plezanter dan het bidden. We 
konden in de omgeving van het 
kapelletje ‘letsen’ en ‘piepenberge’. 
Kinderen spelen nog steeds tikker-

tje en verstoppertje maar de oude 
benamingen zijn al lang vergeten.
‘Jowke van de koster’ bad meestal 
voor. Soms duidde ze iemand an-
ders aan en het was een hele eer 
als je aan de beurt kwam. 
Eindeloos leek het rozenhoedje te 
duren. Dan volgde nog de litanie 
met de vele namen ter ere van 
Maria. Ze werden beantwoord met 
een slaapverwekkend en verstrooid 
‘bidfrons’. We werden weer wakker 
om luidkeels, het te ‘Lourd’ op de 
bergen, mee te zingen.

Op een oude foto aan deze tekst 
toegevoegd, zien we hoe het kapel-
letje vroeger was. De kinderen van 
de koster (Gust Van Gils) vonden 
het enkele jaren geleden nodig 
om hun kapelletje in een nieuw 
kleedje te steken. Bij de restaura-
tie werd het raam vervangen en 
de verweerde stenen werden met 
cementpleister bezet. Daarna werd 

Zo was het vroeger.
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het kapelletje in lichtgele kleur ge-
schilderd. Ook de beelden kregen 
een likje verf.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Uit Lourdes werd destijds een 
Onze-Lieve-Vrouw en een Berna-
detje meegebracht.

Van 11 februari tot 16 juli 1854 
kreeg de 14-jarig Bernadette 
Soubirous in de grot van Mas-
sabielle in Lourdes verschijningen 
van een in wit geklede dame met 
een rozenkrans. De dame maakte 
zich bekend als de Onbevlekte 
Ontvangenis. Op aanwijzing van 
Maria opende het meisje een bron 
waarna Maria haar vroeg om op 
die plaats een kerk te bouwen, 
processies te houden en de rozen-
krans te bidden. 
Beeldjes van Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes tonen ons Maria 

De grot van Massabielle in Lourdes.

in een wit gewaad met blauwe 
gordel, een rozenkrans aan de 
linkerarm en een lange sluier op 
het hoofd. De handen zijn gevou-
wen in bidgebaar. De blote voeten 
zijn zichtbaar en versierd met een 
roos. Zo beschreef Bernadette de 
mooie dame en zo vinden we ze 
ook terug in het kapelletje langs de 
Oude Baan. 

Kapelletje kerkhof

Aan de ingang van het kerkhof 
werd in 1943 een eerste kapel 
gebouwd die was toegewijd aan 
Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. 
Lang heeft ze niet mogen bestaan 
want tijdens hevige gevechten tus-
sen Duitse en Canadese soldaten 
werd de kapel op 1oktober 1944 
met de grond gelijk gemaakt.
Jef Willebrords, die niet ver van het 
kerkhof woonde, metselde tien jaar 
later in1954 een nieuw kapelletje 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw ten 
Hemel Opgenomen. Hier aan de 
begraafplaats lijkt het me een ge-
paste keuze. Gelovige zielen willen 
toch allemaal graag na de dood in 
de hemel terecht komen.

Ingang van het kerkhof.

Buurtbewoonster Trees Keuster-
mans-Verschueren heeft heel lang 
voor de versiering van het kapel-
letje gezorgd. Daarna waren het 
Corry Elst-Keustermans en haar 
kinderen die in de meimaand 
roosjes maakten voor het kapelletje 
tegenover hun huis.
Corry wordt een dagje ouder en de 
kinderen zijn het huis uit. Vandaag 
zijn het de gemeentearbeiders 
die het perkje voor het kapelletje 
beplanten met steeds weer andere 
kleurrijke bloemen.

De achterzijde van het kapelletje 
wordt gebruikt als ‘open tuinhuis’. 
Kerkhofbezoekers die de graven 
van hun geliefden willen onderhou-
den kunnen hier gebruik maken 
van borstel, hark, rijf, schop, em-
mer en waterkraantje.

O.L.V. ten Hemel Opgenomen

De apocriefe verhalen informeren 
ons over de tenhemelopneming 
van Maria. Al bestaan er varianten, 
het volgende verhaal zien we het 
vaakst afgebeeld.

Drie dagen na haar begrafenis 
daalde Jezus uit de hemel neer, 
vergezeld door een koor van 
engelen. Hij begroette de ver-
zamelde apostelen en gaf bevel 
aan de aartsengel Michael om de 

Achterkant als bergplaats.
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steen van haar graf weg te rollen. 
Dan richtte Hij zich tot het dode 
lichaam: “ Verrijs.” Zo geschiedde. 
Daarop nam Jezus haar op en ver-
trouwde haar toe aan de engelen. 

In ons kapelletje is de voorstelling 
veel soberder. Op een bewerkte 
witte steen zien we Maria in een 
zwierige beweging tussen de wol-
ken opstijgen.

Door P.P. Rubens.

O.L.V. ten Hemel Opgenomen aan het 
kerkhof.

 St.- Jozefkapel

De St.- Jozefkapel werd opgericht 
door Jozef Nooyens, pastoor te 
Zondereigen van 1903 tot 1915, 
ter ere van zijn naamheilige. De 
pastoor diende op 13 februari 
1908 een verzoekschrift in bij de 
gemeente Baarle-Hertog, om een 
kapel te mogen bouwen op de 
plaats waar de Oude Baan (eerste 
verbindingsweg met Merksplas) en 
de nieuwe Steenweg (de verbinding 
met Merksplas via het Lipseinde) 
samenkomen. De grond hoorde toe 
aan Jos Leestmans.
Op advies van de hoofdingenieur 
van bruggen en wegen werden vijf 
voorwaarden opgelegd, o.a. om te 
vermijden dat de kapel te dicht bij 
de Steenweg zou staan. De deuren 
moesten daarom naar binnen 
opendraaien. Op 24 juni 1908 
verstuurde secretaris Schurmans de 
door burgemeester Henri Van Gilze 
ondertekende toestemming, voor 
‘het bouwen eener kapel’. We mo-
gen er vanuit gaan dat de kapel nog 
datzelfde jaar gebouwd is: in 1908.
Die eerste kapel had een houten 
dak en in de zijramen stond ge-
kleurd glas. De voor- en zijkanten 
hadden een oversteek waaronder je 
kon schuilen. De douanen maak-

ten er gebruik van als uitkijkpost. 
Mussen en spreeuwen waren er 
niet veilig voor jonge vogelrovers. 
Mie Appels (grootmoeder van Jos 
Willebrords, Mus zeggen ze in 
Zondereigen) plaatste onder de 
dakgoot aan de zijkant een ton om 
regenwater op te vangen, omdat 
het putwater teveel ijzer en kalk 
bevatten. Ook bengels wisten de 
ton die uitnodigde tot watergevech-
ten staan. Maar dat was zonder 
Mie Appels gerekend!
Het beeld van St.- Jozef overleefde 
zelfs onbeschadigd de Tweede 
Wereldoorlog. Verwonderlijk, 
want het hele dak werd vernield. 
Onmiddellijk na de oorlog werd het 
kapelletje volledig herbouwd door 
Mon Mus. Dat was nodig voor het 
uitgaan van de processie. 

Twee maal per jaar, de zondag 
na Sacramentsdag en de eerste 
zondag van juli met de kermis, 
trok de processie door de Dorps-
straat naar de kapel. De vlag werd 
uitgehangen, bloemblaadjes en wit 
zand over de kasseien gestrooid. 
Voor de ramen stonden bloemen 
en brandende kaarsen. De mensen 
knielden buiten op een stoel om 
mee te bidden als de processie 
voorbij kwam. 

St.- Jozefkapel.
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Toen de processie werd afgeschaft 
werd de kapel niet meer onderhou-
den. Er kwam een lek in het dak 
en door een storm brak een stuk af 
van de dakversiering. Hoewel de 
kapel eigendom is van de kerk had 
de gemeente er wel oren naar om 
ze te restaureren. De buitenkant 
werd door de gemeente aange-
pakt. Jos Mus nam de binnenkant 
voor zijn rekening. Kunstenaar 
Stan Grooten restaureerde het nog 
originele beeld.
Wat nog opvalt aan de kapel is de 
mooie ijzeren deur. Voor het glas 
in de deur is het traliewerk versierd 
met een groot aantal kruisjes en de 
letters S en J.

Wie vandaag door het raam naar 
binnen gluurt, schrikt misschien 
wel even. Het interieur ziet er alles 
behalve gewoon uit. Amateurkun-
stenaressen Bie Willebrords (Mus), 

Bijzonder interieur.

Sien Huybrechts en Ans Mertens 
tonen hier hun creativiteit. Het 
altaarblad en het opstapje voor 
het altaar zijn ingelegd met een 
mozaïek van blinkende scherven. 
Door Gaudi geïnspireerd? De voor-
zijde van het altaar is beschreven 
met een tekst van Toon Hermans, 
bedoeld als bezinning. De achter-
muur en de zijmuren zijn beschil-
derd met twee vrouwenfiguren. Of 
zijn het engelen? De art nouveau 
stijl doet mij denken aan Mucha. 
Hopelijk vindt St.- Jozef het mooi! 
Fina Jespers heeft de sleutel van 
de kapel en zorgt dat ze netjes 
blijft.

 St.- Jozef

We kennen St.- Jozef als voedster-
vader van Jezus en bruidegom van 
Maria.
In de evangelies van Matteüs en 

Lucas komen we meer over Jozef 
te weten in de verhalen van Jezus 
als kind. Hij is een afstammeling 
van David, is timmerman en woont 
in Nazareth. Hij is een rechtscha-
pen man en zorgt liefdevol voor 
Maria en haar kind. Meer weten 
we eigenlijk niet van hem. 
Gelovigen gaan er allerlei dingen 
bij bedenken en legenden ont-
staan. Jozef zou 80 of zelfs 200 
jaar oud zijn geweest toen hij met 
Maria trouwde. Omdat Maria’s 
toekomstige bruidegom haar 
maagdelijkheid moest respecteren, 
verliep de uitverkiezing ingewik-
keld. Samen met een aantal onge-
trouwde afstammelingen van David 
werd Jozef opgeroepen om te zien 
wie de gelukkige zou worden. Uit 
zijn herdersstaf kwam een duif 
tevoorschijn en bloeide een witte 
lelie. Daardoor was het duidelijk 
dat Jozef de door God uitverkoren 
bruidegom was. 
Vandaar dat Jozef vaak wordt voor-
gesteld met een lelie in de hand. 
Soms wordt hij afgebeeld met 
duiven maar meestal met timmer-
mansgereedschap. De oude man 
met baard en kalend hoofd houdt 
Jezus op de arm of aan de hand. 
Hij is gekleed als ambachtsman of 
in een lang gewaad met mantel en 
sandalen.
In onze kapel ziet hij er niet oud 
uit, is niet kalend en heeft een 
baard. Hij draagt een lang rood en 
groen kleed en gouden schoenen. 
Hij is vergezeld van Jezus die hij 
een hand op de schouder legt. In 
de andere hand heeft hij een witte 
lelie.
Op 19 maart en 1 mei wordt 
zijn feestdag als Jozef werkman 
gevierd. 
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 Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (16)

HERMAN JANSSEN

Honderd jaar geleden woedde de 

Eerste Wereldoorlog in alle hevig-

heid. Aan de grens met Baarle-

Nassau maakte de dodendraad 

veel slachtoffers. Ook in het cen-

trum van Baarle was de spanning 

te snijden. Het Belgisch militair 

zendstation MN7 was sinds half 

oktober 1915 in werking. Om 

de Nederlandse neutraliteit te 

bewaken, werd het troepenaantal 

in Baarle maar liefst verdubbeld. 

Er verbleven toen tweeduizend 

Nederlandse militairen in Baarle-

Nassau, bijna evenveel soldaten 

als burgers! En begin 1916 werd 

de dorpskom volledig met prikkel-

draad en kippengaas afgesloten. 

Fotozoektocht

Het afgelopen jaar herdacht onze 
vereniging met het geld van de 
Knippenbergprijs de vele honder-
den slachtoffers van de Doden-

Dodendraad op de Internationale Dijk aan het Zwin in Knokke.
foto www.forumeerstewereldoorlog.nl

draad. We organiseerden namelijk 
een gratis fotozoektocht langs de 
Dodendraadroute. Bij elk van de 
vijftien informatieborden werd 
een vraag beantwoord en een 
foto gezocht. De deelname liep 
tot 15 oktober en er werden veel 
antwoordformulieren binnenge-
bracht. Zeven fietsers wonnen een 
Bongobon ter waarde van 50 euro, 
geschonken door café In Holland, 
café Schuttershof en roomijszaak 
het Vaneleke. De namen van 
de winnaars vindt u op www.

dodendraad.org. Intussen hebben 
al meer dan 250.000 geïnteres-
seerden deze website bezocht. 

Wandeling van het jaar

Het Dodendraadpad haalde in de 
provincie Antwerpen de shortlist 
van vijf genomineerden voor de 
wedstrijd ‘wandeling van het jaar’. 
Dat leverde een heleboel publiciteit 
op, maar de Klinkaartroute in Niel 
en Boom ging uiteindelijk met de 
begeerde overwinning aan de haal. 
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7 mei 1915: grens tussen Meersel-Dreef en Galder. Let op de boom die de weg verspert. Achter de Nederlandse 
grensafsluiting staat een rij Duitse soldaten. foto Peter van de Pasch

Nederlandse soldaten in Strijbeek wachten op het einde van de oorlog. foto Ton Bluekens
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Onze felicitaties voor de organisa-
toren. Dank aan al wie een stem 
uitbracht voor het Dodendraadpad.

Geschiedenisprijs

Het WO1-project van Amalia 
behaalde in de provincie Antwer-
pen probleemloos de shortlist 
van vijf genomineerden voor de 
geschiedenisprijs, geselecteerd uit 
46 inzendingen. Maar ook hier 
kwamen we een neuslengte tekort. 
De verdiende winnaar was het 
project ‘Kempense Klaprozen’. Met 
dit initiatief geven jongeren en des-
kundigen samen een gezicht (en 
een verhaal) aan de WO1-soldaten 
uit de Antwerpse Kempen.

Verdun

Op dinsdag 22 september verza-
melden de vakantiegangers van 
Amalia’s reis naar Verdun in de 
Castelhoeve in Castelré. Zeshon-
derd van de maar liefst vierduizend 
foto’s werden bekeken onder 
het genot van een hapje en een 
drankje. De dag werd besloten 
met een Powerpointreportage op 

Een pater van Meersel-Dreef in gesprek met Nederlandse 
militairen. foto Ton Bluekens

muziek van het nummer ‘You can 
leave your hat on’, waarbij werd 
gefocust op de hittegolf in Verdun. 
Denk daarbij aan de vele hoedjes 
en petten, parasols, drankflesjes, 
zonnebrillen, zonnecrème, enzo-
voort. Een gesmaakt initiatief! 

Lezing

Amalia zoekt voor haar WO1-
lezingen altijd een verrassende be-

Bij Jaak Snoeijs in café ‘In Holland’ zijn Nederlandse soldaten ingekwartierd. 
foto fam. Snoeijs

nadering van het onderwerp. Begin 
2016 is het weer zover. Dan vertelt 
de Brusselse journaliste Frieda 
Joris over haar boek ‘Grote liefdes 
in de Grote Oorlog’. In deze periode 
van herdenkingen worden alle 
mogelijke invalshoeken gebruikt 
om WO1 in kaart te brengen, vaak 
één en al ellende. Maar dit boek 
belicht het menselijke aspect aan 
de hand van dertien verhalen over 
liefde in tijden van oorlog. Liefde in 
haar meest diverse en onverwachte 
vormen. In pakkende verhalen, ge-
stoeld op getuigenissen. Aangevuld 
met prachtige illustraties, met pas-
sages uit brieven en dagboeken. 
Het is een totaal andere manier 
om naar een oorlog te kijken: hoe 
gruwelijk die ook is, de liefde blijkt 
vaak veel sterker.

Frieda Joris werkt al jaren voor 
de krant Het Laatste Nieuws. 
Voor haar journalistiek werk won 
ze de Vlaamse Journalistenprijs, 
de Dexiaprijs en de prijs voor 
Onderzoeksjournalistiek van de 
Vereniging van Vlaamse Journa-
listen. Daarnaast schreef zij een 
aantal boeken, waaronder het 
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levensverhaal van Jo Lernhout. 
In ‘Roodborstje’ beschreef Frieda 
Joris haar eigen kleine oorlog 
tegen borstkanker, terwijl ze met 
‘Ontboezemingen over borstkanker’ 
ervaringen van bekende en minder 
bekende Vlamingen met deze 
ziekte bundelde.

Voor ‘Grote liefdes in de Grote 
Oorlog’ reconstrueerde Frieda de 
mooiste liefdesverhalen uit de 
Eerste Wereldoorlog. Een paar 
voorbeelden? Er is het verhaal van 
een zwaargewonde soldaat uit Po-
peringe die in een Brits ziekenhuis 
dood wordt gewaand. Een jonge 

Frieda Joris. 
foto www.allesoverkanker.be

Cover van het boek. 
foto www.davidsfonds.be

verpleegster die in het lijkenhuis 
passeert, ziet iets bewegen. Ze 
denkt dat het een muis is, maar 
kijkt toch onder het laken en ziet 
dat de soldaat wel degelijk een 
vinger beweegt. Zo redt ze zijn 
leven. Na dertien operaties wil hij 
maar een ding: haar weerzien en 
met haar trouwen.

Een zestienjarig meisje uit de Kem-
pen trekt ’s nachts naar de Doden-
draad om soldatenbrieven het land 
binnen te smokkelen en om jonge 

Duitse huzaar poseert met een verliefde blik. 
foto Frans Bernaards, Essen

Vlamingen te laten ontsnappen. 
Ze wordt verraden en opgepakt 
door de Duitsers. Een jaar lang zit 
ze in de gevangenis van Turnhout 
opgesloten. Zij wordt er verliefd op 
de jongen die haar wekelijks eten 
bezorgt. 

Wanneer een jonge vrouw onver-
hoopt zwanger raakt, doet zij alsof 
ze pas weduwe is geworden. Het 
verhaal van de Vlaamse Gabrielle 
Tally wordt geloofd, maar de vader 
van het kind is niet gestorven. 
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Na de oorlog emigreerde hij naar 
Nieuw-Zeeland. Een kleinzoon van 
Gabrielle vindt postkaarten van zijn 
opa. En dat niet alleen: na honderd 
jaar vindt hij een hele familie! 

Ook is er het verhaal van een jon-
geman die gefusilleerd wordt. En er 
is de soldaat die werkt aan de on-
dertunneling van Duitse loopgraven 
en daarbij bedolven raakt, zodat 

Pagina uit ‘Grote liefdes in de Grote Oorlog’. foto youtube.com

hij de laatste brief van zijn geliefde 
niet meer zal lezen. Elk verhaal 
schetst een ander aspect van de 
oorlog. Sommige vertellingen zijn 
dramatisch, anderen kennen dan 
weer een gelukkig einde.

Amalia programmeert deze op-
merkelijke lezing niet toevallig op 
Valentijnsdag, zondag 14 februari 
2016. Ideaal dus voor een gezellige 

activiteit met twee, op eigen initiatief 
al dan niet aan een etentje gekop-
peld! De twee uur durende lezing 
gaat door in het Cultureel Centrum in 
Baarle en begint al om 13.30 uur. U 
moet zich hiervoor niet aanmelden of 
inschrijven. De toegang is gratis. 

Bronvermelding:

http://www.leestafel.info/frieda-joris 

http://getuigenbank.be/spreker/frieda-joris 
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ANTOON VAN TUIJL

In het weekend van 24 en 25 

oktober stond Bedaf in de schijn-

werper. Het is in deze verre buurt-

schap nog nooit zo druk geweest. 

Vrijdag werd de grote tentoonstel-

ling opgebouwd. Zaterdagmiddag 

was de officiële opening voor 

alle (oud-)bewoners en speciale 

genodigden. Op zondag was vanaf 

10.30 uur iedereen welkom.

Ruim een jaar geleden begint 
André Moors Bedafse bewoners 
te benaderen. Of ze a.u.b. willen 
zoeken naar foto’s van familie-
leden, de huizen en eventuele 
activiteiten in hun buurtschap. 
Aanleiding vindt Amalia in het 
gegeven dat de naam Bedaf – 
vroeger geschreven als Bondas en 
Bondaf – 675 jaar geleden voor 
het eerst op papier gezet werd. 
Voor een actieve heemkundekring 
is dat een mooi aanknopings-
punt voor een tentoonstelling. Ze 
deed dat al eerder. Boschoven 
in de schijnwerper en Loveren in 
de schijnwerper waren zodanig 
succesvol dat nu Bedaf in de 
schijnwerper als een goed vervolg 
gezien wordt.

Feest van herkenning en ontmoeting

Baarle bezoekt Bedaf massaal 

Vertrouwen

André begint met de bewoners van 
Groot en Klein Bedaf schriftelijk te 
benaderen. Daarna gaat hij bij hen 
op bezoek. Hij weet snel het ver-
trouwen van de mensen te winnen. 
Sterker nog, het duurt niet lang of 
hij krijgt het voor elkaar dat bewo-
ners zelf actief op zoek gaan naar 
foto’s en documenten. De oogst 
wordt dan ook overweldigend: 
meer dan 700 foto’s. Archieven, 
oude atlassen en oude kranten 
leveren ook nog eens interessant 
materiaal.
De geweldige samenwerking met 
de bewoners van Groot en Klein 
Bedaf zorgt er ook nog eens voor 
dat zo goed als elke foto volledig 
gedocumenteerd kan worden. Zo 
komen verschillende generaties 
bewoners van de twee buurtschap-
pen in beeld.

De familie Pieter en Petra van de 
Broek-Timmermans stelt hun splin-
ternieuwe schuur ter beschikking, 
zodat de tentoonstelling midden in 
de buurtschap kan plaats vinden.
Op vrijdagmorgen 23 oktober 
worden alle materialen ter plaatse 
gebracht. Jan Verhoeven – een lid 
dat altijd bereid is te helpen (dank 
je wel, Jan) – zorgt voor het ver-
voer. Ad van Hoek, Jan Willekens, 
André Moors en Antoon van Tuijl 
verrichten hand- en spandiensten 

of zeg maar gewoon, ze doen het 
sjouwwerk.
De grote schuur (of zullen we het 
niet liever ‘de grote zaal’ noemen!) 
is zo’n mooie open, lichte ruimte 
dat het heel gemakkelijk is om 
daarin een opstelling te bedenken. 
Passen en meten is helemaal niet 
nodig. Een geoefend oog ziet direct 
waar de tentoonstellingspanelen 
zullen komen, waar de zithoek met 
projectiescherm, de koffiehoek en 
ons boekenstalletje.
Het opprikken en opplakken van 
de honderden foto’s kan begin-
nen. Dat is om zes uur klaar! Een 
warmtekanon wordt uitgeprobeerd 
en haalt al gauw de kilte weg. Alles 
is klaar voor de ontvangst van de 
genodigden.

Opening

Op zaterdag 24 oktober wijst de 
klok nog geen één uur en toch 
komen er al mensen aanrijden. 
Karel van Alphen zorgde voor 
goede aanwijzingen waar gepar-
keerd kan worden en waar niet. 
De tentoonstellingsruimte stroomt 
heel snel vol. Geweldig dat zovelen 
benieuwd zijn naar hun eigen 
buurtschap! Tegen kwart over één 
probeert André Moors boven het 
rumoer uit te komen om na een 
inleiding en de nodige dankbe-
tuigingen voor de vele vormen 
van medewerking, twee heren uit 
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te nodigen tot het officieel ope-
nen van deze exposite. Schepen 
Jef van de Pol van de gemeente 
Poppel-Ravels-Weelde en Wethou-
der Jan Vermeer van de gemeente 
Baarle-Nassau verwijderen ieder 
een landsvlag. Er verschijnt onder 
applaus een paneel met de tekst 
‘Bedaf en de Schrieken in de 
schijnwerper’. Daarna krijgen de 
tentoongestelde foto’s heel veel 
aandacht. Langdurig blijven men-
sen geboeid kijken en overal merk 
je dat er herinneringen opgehaald 
worden. Wie vermoeid raakt van 
het lange staan en slenteren langs 
de meterslange panelen, zoekt 
even een plaatsje in de grote 
zithoek. Vandaar heeft iedereen 
een mooi zicht op het scherm, 
waarop driehonderdvijftig andere 
foto’s getoond worden. Voor de vele 
bewoners en oudbewoners is het 
een groot feest van herkenning en 
soms van verwondering.

Schrieken

Het is een zeer gelukkig idee geble-
ken om het landgoed ‘De Schrie-
ken’ met haar bewoners bij deze 
expositie te betrekken. Mevrouw 
Misonne, bewoonster, verwoordde 
het heel duidelijk. Zij zei: “De 
mensen van Groot Bedaf zijn nog 
méér onze buren dan die van Pop-
pel!” Ook de families die lange tijd 
dienst deden en nog doen op het 
landgoed hadden en hebben goede 
banden met de bewoners van 
Bedaf. De uitgebreide serie foto’s 
van het Landgoed en de bewoners 
getuigt van een bijzondere smaak. 
Ze zijn van uitzonderlijke kwaliteit. 
Geen wonder, ze werden gemaakt 
door een topfotograaf uit de familie 

Boone, die door huwelijk verwant 
is met de familie Misonne. Onge-
looflijk is het dat een bijna volko-
men lege woeste heidevlakte in iets 
meer dan een eeuw tijd veranderen 
kon in een romantisch park met 
kasteel, vijvers, boomgroepen en 
bossen. Je ziet het met eigen ogen 
wanneer je de oude beelden in 
volgorde bekijkt.

Reünie

Na geruime tijd is men verzadigd 
van de vele opgedane indrukken. 
Dan groeit er onder de aanwezigen 
een soort reüniesfeer. De ‘bar’ krijgt 
het drukker en wat wordt er toch 
veel en gezellig gebuurt. Het zien 
van de talloze, vaak oude portret-
ten levert veel gespreksstof. Het 
mooie is ook, dat huidige bewo-
ners van Bedaf mensen ontmoeten 
die mogelijk al jaren geleden de 
buurtschap verlieten om elders hun 
levensweg te vinden. Het is echt 
een feest van ontmoeting.

Ook op zondag hoefde de organi-
satie niet op belangstellenden te 
wachten. Vanaf de openingstijd 
kwam er een gestage stroom 
bezoekers binnen wandelen. Rond 
het middaguur nam het aantal 
bezoekers even iets af, maar na 
lunchtijd groeide de stroom weer 
aan en bleef het erg druk tot kort 
voor vijven. Veel mensen die op 
zaterdag al aanwezig waren, zijn 
op zondag weer present. Ze bren-
gen bijna altijd andere familieleden 
mee, alsof ze zeggen willen: dit 
moet je gezien hebben!!
André Moors maakt een aantal 
(oud)bewoners van Bedaf bijzonder 
blij wanneer hij belooft aan hen fo-

to’s te mailen die zij vaak pas voor 
de eerste keer zien! Hij ontvangt 
van veel kanten complimenten. 
Ook andere min of meer betrokke-
nen ervaren veel waardering voor 
deze prestatie van Amalia.

De leden die het boekenstalletje 
beheren, doen goede zaken. Er 
gaan heel wat boeken over ‘de 
toonbank’ en ze kunnen tot hun 
vreugde wel 24 nieuwe leden 
inschrijven. Onze heemkundekring 
groeit tot meer dan 1750 leden. 
Niet te geloven! Een ruwe schat-
ting wijst uit dat Amalia ongeveer 
duizend bezoekers mocht verwel-
komen. Inderdaad; Baarle kwam 
massaal naar Bedaf!

Onopvallend, maar wel degelijk 
aanwezig waren de mensen die 
Amalia’s gasten van koffie of thee 
met cake voorzagen, de drankjes 
schonken en tegelijk ook de afwas 
verzorgden. Meerdere nijvere 
handen hebben dat met zeer te 
waarderen dienstbaarheid gedaan. 
Zij leverden hiermee een echt 
belangrijke bijdrage aan het welsla-
gen van deze activiteit, doordat ze 
gastvrijheid waar maakten.

Het moet de organisatoren een 
bijzonder goed gevoel geven dat 
zovelen plezier beleefden aan deze 
tentoonstelling. Proficiat met dit re-
sultaat. Heemkundig gezien is het 
ook nog eens zo dat er weer een 
aanmerkelijk stuk heemgeschiede-
nis is vastgelegd. Daar mag Amalia 
ook trots op zijn. 

De foto’s bij dit artikel zeggen heel 
veel voor de fantastische ambiance 
tijdens dit weekendje Bedaf.
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Kees Bax
André, 
Al een beetje uitgerust? Wat was 
het toch een drukte hier op Bedaf. 
Had niet verwacht dat er zoveel 
belangstelling voor was. Echt super 
geslaagd.
Bedankt André

Jeanne van Ginneken
Hoi Dré,
Ik heb vanmiddag heel erg geno-
ten. Je hebt weer verschrikkelijk 
goed je best gedaan, ga zo door. 
Chappeau!!! 
Groeten Jeanne

Charel en Anny Sneyers - Bayens
De tentoonstelling was heel ver-
zorgd we hebben er van genoten. 
Van harte proficiat.
Groeten.

Ineke van Strijp
Dré een dikke proficiat weer voor 
het geslaagde weekend!! Werk, 
tijd, en inzet zijn niet te meten 
maar het resultaat mag er zijn!! 
Weer een topper voor het Heem!!!

Toon Schellekens
André,
Wat een geweldig mooie tentoon-
stelling; mijn complimenten aan de 
leden van de heemkundekring.

Toon Tuijtelaars
Dag André,
Hartelijk dank voor je moeite! En 
nog gefeliciteerd met je bijzondere 
tentoonstelling. Afgaande op eigen 
bevinding en reacties van beken-
den werd deze erg op prijs gesteld.
Het is bijzonder om met bekenden 
die je vijftig jaar niet gezien hebt, 
dezelfde herinneringen te kunnen 
delen. Misschien tot nog eens 
ziens.

Frans Meeuwesen
We vonden het ‘n hele mooie ten-
toonstelling. We hebben een fijne 
middag gehad.
Met vriendelijke groet. 

Annie en Kees van Gestel
André, bedankt voor alle goede zor-
gen en de fantastische tentoonstel-
ling; wij hebben ervan genoten.
Groeten.

Nelly Bekkers
Hoi André 
Bedankt voor de mooie foto. Het 
waren twee geweldige dagen,
Jullie hadden het GEWELDIG voor 
elkaar. De hulp is met heel veel 
plezier gedaan.
Groetjes en hopelijk nog eens tot 
ziens.

Rosita Bax
Ik houd een hele mooie herinne-
ring aan zaterdagnamiddag; vele 
oude bekenden teruggezien, leuke 
verhalen terug opgediept en met 
deze (sommige nog nooit eerder 
geziene)mooie familiefoto’s nu 
in mijn collectie, is dit gebeuren 
helemaal geslaagd voor mij!
Dankjewel voor dit fantastische 
initiatief!
Groetjes van een blije vroegere 
Belgisch Klein Bedaf-bewoonster.

Luc en Mariette Andries 
Mariette en ik hebben er van 
genoten! Heel veel foto’s gezien 
en nog veel meer oude bekenden, 
het was zalig. Je had het er wel 
erg druk mee met al die mensen 
die als vliegen op de stroop zaten. 
Maar dat hoort er nou eenmaal bij. 
Nogmaals van harte bedankt!
Groetjes.

Els Verdonk
Beste André,
Hartelijk dank voor de tijd en de 
moeite voor het doorsturen van 
de foto’s. De tentoonstelling was 
voor mij een fantastische ervaring. 
Nogmaals hartelijk dank.
Met vriendelijke groeten 
 
Maai en Gerard Wouters
Hoi André,
Ik wil je namens onze families har-
telijk bedanken voor de mooie en 
professionele fototentoonstelling.
Groetjes

Reacties van bezoekers Bedaf in de schijnwerper
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HARRY BENSCHOP

In de afgelopen drie maanden 

zijn de archeologen van de ene 

verrassing in de andere gerold. Na 

de twee grote potten uit de late 

bronstijd/vroege ijzertijd is nog 

een bijzondere vondst gedaan, 

archeoloog Bart Van der Veken 

moest zijn mening grondig herzien 

over waterputten met karren-

wielen, er zijn op het tracé twee 

boerderijen uit de 19e eeuw te-

ruggevonden en soms lijkt het wel 

‘lopende-band-werk’ als op een 

plek wordt gegraven, zoveel wordt 

er gevonden. Alleen de vuursteen-

vindplaats heeft haar geheimen 

nog niet prijs gegeven. 

Zo’n 450 belangstellenden hebben 
zondag 13 september ‘aan de put’ 
gestaan tijdens de Open Dag. Jos 
van der Weerden, Cyriel Verbeek 
en Bart Van der Veken hebben hen 
in groepjes van twintig, dertig man 
in een klein half uurtje laten zien 
hoe de archeologen te werk gaan, 
waar je op let tijdens het veldwerk 
en wat er tot dusver allemaal is ge-
vonden. Maar ook wat er allemaal 
bij komt kijken om conclusies te 

Vondst pot Rössencultuur verrast archeologen

Graven op het tracé van de rondweg (3) 

Bezoek aan de put.

Met rood-witte linten is een 
Middeleeuws gebouw aangegeven.

De posters werden aandachtig bekeken.

kunnen trekken zoals we nu al in 
drie Van Wirskaantes doen.
Naast het ‘veldbezoek’ konden 
bezoekers terecht bij en in de kapel 
van Nijhoven. Op het parkeerter-
reintje hadden de archeologen en 
Amalia de handen ineengeslagen 
voor een informatiemarktje, een sa-
menwerking die naar meer smaakt. 
In de kapel stonden de twee grote 
potten waar we in de vorige Van 
Wirskaante al melding van konden 
maken. 
De archeologen hebben er veel 
plezier aan beleefd om over hun 
werk in Baarle te vertellen. Zeker 
ook omdat het onderzoek op het 
tracé van de Baarlese rondweg zo 
veel nieuwe informatie oplevert 
over onze geschiedenis. 

De twee potten

Iconen van het ‘rijke archeologi-
sche landschap’ dat Baarle zonder 
enige twijfel is – als er nog twijfel 
zou zijn, is die met de resultaten 
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van het archeologisch onderzoek 
op het tracé van de rondweg volle-
dig weggenomen – vormen de twee 
potten die tijdens de Open Dag in 
de kapel opgesteld stonden. Martin 
Meffert, de provinciaal archeoloog, 
heeft de hele dag, zonder zich ook 
maar een moment rust te gunnen, 
de blaren op zijn tong gepraat om 
iedereen over deze magnifieke 
vondst te informeren.

Ze zijn gevonden in een kuil ten 
noorden van de Oordeelsestraat. 
Daar lagen ze, ‘opengeklapt’ in de 
grond. In ‘grote lappen’, grote stuk-
ken aardewerk (van soms wel 30 
tot 40 cm) die bijna tegen elkaar 
aan lagen. Van rand tot bodem 
konden van de twee potten stuk-
ken in elkaar worden gepast, een 
voorwaarde om te besluiten om tot 

Martin Meffert geeft uitleg over de twee potten.

Stagiaire Loes met de ‘grote lappen’. 

restauratie over te gaan. Je moet 
wel de vorm van de pot goed in 
beeld hebben. Bij één pot is veertig 
procent aangevuld met gips, bij de 
andere maar twintig procent want 
daar is tachtig procent van terug-
gevonden! “Beide potten hebben 
na restauratie een zodanige waarde 
dat je er publiekelijk iets mee moet 
doen”, gaf Martin op de Open Dag 
aan. “Niet wegstoppen in de kelder 
van een museum.” Het beste is ze 
in Baarle te laten, op een plaats 
waar het ‘archeologisch verhaal’ 
verteld kan worden. 
Op de Open Dag mochten de 
archeologen ook de burgemeesters 
van Nassau en Hertog verwel-
komen en hen bijpraten over het 
onderzoek en de spectaculaire 
resultaten. Beiden waren ervan 
overtuigd dat Baarle daar wat mee 

moet. Vanuit onze heemkundekring 
willen we daar de komende jaren 
zeker aan gaan trekken.

Rössencultuur

Op de Open Dag had aarde-
werkspecialist Simone Bloo mij 
‘nog een heel bijzondere vondst’ 
toevertrouwd. “Vertel ik je over 
een paar weken wel het fijne van.” 
Op het tijdelijk kantoortje aan de 
Geerstraat wijst ze half oktober 
op een aantal scherven op tafel. 
Zeker wel honderd, schat ik zo. 
Stukjes van twee tot vijf centimeter 
groot. Enkele nog wat groter, tot 
vijftien centimeter. “Ze komen uit 
het midden-neolithicum. Behorend 
tot de Michelsbergcultuur, rond 
4000 v. Chr. Dachten we,” vertelt 
Simone. Ook voor haar is dit bij-
zonder materiaal, dat ze niet vaak 
in handen heeft. Daarom heeft ze 
enkele specialisten geraadpleegd. 
Want ze hadden toch wel twijfels. 
Misschien is het nog ouder? Komt 
het mogelijk uit de Rössencultuur?
Net toen ik bij haar langs kwam, 
kreeg zij een mailtje van Fred 
Brounen van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed: ‘Je kunt er 
zeker van zijn dat het een pot is uit 
de Rössencultuur. Helemaal niet 
raar dat jullie twijfelden, want aar-
dewerk dat tot die cultuur behoort, 
is uiterst zeldzaam.’

Afbeelding overgenomen uit Spatz, H. 
1996, Tafel 210, pot 6. Rössenpot uit 
Weinstadt Endersbach, Duitsland (in 
de buurt van Stuttgart). 
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“Aan de vorm van de scherven wist 
ik wel in welke periode ik het moest 
zoeken”, legt Simone me geduldig 
uit. Ze laat me enkele afbeeldingen 
in ‘leerboeken’ zien: “Een wat naar 
de bovenrand toe naar buiten uitlo-
pende wand, bijna de vorm van een 
tulp. En een bolle onderkant. De 
kerfjes op de rand en de knobbel-
oren maakten het beeld compleet. 
Dat is zo afwijkend van aardewerk 
uit de ijzertijd. Ook de manier 
waarop de oren zijn doorboord – 
deels is die doorboring in de wand, 
zeg maar ‘onderhuids’, gemaakt 
– maakten mij wel duidelijk dat het 
niet uit de ijzertijd kwam.”
De kerfjes op de potrand zijn er met 
een spateltje in gemaakt, als versie-
ring. Ook de oren, op de pot zitten 
enkele zogenaamde knobbeloren, 
waren versierd. “Dat bracht mij aan 
het twijfelen. In de Michelsbergcul-
tuur werden de oren namelijk niet 
versierd. Het zal toch niet…”. De 
mail van Fred Brounen bracht het 
verlossende bericht: de pot behoort 
tot de Rössencultuur, zo’n 4500-
4000 v. Chr. Een unieke vondst.

Puzzelen

Loes, studente uit Leuven, viel 
dus met haar neus in de boter 

Het typerende knobbeloor. De kerfjes op de potrand zijn er met een spateltje ingemaakt. 

tijdens haar stage in Baarle. Zulk 
oud aardewerk in je handen, dat 
zal ze niet vaak meer meemaken. 
Zij heeft het grootste deel van de 
scherven, het waren er precies 86 
wist Simone me nog te vertellen, 
aan elkaar gepast. Met Bart, die 
elke koffiepauze wel aangreep om 
even mee te puzzelen. 
Aan elkaar geplakte scherven 
worden in een lage bak met zand 
gelegd. Zo kan je voorkomen dat 
er teveel spanning op komt te 
staan bij het ‘passen en meten’ van 
nieuwe stukjes. Laat Simone nu 
net zand zijn gaan halen als ik wat 

foto’s wil maken van het knob-
beloor en de ingekerfde rand. Niet 
aanraken, kreeg ik te horen. Enkele 
dagen later was de pot al afgevoerd 
naar het kantoor van BAAC. Geluk-
kig had Simone de nodige foto’s 
gemaakt. 

‘Hele pot’

“De pot was helemaal compleet”, 
zegt Simone. Ik kijk haar ongelovig 
aan. “Ja, archeologisch compleet. 
Dan bedoelen wij dat het profiel 
van de zijwand, van rand tot 
bodem, compleet is. Wij hoeven 

Voorzichtig worden de scherven gepast, een tijdrovende klus.
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geen complete pot te hebben om 
de pot te vervolledigen, zolang 
het volledige profiel en de ronding 
maar gekend zijn. Maar of je het 
geloven wilt of niet, de pot was 
wél voor tweederde compleet!” En 
dat is heel bijzonder, vertrouwt zij 
me toe.
In Nederland is er vooral langs de 
oostgrens aardewerk uit de Rössen-
cultuur gevonden, met name in een 
strook langs de Maas tot in België. 
Bij een opgraving in Well-Aijen 
(gemeente Bergen) zijn vergelijk-
bare oren aangetroffen, daar is een 
datering van 4700 v. Chr. voor de 
context (het spoor waar de pot is ge-
vonden, red.) uitgekomen. Simone: 
“Dat we het in Baarle, zo ver naar 
het westen, hebben aangetroffen, is 
al bijzonder. Meer naar het westen 
zijn maar op twee, drie plaatsen 
(op Tholen en voorbij Antwerpen) 
natuurstenen artefacten (Breitkeile) 
uit die  periode gevonden.”

Van nationaal belang

Wat de vondst in Baarle nog meer 
bijzonder maakt, is dat hier een 
‘hele pot’ is aangetroffen. Op de 
vindplaatsen in Limburg waar Rös-
senaardewerk is geregistreerd, zijn 
maar enkele scherven gevonden. 
”De pot moet in zijn geheel zijn 
achtergelaten. Je moet daarbij 
bedenken”, vervolgt Simone, “dat 
in de ijzertijd en later veel aarde-
werk werd gebruikt, in de Rössen-
cultuur nog niet. Vermoed wordt 
dat die mensen nog niet helemaal 
sedentair (op één plaats) leefden 
en soms nog rond trokken. Het 
aardewerk uit de Rössencultuur is 
ook dunwandig, veel breekbaarder 
dus dan in de ijzertijd. Dat maakt 
het al helemaal bijzonder dat er 
ver buiten het oorsprongsgebied, in 
Duitsland voorbij de Eifel, een hele 
pot is gevonden.”

Zij schat dat in heel Limburg ten 
hoogste 100 scherven zijn gevon-
den. En in Baarle dus een hele 
pot. Een ongekende vondst in de 
Lage Landen. “Dan mag je stellen 
dat deze vondst van nationaal en 
ook internationaal belang is. Die 
verdient in ieder geval een plaatsje 
in het Brabants Museum.”

Ven bij vuursteenvindplaats

Je bent net een paar weken te 
vroeg, zegt Jan Roymans, als 
landschapsdeskundige verbonden 
aan het onderzoek, als ik hem tref 
bij de vuursteenvindplaats op Bo-
schoven. Beter gezegd: bij het ven 
waaraan de vuursteenvindplaats 
gelegen is. Roymans is gespecia-
liseerd in de ‘natte delen van het 

De bodem van het ven tekent zich scherp af. 

Het profiel wordt heel nauwgezet ingetekend.

landschap’. “De vuursteenvind-
plaatsen bevinden zich rond het 
ven”, steekt Roymans van wal. 
“Niet verwonderlijk. Op de rand 
hebben mensen gewoond, heel 
tijdelijk. Juist op de overgang 
van laag naar hoog was eten te 
vinden. Daar was de biodiversi-
teit het grootst. Vergis je niet, als 
we spreken van ‘basiskampen’, 
verbleven families van zo’n zes, 
zeven personen er in die tijd 
hooguit enkele weken. Altijd op 
doortrek, maar ze gebruikten vaste 
routes en vaste pleisterplaatsen. 
Deze plek was er waarschijnlijk 
één van.”
Hij kijkt er naar uit als het ven 
wordt opengelegd. Dan kan er pol-
lenonderzoek plaatsvinden. “Dat 
levert ons dan informatie op hoe 
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de omgeving eruit zag in die tijd. 
Vanwege het dikke veenpakket 
is het onderzoek veelbelovend.” 
Roymans ziet, gevraagd naar het 
belang van dit onderzoek, het als 
een voortdurende uitdaging, om 
iedere vindplaats boven de grijze 

massa uit te tillen. “En vragen 
zien te beantwoorden die de we-
tenschap weer een stukje verder 
kunnen brengen. Gelukkig geeft 
de provincie de Combinatie, de 
drie adviesbureaus, veel ruimte bij 
het onderzoek op de rondweg.”

Frieda ontvangt de studenten van Larenstein bij het ven. 

Dekzandlandschap met essen

Je treft niet zo veel vennen met 
resten van bewoning uit het 
vroegere landschap aan, onderwijst 
fysisch geografe Frieda Zuidhoff 
van ADC ArcheoProjecten op een 
ochtend studenten van de hoge-
school VHL (Van Hall Larenstein) 
in Velp. “Logisch dat ze destijds 
dit ven opzochten. Het is zo’n 35 
meter in diameter”. Als voorberei-
ding op hun excursie hadden de 
studenten zich al terdege verdiept 
in het Baarlese landschap: ‘Een 
dekzandlandschap met grote es-
sen. Ontstaan in de laatste ijstijd’. 
Op de geomorfologische kaart val-
len de beekdalen het meest op, het 
zijn belangrijke elementen in het 
ontstaan van het landschap. Op de 
hoge essen is het ‘archeologisch 
materiaal’ heel goed bewaard, 
geeft Frieda hen nog mee. “Het ven 
waar we met z’n allen rond staan, 
dateert vermoedelijk uit het mid-
den-mesolithicum. In de loop der 
eeuwen heeft er eerst den, dan eik, 
hazelaar en tenslotte beuk gestaan. 
Aan de hand van het pollenonder-
zoek kijken we naar de invloed van 
de mens op de vegetatie.” 
Er zal nog uitgebreid nader on-
derzoek aan plaats vinden. En er 
wordt nog verder gegraven in en 
rond het ven. Het uitwerken van 
de genomen monsters uit het ven 
zal nog maanden in beslag nemen. 
Het zal dus nog een tijdje duren 
vooraleer het ven al haar geheimen 
heeft prijsgegeven. 

Jagers/verzamelaars

Cyriel Verbeek is wat voorzichtiger 
als het op de datering van het ven 
en wat er zich rond het ven heeft 
afgespeeld, aankomt. “Alles wijst 
nu op het midden-mesolithicum. In 
eerste instantie gingen we uit van 

De boom heeft een paar duizend jaar in het veen gelegen. 

Het was nog een heel karwei om de stammen af te kappen 
zonder het profiel te verstoren. 
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De Larenstein-studenten bij de wasplaats. 

het vroeg-mesolithicum.” Cyriel is 
de projectleider van het onderzoek 
op de rondweg maar ook gespecia-
liseerd in vuursteenonderzoek. “Het 
lijkt erop dat hier alleen ‘jagers/
verzamelaars’ kwamen. We hebben 
tot nu toe bij het vuursteenonder-
zoek alleen aanwijzingen gevonden 
van ‘pijlbewapening’: vuursteen dat 
als weerhaak of pijlpunt gebruikt 
is op pijlen van riet of hout. Voor 
de voedselvoorziening dus.” Cyriel 
voegt er nog aan toe dat er ‘te wei-
nig aanwijzingen zijn voor schrab-
bers’, vuursteen dat gebruikt werd 
om vet van de huid van beesten 
te schrapen. Het sterkt hem in de 
overtuiging dat in die tijd te Bo-

schoven alleen sprake was van een 
tijdelijk verblijf. “Mensen zwierven 
over honderden kilometers door het 
landschap. Jaarlijks kwamen ze 
voor korte tijd op geschikte plekken 
terug.” Het materiaal dat we hier 
aantreffen is ‘Wommersom kwart-
siet’. “Het is een natuursteen die 
werd gewonnen in Wommersom, 
bij Tienen (B). Door handel kwam 
het onze kant op. Of ze gingen het 
zelf halen. Boven de grote rivieren 
in Nederland kom je dit kwartsiet 
bijna niet tegen.”

Boerderij op Boschoven

In de spie tussen het Bels Lijntje 
Projectleider Cyriel Verbeek op de 
Open Dag. 

en Boschoven zijn meer sporen 
van bewoning gevonden dan 
verwacht. “Goed bewaarde resten”, 
zegt Bart Van der Veken. Hij praat 
me net als de vorige keer weer 
helemaal bij over de vorderingen 
van het archeologisch onderzoek 
op het tracé van de rondweg. “Een 
erf uit de periode 1650/1850, 
met een stenen fundering van een 
boerderij en meerdere waterputten 
uit diezelfde periode. Verder nog 
aardewerk uit sporen van een iets 

De activiteiten op Boschoven in volle gang. 

oudere periode, rond ca. 1500.” 
Op hun kaarten duiden de archeo-
logen deze plek aan als ‘vindplaats 
1’, de meest noordelijk te onder-
zoeken plek in het noord-zuid 
lopende tracé van de rondweg. 
Naar de Bredaseweg toe hoeft 
er geen archeologisch onderzoek 
meer plaats te vinden.
Eerst is een klein deel van de spie 
onderzocht. “Moesbedden wijzen 
erop dat hier grond bewerkt is. In 
de noordwest hoek hebben we 
karrensporen blootgelegd. Ook 
een waterput en een waterkuil 
versterkten ons vermoeden dat er 
dichtbij een woning, een boerderij 
moet hebben gestaan.” Bart wijdt 
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mij helemaal in hoe de archeo-
logen verder zijn gegaan: “Grep-
pels die we hebben blootgelegd, 
kwamen overeen met wat er op de 
kadastrale minuut van 1832 was 
ingetekend. Alleen iets verschoven, 
want oude kaarten georefereren 
is uiteraard niet helemaal precies, 
het scheelt enkele meters. Met het 
vermoeden dat hier echt iets van 
bewoning moet zijn geweest – op 
de kaart van 1832 stond ook 
een boerderij ingetekend – is de 
noordelijke punt van het terrein 
opgegraven.

Vijf vlakken

Niet voor niets, zo blijkt. De 
archeologen hebben er wel aan 
moeten trekken, want ze hebben in 
vijf vlakken (dat wil zeggen op vijf 
niveaus in de bodem) gegraven. 
“Dat komt op zandgronden heel 
weinig voor, dat we zo in zo veel 
vlakken opgraven”, legt Bart de 
gevolgde werkwijze uit. “Het zegt 
veel over de complexiteit van het 
geheel.” 
Ten zuidoosten van de boerderij, 
tegen het huis aan bijna, is een 
zone met allemaal waterputten 
aangetroffen. De karrensporen, aan 
de andere kant van de boerderij, 
blijken langs het huis te lopen, 
waarschijnlijk een eeuwenoude 
verbinding naar Boschoven en 
verder. Aan de noord- en zuidzijde 
van de stenen fundering zie je 
duidelijk hoe er naar de stal werd 
gereden, wijst Bart me op de kaart. 
“De structuur wordt als een potstal 
geïnterpreteerd.” Naast de stenen 
fundering, zijn ook paalsporen 
gevonden. “Er is dus ook sprake 
geweest van houtbouw, op precies 
dezelfde plek, van eenzelfde soort 
gebouw. Maar of dat beide er 
tegelijkertijd hebben gestaan, dus 
hout- en steenbouw tegelijkertijd, 
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De karresporen zijn duidelijk zichtbaar. Waar de mensen 
staan, bevinden zich de restanten van het muurwerk. 

Vindplaats 1 met de boerderij op Boschoven. 
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of opeenvolgend, is vooralsnog in 
nevelen gehuld.”
Wel is iets naar het oosten nog een 
potstal gevonden. “In dit geval is 
het honderd procent zeker ‘hout-
bouw’. We vermoeden dat het een 
15e/16e eeuwse boerderij was. 
Het bewijst dat de boerderij met 
stenen fundering uit de 17e/19e 
eeuw in de directe omgeving, op 
nog geen 15 meter, een voorganger 
heeft gehad”, verklaart Van der 
Veken. 
Aan de andere kant van Boscho-
ven - op vindplaats 2 - zijn nog 
watervoerende greppels met een 
drenkkuil aangetroffen. Uit het 
materiaal dat in deze sporen is 
aangetroffen, kan worden afgeleid 
dat ze rond 1500 in gebruik waren 
en vermoedelijk bij de 15e/16e 
eeuwse boerderij aan de andere 
kant van de weg hoorden.

“Momenteel is het nog een giganti-
sche warboel”, zegt Bart. Daarmee 
heeft hij niets teveel gezegd als 
je naar het kaartje van vindplaats 
1 kijkt. En dat is nog maar het 
eerste vlak, de bovenste laag die 
de archeologen in kaart hebben 
gebracht. “Maar in de uitwerking 
gaan we dit allemaal uitklaren.” 

Karrenwiel

Om de ‘sporenwarboel’ te ont-
warren zijn de archeologen op 
bepaalde plekken dieper gaan 
graven. Bijvoorbeeld in de zone 
waar verschillende waterputten 
naast en over elkaar liggen. “Het 
betreft bijna allemaal plaggen-
putten, waterputten helemaal 
opgebouwd uit plaggen”, zegt Van 
der Veken. “Toen op een gegeven 
ogenblik de goeie eiken bomen ‘op’ 
waren, is men begonnen met de 
zogenaamde plaggenputten. Plag-
gen werden op elkaar gestapeld 

De plaggen waarmee de put is gemaakt zijn duidelijk te zien. 

Het karrenwiel wordt ‘in het vlak’ ingemeten. 

Een dubbel karrenwiel.

om een put te maken. Dat is vanaf 
1300 ongeveer. Vanaf 1500 heeft 
men karrewielen onder in een put 
gelegd.”
Bart moet lachen. “Het is hier in 
Baarle wel de gekkigheid ten top. 

Beweerde ik drie maanden geleden 
naar aanleiding van een vraag 
van jullie lid Jacques Boone nogal 
stellig dat er tijdens dit onderzoek 
waarschijnlijk geen waterputten 
met karrenwielen zouden gevon-
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den worden, daar moet ik nu toch 
wel op terugkomen. We hebben 
er op deze plek wel vijf gevonden! 
Waaronder een dubbele, alsof 
het zo nog niet genoeg is. En ten 
noorden van de Reth hebben we 
bij een andere boerderij nog zes 
putten met karrenwielen gevonden. 
De teller staat nu op zeventien kar-
renwielen! Terwijl ik er bij andere 
opgravingen heel af en toe wel 
eens eentje vind.” 
Het karrenwiel ligt op de bodem 
van de put, als fundering. In de 
zomer staat het water laag, in de 
winter staat het hoger. Bij één 
waterput waren op het karrenwiel 
houten plankjes gelegd, breder dan 
het karrenwiel. Op die planken was 
een bakstenen waterput gebouwd”.

Stiep

Hij neemt me nog even mee naar 
het ‘vierde vlak’ van vindplaats 
1. “Daar hebben we één stiep 
opgegraven.” Een stiep is een 
stenen fundering waar de hout-
bouw van een gebouw op rust. 
“Vanaf ongeveer 1300 kennen we 
bakstenen. Dat werd vanaf die tijd 

Danny en Cyriel meten de stenen 
fundering (stiep) in. 

gebruikt voor het fundament van 
een gebouw. Er werden dan geen 
houten palen meer ingegraven, die 
stonden op de stenen fundering. 
Als een woning werd afgebroken, 
werden na het hout ook de stenen 
vaak weggehaald en op een andere 
plek hergebruikt. Voor de archeo-
logen levert dat ‘onzichtbare erven’ 
op.” De stenen lagen naast elkaar, 
in verband. Op Boschoven herin-
nert dus één stiep nog aan deze 
manier van bouwen.

“Uit veel later tijd zijn op vind-
plaats 1 parallel aan het Bels 
Lijntje nog sporen gevonden, die 
waarschijnlijk zijn terug te voeren 
op telegraafpalen die langs de 
spoorlijn stonden”, zo besluit Bart 
Van der Veken zijn relaas over 
vindplaats 1. “Een plek waar we 
uiteindelijk dus delen van twee 
erven (boerderijen, red.) uit de 
Nieuwe Tijd hebben blootgelegd. 
Hadden we nooit verwacht.”

Middeleeuws Nijhoven

Van de kuilen die van de zomer 
achter de kapel van Nijhoven zijn 
aangetroffen (zie de vorige Van 
Wirskaante) is nog steeds niet 
achterhaald waar ze voor dienden. 

“Geen idee wat het is”, zegt Bart 
nog eens verontschuldigend. “De 
archeologen die zijn gespeciali-
seerd in de late Middeleeuwen en 
de Nieuwe Tijd en de archeobota-
nici gaan er mee aan de slag. De 
vaste ploeg van de rondweg is heel 
benieuwd.”
Bij het schrijven van het vorige 
artikel was de opgraving rond de 
kapel nog in volle gang. Bart weet 
nu te melden dat er ten noorden 
van Nijhoven meerdere hooimij-
ten zijn gevonden: “Sowieso al 
zes. Door hun vorm zijn ze in de 
Middeleeuwen te dateren.” Ze zijn 
vijfhoekig, lange schuine palen die 
van boven bijeen komen, vormden 
de constructie om het hooi tegen 
weer en wind te beschermen.
Verder zijn er op de vindplaats ach-
ter de kapel nog twee boerderijen 
gevonden: één is waarschijnlijk 
Romeins, de ander dateert uit de 
volle Middeleeuwen.
De Middeleeuwse bewoning (pe-
riode 1000-1200) loopt door aan 
de andere kant van Nijhoven. Aan 
beide zijden van de weg zijn heel 
veel boerderijen uit die tijd opge-
graven. Moesbedden, hooioppers, 
schuren, stallen, waterputten en 
boerderijen wijzen erop dat het hier 
een drukte van jewelste was in die 

De schuine paal van de hooimijt, even heel goed zoeken in 
het profiel. 
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De vijfpalige hooimijten op Nijhoven vallen goed op. 

tijd. “Hier en daar is het patroon 
behoorlijk verstoord door greppels 
en grondbewerkingssporen uit 
latere tijd. Het is dus veel zoekwerk 
om de Middeleeuwse bebouwing 
goed in kaart te brengen”, zegt 
Bart nog. Hij vult nog aan dat er 
rondlopende greppels – rondom 
de gebouwen dus – zijn gevonden, 
die in de Middeleeuwen voor de 
begrenzing van het erf zorgden.
Alsof het allemaal nog niet genoeg 
is, krijg ik later van Marlien Jans-
sens te horen dat er bij Nijhoven, 
dicht bij de kapel, een Romeinse 
potstal is gevonden. “Eigenlijk 

Om de boomstamwaterput te ontgraven was 
grondwaterbemaling nodig. 
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twee”, zegt ze. “We proberen 
te achterhalen hoe de boerderij 
precies heeft gestaan.” Of dat gaat 
lukken, is maar de vraag. Het zit 
precies in de uiterste punt die is 
onderzocht. Wel is ter plekke nog 
Romeins aardewerk gevonden. 

‘Het stikt van de 
Middeleeuwen’ op de Reth 

Hoewel Bart er nog niet zo veel 
over wil zeggen, vertrouwden de 
veldwerkers me in september op 
de Reth toe: ‘Het stikt hier van 
de Middeleeuwen’. “We zitten 
hier in vindplaats 16 inderdaad 
volop in de Middeleeuwen”, wil 
Bart al wel kwijt. “Het ene na het 
andere erf wordt er opgegraven. 
De gebouwen lijken allemaal op 

Detail boomstamwaterput. 

Op de voorgrond een deel van de erfinrichting, op de achtergrond een 
volmiddeleeuwse gebouwplattegrond. 

elkaar qua afmetingen en opbouw. 
De meeste hebben niet de typische 
bootvorm van de Volle Middeleeu-
wen, de wanden zijn redelijk recht. 
Vermoedelijk zijn de gebouwen op 
het einde van de Volle Middeleeu-
wen, na 1150, te dateren. Maar 
dat moet ik nog uitzoeken. Ze 
zijn allemaal ongeveer oost-west 
georiënteerd”. 
Begin oktober zijn er al vijf 
gebouwplattegronden in kaart 
gebracht. Er zijn ook heel veel 
kleine gebouwtjes opgegraven, 
4- en 6-palige spiekers, schuurtjes 
waar de voorraad in werd bewaard. 
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Overzicht van de gevonden huizen op de Reth (veelal met 
bootvorm en gelijke oriëntatie). 
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Wat ook mooi te zien is op de kaart 
is een deel van de erfindeling, 
vermoedelijk een veekering. Enkele 
greppels en palenrijtjes lopen mooi 
naar een waterput toe. 

Kelder

Ten noorden van de Reth, op 
Belgisch grondgebied, is na Bo-
schoven nog een boerderij uit de 
Nieuwe Tijd gevonden. “De zone 
net ten noorden ervan is redelijk 
leeg, met sporen van grondbewer-
king en dan ineens weer een boel 
sporen bij elkaar: een boerderij met 
stenen fundering, een omvangrijk 
greppelsysteem er rond met een 
waterkuil en meerdere waterputten. 
Omdat de sporen precies overeen 
komen met de kaart uit 1832, 
weten we in welke tijdsperiode we 
zitten.” Bart herinnert me nog even 
aan de waterputten met karrenwiel 
die hier zijn bovengehaald. Net 
zoals bij Boschoven hebben we bij 
deze boerderij ook een heleboel 
waterputten opgegraven. Het zijn 
er zes (waaronder één stenen put) 

Twee lagen steen is het enige dat resteert van de fundering. 

in totaal, met maar liefst negen 
karrenwielen onderin!
Op de plek van de boerderij is ook 
dieper gegraven: “In het tweede 
vlak hebben we een kelder aange-
troffen”, beëindigt Bart zijn verhaal 
voor deze Van Wirskaante.

Kaartmateriaal en de meeste foto’s 
bij dit artikel zijn ter beschikking 
gesteld door de Combinatie van de 
drie archeologische adviesbureaus 
die het project ’Opgraving randweg 
Baarle-Nassau/Hertog’ uitvoeren.

De ‘allesporenkaart’ is geplot op het oude kadastrale minuutplan van 1832. 
Beide kaarten zijn iets ten opzichte van elkaar verschoven (niet meer dan 
enkele meters!), wat je goed kunt zien aan de ligging van de boerderij (groene 
vlak) en aan de greppel (en palenrij van het hekwerk) die van links naar rechts 
door de werkputput loopt. De greppel en het hekwerk vormde de perceelgrens 
zoals goed te zien is op de oude kaart.
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Dodendraadreconstructies (3)

HERMAN JANSSEN

Ook het afgelopen jaar werden 

een aantal stukjes dodendraad 

heropgericht. Sommige zijn zeer 

de moeite waard, andere wat min-

der. Maar overal is er sprake van 

een toenemende belangstelling 

voor ‘den draad’. Daarvan getuigt 

de goede belangstelling voor de 

zeer informatieve tentoonstelling 

in de abdij van Achel, waaraan 

Amalia op zondag 17 april 2016 

een bezoek brengt.

Huis Doorn

Tijdens de heemreis van 30 mei ll. 
stelden de deelnemers vast dat bij 
Huis Doorn een tweede reconstruc-
tie was opgericht. Deze elektrische 
versperring in het park leek niet 
geheel af: sommige beschermdra-
den hingen namelijk los, er was 

Huis Doorn.

geen aanvoerleiding en ook de 
beschermdraden ontbraken. Het is 
niet duidelijk of het een permanen-
te dan wel een tijdelijke opstelling 
betreft. 

Arnhem

In het Nederlands Openlucht-
museum in Arnhem is een 
historische langgevelboerderij uit 
Budel gekozen als decor voor een 
reconstructie van de dodendraad. 

Het museum werkt aan een grote 
tentoonstelling van de Canon van 
Nederland. In de opmaat naar 
deze expositie die in 2017 opent, 
zijn vanaf 30 april 2015 alvast 
vier presentaties te bewonderen 
die de grote geschiedenis van 
Nederland met het dagelijkse 
leven van de gewone mensen 
verbindt. In de paardenstal van 
de boerderij uit Budel vertellen 
twee Nederlandse soldaten in een 
projectie over wat ze meemaken 
in het Noord-Brabantse grensdorp. 
Over de honderden Belgische 
vluchtelingen die binnenstromen 
en hoe de Duitse bezetter de grens 
afsluit met een levensgevaarlijke 
versperring onder hoogspanning. 
Tijdens het gesprek lichten allerlei 
voorwerpen op, zoals een kar vol 
huisraad en een konijn als ‘bij-
vangst’ van de dodendraad. 

De reconstructie in Arnhem 
gebeurde in nauw overleg met 

Actiescène bij de inhuldiging in het Nederlands Openluchtmuseum. 
foto Wim de Knegt
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onze vereniging. Amalia schonk 
zelfs isolatoren: grote (afkomstig 
van een afbraak in Rijkevorsel) en 
kleine (door Martien van Gool ter 
beschikking gesteld). De kleine iso-
latoren wijken enigszins af van het 
authentieke model. Ze zijn wat lan-
ger. Maar ze geven toch een goed 
idee van het toenmalige uitzicht. 
Voor de buitenste versperringen 
zijn gladde draden gebruikt. Daar 
had ik liever prikkeldraad gezien. 
En de kleine isolatoren hangen aan 
de Nederlandse (dus de verkeerde) 
kant van de palen, anders kan je 
ze vanuit de Budelse boerderij niet 
zien. De poort in de draad en het 
schildwachthuisje zijn historisch 
correct uitgevoerd. 

Roosteren

Aan de Schansberg in het Neder-
landse Roosteren (tussen Maaseik 

Poort met schildwachthuisje in Arnhem. foto Wim de Knegt

en Sittard) staat sinds maart 2015 
het ‘Floramonument’, een recon-
structie van de dodendraad. Aan 
het einde van de oorlog moesten 
de Duitsers hier aan de brug over 
de Maas hun geweren en bajonet-
ten achterlaten. De onthulling van 
het monument volgt later dit jaar. 
Een ligusterhaag zal symbool staan 
voor de eindeloze rij Duitse solda-
ten die er passeerden. Ook komt 
er nog een infobord en worden er 
bankjes neergezet. Deze recon-
structie is een privé-initiatief van 
Josée Vervoort en bestaat uit drie 
rijen palen met de nodige draden 
en daartussen Falstaff rozen. 

Het idee ontstond in 2013, na een 

Het planten van rozen bij de 
dodendraad in Roosteren. 
foto Rob Oostwegel

bezoek aan de kunst- en atelier-
route in Schinnen. Kunstenares 
Ans Lemmens merkte toen op dat 
er in het landschap nog weinig 
herinnert aan de Eerste Wereld-
oorlog. Het duurde echter nog tot 
eind 2014 voor de provincie en de 
Waterleiding Maatschappij Limburg 
hun toestemming gaven. Het 
monument staat immers in een 
waterwingebied en dan ben je aan 
heel wat regels gebonden.

Al bij al is dit een sympathiek initi-
atief, al staat de reconstructie aan 
de verkeerde kant van de Maas en 
ontbreken zowel de isolatoren als 
de bovenleiding.

Inhuldiging van de dodendraad in De Klinge. 
foto Guido Van De Ven. 
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De Klinge

Omstreeks midden april 2015 is 
op de grens tussen De Klinge (B) 
en Clinge (NL) een stukje Doden-
draad gereconstrueerd. Om een 
passende, serene sfeer te creëren 
vond de inhuldiging ervan plaats 
om half acht ’s morgens en werd 
ze opgeluisterd met muziek van 
doedelzak en trom, verhalen en ge-
dichten. In de namiddag werd het 
ernaast liggende fietspad in gebruik 
genomen. Dat loopt over een oud 
spoortracé tussen Sint-Niklaas en 
Hulst. 

Heel opvallend is de dubbele 
bedrading aan de isolatoren. Er 
bestaat geen gelijkaardige foto van 
een dergelijke Duitse versperring. 
Bovendien zijn de draden vastge-
maakt met materiaal dat tijdens 
WO1 helemaal niet bestond. De 
porseleinen isolatoren zijn van 
een vrij recent type, overigens net 
zoals bij het vredesmonument in 
Zondereigen. Aan één kant staat 
een beschermende versperring 
van maar liefst zes draden. Dat 
mochten er gerust wat minder 
zijn. Aan de andere kant staat een 
afsluiting met kippengaas. Die 
werd wel eens gebruikt nabij hui-
zen waar veel kinderen woonden. 
Alle palen zijn onderaan met een 
soort teer besmeerd, zoals we op 

Opstelling bij uitkijktoren de Klot in Wuustwezel. 
foto Herman Janssen

veel dodendraadfoto’s zien. Ook 
de aanwezigheid van verschillende 
soorten isolatoren was eerder regel 
dan uitzondering. Minder leuk voor 
de buren: er zou een alarmsirene 
afgaan telkens wanneer iemand de 
draden aanraakt...

Wuustwezel

In Wuustwezel werd op 21 juni 
2015 een reconstructie van de 
dodendraad ingehuldigd. Deze be-
vindt zich op een authentieke loca-
tie bij het natuurgebied de Maatjes, 
op de hoek van de Sneygaertseweg 
en de Hanne Wiewauweg. Tegelijk 
werd een uitkijktoren in gebruik 
genomen. Je kunt er niet alleen de 
dodendraad vanuit de hoogte bekij-
ken, er is ook heel wat informatie 
over het turfverleden van de streek.

De initiatiefnemers hebben zich 
tevoren degelijk bij onze vereniging 
geïnformeerd, met een buitenge-
woon goed resultaat tot gevolg. 
De reconstructie is gebaseerd op 
een oude foto uit de deelgemeente 
Loenhout. Die versperring werd 
met oog voor detail en quasi 
volledig historisch verantwoord na-
gebouwd. De totale lengte bedraagt 
een vijftigtal meter, de afstand 
tussen twee hoge palen van de 
aanvoerleiding. De reconstructie 
toont bovendien een evolutie: 

naarmate grensgidsen er beter in 
slaagden om de draad te passeren, 
gingen de Duitsers hun versper-
ring alsmaar versterken. Daarom 
werden in een gedeelte van de 
reconstructie de stroomdraden 
door verticale draden en metalen 
stangen met elkaar verbonden. Zo 
werd het ontsnappen bemoeilijkt. 
Om dezelfde reden werd die mid-
delste versperring met twee extra 
stroomdraden verhoogd. 

Verticale draden en metalen stangen 
verstevigen de versperring. 
foto Herman Janssen

De nieuwe isolatoren zijn iets ruwer 
en niet spierwit, maar dat valt aan de 
palen nauwelijks op. 
foto Herman Janssen

De porseleinen isolatoren zijn van 
het juiste type. Ze zijn deels oud 
en deels nagemaakt door volwas-
senenatelier ’t Kratje. Dat leidde tot 
een prima resultaat. Alleen al deze 
nieuw gebakken isolatoren maken 
een bezoek aan ‘de Klot’ meer dan 
de moeite waard! 
Jammer genoeg zijn er nog een 
zestal hoekisolatoren gebruikt. Men 
had in dit geval beter een tussen-
paal minder geplaatst. 
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De stichting Verhalis werkt met 
de gemeente Wuustwezel aan 
een landschapskunstwerk om de 
Eerste Wereldoorlog te herdenken. 
Werden in Zondereigen alleen 
witte krokussen onder onze twee 
reconstructies geplant, in Wuust-
wezel gebeurt dit langsheen een 
tien kilometer lang traject van 
de dodendraad. Verenigingen 
en scholen uit Wuustwezel en 
Zundert adopteren een stuk van 
het traject en planten in totaal 
20.000 bloembolletjes. Op 22 
november hebben leerlingen uit 
de hoogste klassen van een tiental 
basisscholen alvast hun krokus-
sen neergepoot. Daarnaast wordt 
o.a. door Cor Smeekens aan een 
geocache gewerkt met als einddoel 
het planten van krokussen. Cor 
maakte voor Amalia’s dodendraad 
geocache de ingenieuze paal 
waarin de cache verstopt zit. Hij 
was op 2 mei aanwezig bij onze 
succesvolle geocache initiatie. 

Stabroek

Op zondag 17 mei 2015 vond de 
zevende Fortengordel plaats. In 
de provincie Antwerpen werden 
19 forten opengesteld voor het 
publiek. In Stabroek openden 
leden van het herdenkingscomité 
een naar eigen zeggen ‘zo goed als 
waarheidsgetrouwe’ reconstructie 
van de dodendraad bij het Fort aan 

Leden van heemkring Molengalm. foto De Polder

de Abtsdreef in Stabroek. Naast 
het ontbreken van de bovenleiding 
zijn vooral de zwarte plastieken 
isolatoren een doorn in het oog. 
Jammer!

In de vernieuwde reconstructie 
in Achel zit een veel te zwaar 
passeursraam. foto Herman Janssen

Achel

Een bezoek aan Achel maakt 
duidelijk dat de plaatselijke 
heemkundekring haar voortrek-
kersrol opnieuw heeft opgenomen 
en Zondereigen zonder meer naar 
de kroon steekt. Het allereerste ge-
reconstrueerde stukje dodendraad 
dat ooit in België is opgericht en 
dat in Van Wirkaante 2014 num-
mer 3 op de pagina’s 82 tot 84 
wordt beschreven, is volledig ver-
nieuwd en de plastieken isolatoren 
zijn vervangen door porseleinen. 
Weliswaar van een verkeerd type, 
maar toch een hele verbetering. 
Wat verderop kwam een nieuwe 
reconstructie van maar liefst twee-
honderd meter lang. Die is werke-
lijk de moeite! De indruk die zo’n 
lange afsluiting nalaat, is veel ster-
ker dan die van een korte. Ze staat 
bovendien op een halfopen plaats, 
zodat de constructie en de impact 
ervan op de bevolking prima tot 
zijn recht komt. De buitenste 
versperringen zijn voorzien van vijf 
gladde draden, wat vrij veel is. De 
Nederlandse vlag staat binnen de 
drie parallel lopende versperringen, 
wat historisch niet verantwoord is. 
Alle drie de versperringen ston-
den destijds volledig op Belgisch 
grondgebied. 

De langste reconstructie ooit bevindt zich tussen de fietsknooppunten 38 en 
216 in Achel. 
foto Herman Janssen
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Hoekisolator. foto Herman Janssen

Jammer ook van de hoekisolatoren 
die voor deze versperring gebruikt 
zijn. Die bestonden een eeuw 
geleden niet. Maar ja, hoe geraak 
je aan een paar honderd correcte 
isolatoren? Wél historisch verant-
woord uitgevoerd zijn het deurtje 
in de beschermingsdraad aan de 
Duitse kant en het kastje voor de 
elektrische apparatuur. 

Bij de ingangspoort van de Achelse 
kluis staat nog een derde per-
manente reconstructie, opgericht 
op basis van een bestaande foto. 
Hier zijn wél de correcte isolatoren 
gebruikt. De isolatoren bovenop de 
palen ontbreken, om het vroeg-
tijdig rotten van de palen door 
insijpelend water te voorkomen. 
Alle reconstructies zijn door een 
dodendraadwandeling van 8,8 km 
met elkaar verbonden en voorzien 
van zeer fraaie informatiepanelen. 
Bovendien loopt in de kluis van 2 
april 2016 tot 28 mei 2016 een 
tentoonstelling over de doden-
draad. Een aanrader! 

Toegangsdeur naar de hoogspanningskast. foto Herman Janssen

De abdijmuur werd door de Duitsers bij de oprichting van de dodendraad 
opengebroken. Een litteken in de abdijmuur verraadt de juiste locatie. 
foto Herman Janssen
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DE WITTE VAN DE ZWARTE

Een broer van mij is op ene mid-

dag vanuit Baol vertrokken met 

zijnen smokkelbak, geladen met 

800 kilo boter. Hij reed langs 

de Blokhut en ging juist voor 

Landgoed Schaluinen rechtsaf en 

zo binnendoor naar Zondereigen. 

De bedoeling was om in België bij 

Heist-op-den-Berg te gaan leve-

ren. De uitkijkers waren richting 

Zondereigen gestuurd maar had-

den geen douanemannen gezien. 

Ze waren er echter wel. Men had 

ze vanuit Baarle-Nassau vooraf 

afgezet en ze hadden zich goed 

verstopt in enen diepen sloot.

In de sloot

Toen mijn broer dichterbij kwam, 
kropen ze uit de sloot en begonnen 
meteen te schieten met automati-
sche machinepistolen. Ze schoten 
op kniehoogte en vuurden een 
regen van kogels af. Het linker-
portier werd doorzeefd, want deze 
smokkelbak was niet voorzien 
van pantserplaten. De douaniers 
schoten ook twee banden kapot en 
mijn broer kreeg drie kogels in zijn 

Zwaar beschoten en een dooien ezel

Chauffeur van een smokkelbak (6) 

onderbeen en twee in zijn knie. 
Toch speelde hij het voor elkaar om 
nog door te rijden tot op Belgisch 
grondgebied op het Ghel bij Zonder-
eigen. Bij meubelhandelaar ‘Polleke’ 
stonden enkele melkkannen langs 
de kant van de weg. Hij kon zijn 
stuur niet meer onder controle 
houden door de lekke banden en de 
pijn in zijn been. De melkkannen 
vlogen alle kanten op en de smok-
kelbak belandde in de sloot. Mijn 
broer verloor veel bloed. 
Bij ‘Polleke’ is iemand in grote haast 
naar het dorp gereden om een 
verbandkoffer en een verpleegster 
te halen. Maar een van de uitkij-
kers was intussen ook ter plaatse 
en nam mijn broer mee op de fiets 
naar een boerderij dichter tegen het 
dorp. Daar is toen den dokter uit 
Baol gekomen. Toen die het verhaal 
van de aanschieting hoorde, was hij 
niet te spreken over het wapenge-
weld van de Hollandse douaniers. 

Hij zei: “Ik zal u verzorgen en ge 
moogt er op rekenen dat ze dit 
nooit aan de weet zullen komen.” 
Den dokter heeft hem na eerste 
verzorging met zijn eigen wagen 
naar een privé kliniek gebracht in 
de buurt van Antwerpen. Daar heeft 
hij vier weken goede verzorging ge-
had. Hij lag in een kelderkamer en 
mocht alleen bezoek ontvangen van 
naaste familie en een paar smok-
kelvrienden. Die kwamen ’s nachts 
op bezoek en moesten door een 
achterdeur in en uit. Daarna heeft 
hij nog zes maanden ondergedoken 
gezeten bij een bevriende jachtop-
ziener in de Ardennen. 
De zwaar beschoten smokkelbak 
lag nog een tijdje in de sloot. Lang 
genoeg voor ons om nog een groot 
deel van de boterlading te redden. 
Even later stuurde de douane vanuit 
Zondereigen een camion om de 
boter op te halen, maar die kwam 
te laat!
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De Hollandse douaniers hebben 
nog hevig gespeurd naar mijn 
broer. Ze kwamen bij ons in Tom-
melshof zelfs zoeken naar bloed-
sporen. Ook zij kwamen voor niks. 
Mijn broer kreeg ver buiten Baol 
goede verzorging. Met een van de 
verpleegsters uit de kliniek is hij 
later gelukkig getrouwd! 

Een kort ezelverhaal

Het was niet altijd boter die ik de 
grens over moest brengen. Ik heb 
ook eens voor mijnen smokkel-
baas, de Jef uit Aarle bij Poppel, 
een stel prachtige ezels gesmok-
keld. In de week voor het transport 
ging ik regelmatig zo eens naar de 
wei waar die beesten liepen. Ik gaf 
ze dan wat brokskes en riep wat 
tegen ze. Zo leerden zij mij een 
beetje kennen. Maar een van die 
ezels was wel enen aparte. Kwam 
ik naar de wei, dan was hij altijd 
als eerste aan de’n draad, maar 
hij dee alles verkeerd! Moest hij 
naar voren, dan ging hij achteruit. 

Moest hij links dan ging hij rechts. 
Wilde ge hem aan het lopen 
krijgen, dan ging hij op zijn knieën 
liggen. 
Op de’n maandag van het transport 
reed ik met enen camion naar de 
Hollandse wei van de ezels. Op de 
camion stond reclame van koffie 
en thee. Ik moest zeven ezels naar 
Kasterlee brengen en ze afleveren 
bij het café van Marieke op Klein 
Rees. Dit alles op voorwaarde dat 
de vliegende douane mij niet zou 
aanhouden en controleren.
De Jef, enen helper Jos en ik zijn 
naar de Hollandse wei gelopen. Ik 
zeg tegen de Jef: “Ziede gij niks 
aan diejen koppigen ezel? Hij staat 
nie aan de’n draad. Dat is niet 
normaal. Daar is iets mee!”
Daar stond hij met de kop naar 
beneden en zijn twee oren hingen 
gewoon recht naast z’ne kop 
omlaag. Hij was kaaidood, staande 

gestorven, nog te veel ezel om te 
gaan liggen toen hij doodging! De 
Jef heeft hem gewoon laten staan. 
Dat gaf veel bekijks van de boeren 
in de buurt.
De andere zes ezels heb ik netjes 
afgeleverd bij Café Marieke in Kas-
terlee. Daar heb ik ze verteld van 
de’n dooien ezel die was blijven 
staan. Niemand geloofde dat. Ik 
heb de Jef gebeld zodat die me 
kon komen halen. Die begon ook 
al over de’n dooien staande ezel. 
Marieke en enen veekoopman zijn 
meegereden om dat wereldwonder 
van de’n dooien ezel te gaan zien. 
Hij stond er nog altijd met zijn 
ogen dicht en zijn grote slappe 
hangoren. Het was altijd al enen 
dwarskop geweest en dat bleef hij. 
Wij bleven het verhaal nog lang 
vertellen bij onze pinten.

Foto’s: A.v.Tuijl 
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ANTOON VAN TUIJL

Onze Keltische voorouders vierden 

op 1 november hun nieuwjaar. De 

oogst was binnen, het zaai- en 

plantgoed lag veilig opgeborgen, 

de voorraadpotten waren gevuld 

om de winter door te komen. Er 

was tijd en reden voor een feest. 

De laatste oktoberdag was dus 

hun oudejaarsavond. In hun 

cultuur was dit het feest van 

Samhain (spreek uit saun). Hun 

geloofsovertuiging zei dat in die 

nacht de tijd even stil stond...

Dat was om de geesten van de 
doden de kans te geven op zoek 
te gaan naar een nieuw menselijk 
lichaam zodat ze konden reïncar-
neren. De Kelten geloofden daar 
sterk in.
In Schotland, Ierland, Wales en het 
Franse Bretagne zijn Keltische tra-
dities heel lang bewaard gebleven. 

Samhain, Halloween, Allerheiligen?

Merkwaardigheden (81) 

Geesten zoeken naar reïncarnatie.

Sporen van de oude jaarfeesten, 
zoals Samhain er een was, vinden 
we er terug tot op de dag van 
vandaag.
Velen gaan ervan uit dat de 
kerk van Rome bij de kerstening 
verwoede pogingen deed om die 
eeuwenoude ‘heidense’ feesten 
uit te bannen. Er een christelijke 
invulling aan geven, was een van 
de methodes daartoe.
Wat wil nu het geval. In de vroege 
christenheid werden de heiligen 
herdacht in de periode kort na 
Pasen. Logisch! Na de viering van 
Christus’ opstanding, vier je ook 
feest voor al zijn goede volgelingen 
en zeker voor de martelaren.

Misverstand

Nu lees je vaak dat de kerk het 
feest van alle heiligen verplaatst 

zou hebben van april naar 1 no-
vember om daarmee het Samhain-
feest te verdringen. Allerzielen van 
2 november zou dan de plaats in 
moeten nemen van de Keltische 
reïncarnatiegedachte. Dat klinkt 
logisch, maar moet toch op een 
misverstand berusten. Merkwaar-
dig is namelijk dat de verplaatsing 
van het Allerheiligen- en Aller-
zielengebeuren niet in Ierland of 
in de andere Keltische gebieden 
begonnen is, maar in Rome. Paus 
Gregorius III nam daartoe in de 
eerste helft van de achtste eeuw 
het initiatief. Wat hem op dat idee 
bracht, is niet duidelijk. Er wordt 
wel verondersteld dat zijn besluit te 
maken heeft gehad met de groei-
ende stroom pelgrims die af kwam 
op de gedenkdag van martelaren 
en andere heiligen. De overweging 
dat er na het binnenhalen van de 

Halloweensfeertje.
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oogst meer voedsel beschikbaar 
was voor al die mensen, kan een 
motief geweest zijn.
Merkwaardig is ook dat de ver-
plaatsing van het Allerheiligenfeest 
aanvankelijk alleen voor Rome 
gold. Pas heel wat later breidde 
deze verandering zich uit over de 
rest van Europa. Allerheiligen en 
Samhain zijn dus niet per definitie 
aan elkaar te koppelen.

Vooravond

Velen nemen aan dat ook Hal-
loween een Keltisch feest zou zijn. 
Het is echter nog maar zeer de 
vraag wat Halloween te betekenen 
heeft en welke relaties er liggen met 
Samhain en / of met Allerheiligen/
Allerzielen? Wat een merkwaardige 
naam is dat eigenlijk, Halloween. 
Die komt van ‘All Hallows Eve’. Dat 
werd later Hallowe’en en tenslotte 
Halloween. All Hallows Eve(ning) 
betekent letterlijk ‘Vooravond van 
Allerheiligen’. De naam zegt al dat 
het met Samhain nauwelijks iets 
te maken heeft. Een zeker verband 
met de Christelijke termen is er wel.
Keltische, Romeinse en Christelijke 
invloeden zijn in het Halloween 
fenomeen verweven geraakt. De 
viering bevat elementen die iets met 
oogstfeesten te maken hebben. Het 
herdenken van de doden en het 
afweren van boze geesten speelt er 

een rol in. Door maskers te dragen 
en je te verkleden – Halloweenge-
woonten – maak je je onherkenbaar 
voor de kwaadwillende geesten. 
Licht speelt een rol. Dus maak je 
lampionnen van uitgeholde pom-
poenen. Die zijn in dit jaargetijde 
voldoende beschikbaar en lenen 
zich er goed voor. Bij het Sint Maar-
tensfeest (11 november) dragen 
kinderen in sommige streken echter 
uitgeholde bieten met een lampje 
erin. Wie heeft wie nageaapt?
Halloween lijkt een mengeling van 
elementen. Het is een activiteit 
zonder duidelijke oorsprong.

Commercie

Door massale emigratie van Ieren 
– vanwege zware hongersnoden – 
naar de Verenigde Staten en naar 
Canada, kwamen Halloween-ach-
tige gewoonten aan de andere kant 
van de oceaan terecht. Lange tijd 
bleven die een vorm van viering 
die bij de Ierse kolonies levend 
gehouden werd. Tot de commercie 
er vat op kreeg. Kwam dat mooi 
uit: zo tussen de grote vakantie 
en Sinterklaas of de Kerstman het 
winkelen nog even een oppepper Uitgeholde pompoen als lampion.

Sint Maartenlampionnen.

Halloweenmasker.

geven! Dat is nooit weg. En zoals 
dat met zoveel trends gebeurt, 
waaide Halloween ook weer deze 
kant op, tot in onze streken.
Vandaar dat we de afgelopen jaren 
witte ‘spoken’ boven onze straten 
zagen fladderen en er verklede 
kinderen door het dorp dwaalden. 
Een merkwaardig onbestemd 
verschijnsel!

Wie heeft er rond 1 november nog 
enig besef van Samhain, All Hal-
lows Eve of Allerheiligen?

Foto’s en bewerkingen: A.v.Tuijl
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Amalia aan het werk (4)

REDACTIE

In de afgelopen drie maanden is 

er binnen Amalia weer de nodige 

activiteit ontplooid. In deze ru-

briek een selectie.

Radio-uitzending 
in ‘Castels dialect’
Donderdag 15 oktober was in café 
In Holland veel Castels dialect te 
horen. Daar had de werkgroep 
dialecten van Amalia voor gezorgd. 

De oudste generatie Snoeijs.

Twee uur lang verzorgde de werk-
groep met technische ondersteu-
ning van radio ‘De Stille Genieter’ 
een dialectenuitzending vanuit het 
café.
Drie generaties Snoeijs kwamen 
aan het woord: Gust en zijn fami-
lie-generatiegenoten, de huidige 
kastelein Jos met zijn vrouw Carin 
en de jongste generatie waaron-
der de drie kinderen Snoeijs. Ook 
werden gesprekken gevoerd met 
‘inwijkelingen’, mensen die niet in 
Castel zijn geboren: waarom zijn 
ze hiernaar toe verhuisd, wanen 
ze zich in Nederland of in België, 
hoe bevalt het leven hier? Verder 
kreeg de luisteraar inzicht in het 
wel en wee van het verenigingsle-
ven van Castel. De uitzending werd 
muzikaal opgeluisterd door het 
Enclavemeezingkoor.

Het leverde een vol café op. En de 
constatering dat het Castels ‘be-
hoorlijk afwijkt van het Baols’. Niet 
verwonderlijk gezien de ligging van 
de buurtschap.

Vernieuwing 
website
Ter gelegenheid van de vierhon-
derdste verjaardag van de geboorte 
van Amalia van Solms, prinses 
van Oranje, bracht onze vereniging 
op zaterdag 31 augustus 2002 
een bezoek aan het kasteel van 
Turnhout. In het stadhuis werd bij 
die gelegenheid onze eerste web-
site voorgesteld. In oktober 2006 
volgde een vernieuwing, later 
volgden er nog een tweetal. 
In 2015 was onze site aan een 
grondige vernieuwing en door-
start toe. Ons lid Jan Broos werd 
opnieuw bereid gevonden om de 
bestaande website op te frissen, 
of in het computerjargon: van een 
nieuwe template te voorzien. Tech-
nisch was de website nog perfect 
in orde en helemaal actueel qua 
beveiliging, updates en back-up.

Het bepalen van de nieuwe kleu-
ren was niet eenvoudig. Kleuren-
combinaties roepen bij iedereen 
een verschillend gevoel op en het 
is niet mogelijk om aan ieders 
verwachting te voldoen. Onder 
meer hierover werd op zondag 20 
september met geïnteresseerden 
overlegd. Er werd geopteerd voor 
zachte kleuren die de aandacht 
niet afleiden. Lezen op een lichte, 
rustige achtergrond is bovendien 
minder vermoeiend. Schakerin-
gen van blauw en grijs kregen de 
voorkeur, ook al omdat het blauw 
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De Stille Genieter aan het werk.

bij Amalia hoort, denk aan onze 
Van Wirskaante. Voorts kregen de 
deelnemers een vragenlijstje mee 
naar huis, wat o.a. tot een voorstel 
leidde om uit twee mogelijke tem-
plates te kiezen. Beiden oogden 
mooi. Ze waren rustig van opbouw 
en geschikt voor tablet, I-phone, I-
pad en dergelijke. Uiteindelijk werd 
de knoop doorgehakt op basis van 
de uitgebrachte stemmen.

Op 30 september werd toestem-
ming gegeven om de template 
aan te schaffen. Er werd gekozen 
voor een breed tekstvlak met grote 
foto’s. Dit is misschien wel de 
opvallendste wijziging. Hierdoor 
oogt het allemaal wat frisser. De 
menustructuur werd overzichtelijk 
gemaakt, er kwam een nieuwe 
header, de agenda springt wat 
meer in het oog en de sponsorre-
clame werd naar de rechterkolom 
verschoven.

De vernieuwde website stond op 

16 oktober online. Kort daarna 
kreeg de nieuwsbrief een aange-
past jasje. Het resultaat van al dit 
werk mag gezien worden, al is 
nog niet alles in orde. Zo worden 
artikelen geactualiseerd of op de 
juiste plaats in de menustructuur 
geplaatst. ‘Lees meer’-knoppen 
worden aangebracht en foto’s 
ingevoerd. Er worden plannen 
gesmeed voor een online-shop, de 
pagina met links wordt opnieuw 
bekeken en zelfs de digitale be-
schikbaarheid van alle jaargangen 
van ons tijdschrift Van Wirskaante 
wordt overwogen.

Voortaan zullen regelmatig nieuwe 
artikelen op de homepagina ver-
schijnen. Op 27 november werd 
tijdens een cursus in het heemhuis 
alvast verduidelijkt hoe dat in zijn 
werk gaat en met welke afspraken 
daarbij moet worden rekening 
gehouden. Benieuwd naar het 
resultaat? Surf snel naar www.
amaliavansolms.org. 

Pools Boek over 
Baarle
Regelmatig komen er verzoeken 
om informatie binnen bij Amalia: 
over Baarle, over de enclavesitu-
atie, over het Bels Lijntje, noem 
maar op. Soms heel specifieke 
vragen. Verzoeken ook van over 
de hele wereld. Op zich was het 
mailtje uit Polen dat in mei vorig 
jaar binnenkwam op het heem-
huis om meer informatie over de 
‘fascinerende geschiedenis van 
de gemeente Baarle’ dan ook niet 
zo opzienbarend. Dat het van een 
Poolse historicus, verbonden aan 
de Poolse Academie van Weten-
schappen, professor Ryszard Zeli-
chowski kwam, maakte het weer 
wel bijzonder. Hij was al twee keer 
in Baarle geweest en er materiaal 
verzameld, zo schreef hij, maar ‘ik 
heb nog steeds veel vragen’. Her-
man Janssen en Antoon van Tuijl 
hebben hem tijdens een bezoek 
aan Baarle van informatie kunnen 
voorzien, zonder al te veel moeite, 
want Zelichowski spreekt goed 
Nederlands. Het heeft een boek 
in het Pools opgeleverd over het 
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eigenaardige Baarle. Als dank voor 
de geleverde hulp heeft Zelichows-
ki het toegestuurd aan Amalia. Het 
boek ligt op het heemhuis, je kunt 
er eens in snuffelen naar bekende 
namen en termen.

Dal van het 
Merkske 
in het blad ‘Roots’
Er is Amalia veel aan gelegen 
om meer bekendheid te geven 
aan Baarle, aan ons heem en 
wat er allemaal gebeurt en te 
zien is. Daarvoor zoeken we ook 
wel eens andere wegen dan ons 
eigen heemblad of de website van 
Amalia.
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Het dal van het Merkske is een 
‘goed bewaard geheim’ voor de rest 
van Nederland (en België) en mis-
schien ook wel voor veel Baarle-
naren. Om het wat minder geheim 
te maken, hebben we contact 
gezocht met redacteur Monique 
van Klaveren van het blad Roots 
(voorheen ‘Grasduinen’). Antoon 
van Tuijl en Harry Benschop zijn 
vorig jaar december een hele dag 
met haar op stap geweest door het 
dal van het Merkske. Het heeft 
een fraaie wandelroute opgeleverd 
met een artikel over het gebied en 
de bijzondere geschiedenis van 
Baarle. Een vakfotograaf heeft de 
door Amalia aangedragen ‘beelden’ 
geschoten.
Het artikel verschijnt in het de-
cembernummer van dit jaar. Om 
de foto’s goed te laten aansluiten 

De in het blad Roots opgenomen wandelroute.

bij de tijd van het jaar zit er bij dit 
soort tijdschriften – het verschijnt 
zowel in Nederland als in België – 
altijd een vol jaar tussen voorberei-
ding en verschijningsdatum. Wie 
geïnspireerd door het artikel op 
stap gaat, zal ongetwijfeld verrast 
worden door wat het dal van het 
Merkske hem of haar te bieden 
heeft, ook in deze winterse dagen.
De route is ook digitaal beschik-
baar, via www.rootsmagazine.nl. 
Enkele jaren geleden heeft Roots al 
een artikel plus route gepubliceerd 
over Wortel- en Merksplas-Kolonie.

Heemkalender 
2016 vol 
verrassingen
Traditiegetrouw presenteert Amalia 
op de eerste zondag van septem-
ber haar nieuwe kalender. Het 
zoeken van een thema is elk jaar 
opnieuw weer een uitdaging voor 
de werkgroep die de heemkalen-
der samenstelt. Voor 2016 is een 
aantal markante jubilea onder 
de loep genomen, want ‘in een 
dorpsgemeenschap valt altijd wat 
te vieren’. Dat het niet alleen gaat 
om gouden bruidsparen en zilveren 
ambtsjubilea word je al snel duide-
lijk als je door de kalender bladert. 
De ‘kalenderwerkgroep’ is erin 
geslaagd een kalender vol verras-
singen samen te stellen. Bijzonder 
dit jaar was dat geprobeerd was 
van elk gekozen jubileum een 
betrokkene – de ‘jubilaris’ zelf of 
een familielid – uit te nodigen bij 
de presentatie. In een meer dan vol 
heemhuis nam Antoon van Tuijl de 
aanwezigen met voor de gelegen-
heid gecomponeerde teksten – op 
de wijs van Farce Majeure – mee 
door de kalenderbladen van 2016.
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Luc Geerts krijgt de heemkalender overhandigd. Hij was in december 1994 de 
zesduizendste inwoner van Baarle-Nassau. De vorige mijlpaal was in 1970 toen 
Maurice Roelen als vijfduizendste inwoner werd geboren.

Oproep voor 
schoonmaakploeg
Naar de sportschool? Nee joh, 
schoonmaken is een hele goede 
oefening. Het bovenlijf zou baat 
hebben bij het buk- en strekwerk 
dat komt kijken bij schoonmaken. 
Zorg dat je veel de trap op en af 
moet om zo de benen erbij te be-
trekken. Schoonmaken lijkt ineens 
niet meer zo erg als je weet hoe-
veel calorieën je ermee verbrandt.
Ons Heemhuis staat één maal per 
kwartaal tot je beschikking, om je 
conditie te verbeteren. En het is 
nog gezellig ook om het met een 
ploegje te doen!

Wie zich wil aanmelden voor 
het schoonmaakploegje, kan het 
best even contact opnemen met 
bestuurslid Corry van Erven via 
06-28856206 of corryenleon@
kpnmail.nl. Het is de bedoe-
ling op de eerste donderdag van 

het kwartaal rond 9.00 uur te 
beginnen. Hoe meer handen, des 
te vlugger is het Heemhuis weer 
schoon. Voor koffie wordt natuurlijk 
gezorgd.

Drie ommetjes
Samen met VVV-Baarle heeft Ama-
lia drie wandelommetjes ontwik-
keld. Met als doel: inwoners van 
Baarle en toeristen laten genieten 
van Baarle, in dit geval het mooie 
– en voor velen onbekende – bui-
tengebied tussen Baarle en Zon-
dereigen, van de lange zandbanen, 
van de beemden, van gebieden 
waar alleen maar laarzenpaden 
doorheen lopen. Er zijn drie 
afstanden, dus voor elk wat wils. 
Door slim combineren ontstaan 
zelfs nog meer ommetjes. Het 
grootste ommetje is eigenlijk een 
heuse dagtocht; je loopt dan onder 
meer door De Broskens en langs 
het Merkske, op de plaats waar het 

Agentschap Natuur en Bos onlangs 
drie stroomkuilen heeft hersteld. 
Door koppeling aan het wandel-
netwerk is verdwalen er niet meer 
bij. Ook als je er nog nooit bent 
geweest, kom je door de marke-
ringspijltjes en –strepen te volgen 
na verloop van – de door jouw 
gekozen – tijd weer terug in het 
centrum van Baarle. Daar is het 
startpunt van alle drie de omme-
tjes. Het kortste is zes kilometer, 
dus mooi voor een ommetje op een 
(zondag)namiddag.
Met de VVV is een heuse werkver-
deling bij de ommetjes afgespro-
ken: Amalia zorgt voor het ‘thema’, 
de achtergrondinformatie en helpt 
mee met het ontwikkelen van de 
routes. De VVV zorgt voor een 
routefolder en de nodige publiciteit. 
Ieder doet waar hij goed in is. Van-
uit Amalia is vooral de werkgroep 
zandwegen erbij betrokken. Deze 
werkgroep draagt ook zorg voor het 
onderhoud van het wandelnetwerk. 
Mocht je opmerkingen hebben over 
de markering, dan weet je waar je 
moet zijn: zandwegen@amalia-
vansolms.org. 
De werkgroep kan altijd verster-
king gebruiken. Wil je graag een 
bijdrage aan het onderhoud van 
het wandelnetwerk leveren door 
één keer per half jaar in een deel 
van de gemeente de markering te 
controleren, laat dat dan weten 
door een mailtje. Maar ook als je 
ideeën hebt over nieuwe omme-
tjes, ontbrekende schakels in het 
netwerk of op een andere manier 
bezig wilt zijn met de zandwegen 
en het ontsluiten van het buiten-
gebied voor wandelaars, fietsers of 
ruiters stellen we jouw inbreng zeer 
op prijs.

Op pagina 82 en 83
Binnenzijde routefolder ommetjes 
Tommel, De Broskens en Zondereigen.



82       van wirskaante 2015/4

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



van wirskaante 2015/4       83

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++



84       van wirskaante 2015/4

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode afscheid moeten nemen 

van twee van onze leden.

Wij gedenken: 

Toke Smit-Peeters
Julianahof 14
5111 AZ Baarle-Nassau

Anja Meeusen-Kox
Grens 30 c
5111 EB Baarle Nassau

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

In Memoriam

Om er zeker van te zijn dat we nie-
mand in deze rubriek vergeten te 
vermelden, doen wij een vriendelijk 
verzoek aan nabestaanden om een 
overlijdensbericht te sturen 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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MARIA VOETEN-WOUTERS

In de laatste drie maanden 
kregen we er weer 61 nieuwe 
leden bij. 

Wij heten van harte welkom:

mevr. M. v/d. Bergh-van Laarhoven
fam. I. van Greuninge 
fam. J. Loonen
mevr. G. Dietvorst
mevr. R. van Tilburg
fam. C. Verschueren-Keustermans
fam. T. Wolff-Laurijssen
dhr. F. v.d. Velden 
fam. K. Olieslagers  
fam. J. de Jong  
fam. F. Schellekens 
mevr. J. Hendriks
dhr. P. van Kaam 
dhr. M. Gielis   
fam. F. Boudewijns-van Bavel
fam. Misa Hemalova   
fam. A. Peeters  
fam. A. van den Broek 
fam. C. van Greuninge
fam. T. Meeuwesen 
mevr. Verwimp  
dhr. K. van der Boom  
dhr. T. Pelkmans  
dhr. A. Pelkmans  
mevr. B. Bruyninckx 
dhr. K. van Alphen 
fam. de Swart-Timmermans 
dhr. C. Adriaensen   
fam. C. Sneijers-Baijens  

Nieuwe leden 

dhr. J. v. Massenhoven   
fam. G. Wouters-Baijens  
fam. Backx    
fam. H. Wildhagen  
dhr. J. Vanbellingen  

Met een vijftigtal leden bracht Amalia in november een 
bezoek aan Carons Hofke in Merksplas.

Veel belangstelling ‘aan de put’ op Open Monumentendag 
voor het archeologisch onderzoek rondweg.

fam. J. Boot-de Swart  
fam. H. Wouters
fam. P. v.d. Broek 
mevr. M. Kusters  
fam. K. Antens-Kools 
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Arme Amalia (90)

 ANTOON VAN TUIJL

Wij kunnen onze lezers ook deze 

keer weer een lijst van schenkin-

gen presenteren. Merkt u het ook; 

we doen dat al voor de negen-

tigste keer! Over trouwe leden 

gesproken. Bewaren wij echt alles 

wat bij Amalia binnengebracht 

wordt? Niet altijd.

Vooral als het gaat over boeken, 
documenten, foto’s en bidprent-
jes. Wij kijken eerst wat er past 
in onze verzamelingen. Wat wij 
niet opnemen gaat in overleg met 
de schenkers naar andere heem-
hundekringen, naar verzamelaars 
of naar een kringloopwinkel. Die 
werkt voor goede doelen. Uw 
schenkingen krijgen altijd een zo 
goed mogelijke bestemming.

Vanaf begin augustus ontvingen wij: 

–  Twee fototoestellen. 
–  Het boek ‘Chaam van toen en 

nu’.
–  Een partij detailtekeningen van 

het houten binnenwerk in de 
vroegere pastorij van Zonder-
eigen. Ze zijn eigenhandig 

gemaakt door Jules Taeymans, 
architect en zoon van de vader 
Taeymans die ons Heemhuis 
bouwde. Jules tekende deze 
stukken in 1906-1907.

– Een herdenkingspenning van 50 
jaar bevrijding van Baarle. 

–  Een sigarenkistje van A. Loots. 
–  Nog eens negen sigarenkistjes 

van sigarenhandel A. Loots. 
We kregen vier verschillende 
merken, dus vier verschillende 
kistjes. 

–  Een pollepel en schuimspaan in 
grijs email. 

–  Een mooie oude slagroomklop-
per. 

–  Een schoenmakersleest die ooit 
te hardhandig gehanteerd werd, 
gezien de reparatie die hij onder-
ging. 

–  Een ingelijste plaat: ‘Herinnering 
aan de Plechtige Heilige Com-
munie van Joh. Bern. Geerts, 22 

– Een oud-Brabants kwartetspel. 
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maart 1931’. Ze is ondertekend 
door Pastoor Moors van Ulico-
ten. 

–  Een Amstleven Atlas. 
–  Een partij boeken, waarvan we 

er één op konden nemen in onze 
bibliotheek. 

– Een ingelijste prent van ‘De 
Timmerman’. Dit is eerder een 
relatiegeschenk geweest. 

–  Een gebrandschilderd raampje 
met ‘De Metselaar’. 

–  Twee cliché’s met reclame van 
de Limfa. 

–  Een Kerst CD; relatiegeschenk 
van RAAK-drinks. 

–  Twee grote foto’s van de Limfa. 
–  Stageverslag van Brigitte de 

Rooy over de Limfafabrieken. 
–  Een groot spandoek van de 

Limfa. 
–  Enkele reclamebladen van de 

Limfa. 
–  Een prent van de Singel. 
–  Een aantal gemeentegidsen. Met 

enkele daarvan konden we onze 
verzameling weer een stukje 
aanvullen. 

–  Een kaart van Baarle (reproduc-
tie). 

–  Een gezelschapsspel ‘Electro’.
–  Het boek ‘Heemkunde in Vlaan-

deren’. 
 – Een grote unster. Dit is een 

weegtoestel. Het is gebruikt bij 
het melkscheppen, een oud 
systeem om de kwaliteit van de 
melk te controleren. 

–  Een kaart van en over zuster 
Rumolda. 

–  Een set gereedschap voor leerbe-
werking. 

–  Twee videobanden. We gaan nog 
na of er heemkundig waardevol 
materiaal op staat. 

–  Enkele floppy’s met heemkun-
dige teksten. 

–  Een oud ‘Goede Week Offer-
formulier’. 

–  Enkele prentbriefkaarten.
–  Een volle map met documentatie 

die verzameld werd bij het sa-
menstellen van het boek ‘Baarle 
in Stukken’. 

–  Een mok van montagebedrijf 
Peter Jansen. 

–  Enkele devotie- en gedachtenis-
prentjes.
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–  Een schildje als eerbetoon aan 
een Poolse Artillerie Divisie, dat 
ook nog de tekst bevat: ‘Samo-
bieznej 10 Kpanc’. 

–  Een ingelijste prent. Het verhaal 
gaat dat de vroegere Neder-
landse Koningin Wilhelmina 
deze prent persoonlijk overhan-
digd heeft aan Teodorus Wolters, 
stationschef van het grote grens-
station. Dit zou haar blijk van 
waardering zijn voor alles wat de 
heer Wolters gedaan had voor 
de opvang van de vele Belgische 
vluchtelingen in 1914. 

–  Een serie oorlogskranten van WO 
II. 

–  Enkele boekjes uit de oorlogstijd. 
–  Een heel oud kerkboek. Aan-

doenlijk is wat de eigenaresse 
meer dan honderd jaar geleden 
voor in haar boek schreef. Daar 

staat: ‘Dezen boek hoort toe aan 
Mina van Gool, Oordeelsestraat. 
Wie hem vindt, brengt hem thuis 
en die dat niet doet, bidt voor 
elke letter een Roozenhoedje’. 

De weldoeners zijn: Femie Lück-
man – Brigitte de Rooy – Rian 
Friederichs – Ad Kusters – Martien 
van Gool – Jos en Corry Jansen 
– Familie Versmissen (Hoboken) 
– Familie Wolters – Ad van Tilborg 
(Nassau) – Bevrijdingscomité 
Baarle – Familie De Vries (Weelde) 
– Jos van Roozendaal – De Heer 
Valckx (Chaam) – Leo Voeten – 
Gust Haagen – Chris van Oekelen 
– Ineke van Strijp – Riet van den 
Broek.
Alle schenkers heel hartelijk dank. 
Tot volgende keer.
Foto’s: A.v.Tuijl

– Een doosje met een aantal relikwieën, medailles en kruisjes van rozen-
kransen. 

–  Een aantal PX-insignes en speldjes. –  Enkele oude en zeer oude bid-
prentjes. 

–  Een ovaal dienblaadje, versierd 
met sigarenbandjes. 
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Tussendoortje (1)

ANTOON VAN TUIJL

Al weer een tijd geleden kreeg 

‘Amalia’ een schenking, bestaan-

de uit twee oude, met de hand 

geschreven rijmpjes en een getypt 

gedichtje. De goede geefster was 

ons lid Ria Snapper-Wens. Eén 

van de stukjes geven we hier weer. 

De schrijver is ene Scheltema. 

Gelijkenis met bestaande perso-

nen, situaties of relaties is puur 

toevallig!

MIJN MAN

Mijn man moet groot en sterk zijn,
‘t Moet een echte sportman zijn,
Held van elke tennisbaan.
Kan elke tegenstander aan.
Voetbalt in ‘t eerste elftal.
Is in hockey beste Piet.
Weet raad met elke cricketbal.
Nee? Dan neem ‘k hem lekker niet!

Mijn man moet lang en lenig zijn,
En turner van de beste soort.
Boekenwurm mag hij niet wezen,
Want dat heeft me nooit bekoord.
Hij moet wel van uitgaan houden,
Ja, daar ben ik op gesteld.
Hij moet de beste zwemmer 
wezen,
Nummer één ook op het veld.

Hij mag geen geklede jas aan,
Want dat staat zo gauw geleerd.
Een auto moet er zeker wezen,
Eentje die hij zelf chauffeert.
Van zijn vak mag hij bankier zijn,
Vrolijk en vooral niet oud.
En kan hij geen foxtrot dansen,
Dan blijf ik liever ongetrouwd!

Hij moet heel sportief gekleed zijn,
Want dat vind ik toch zo mooi.
Fantasievest, zachte kleuren,
En een broek met scherpe plooi.
Een colbert met zeven zakken,
En twee spleetjes in de rug.
Overjas met band van achter,
Dat staat vlot, gracieus en vlug.

Alzo: groot en sterk en lenig,
Sport, chauffeur en goed danseur,
Baardloos, géén geklede jas aan,
En geen boekenwurmgezeur.
Reuze zwemmer, flinke turner,
Sportief type en héél blond...
Maar lees nu het korte briefje,
Dat zij na een jaar verzond.

Lees het goed, dit blij berichtje:
“Zeg, ik ben geëngageerd
Met een man, een reuzenschat, 
zeg,
Zes en dertig en geleerd!
Een beetje kaal en klein en donker,
En een baard die telt voor twee.
Wonen gaan we in Ulicoten,
Want daar wordt hij Dominee!”

Afb. A.v.Tuijl
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LEO VOETEN

Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde over de peri-

ode 1943 tot 1985.

Het is interessant om kennis te 

nemen van de ervaringen over 

Baarle en sommige gebeurtenis-

sen in Baarle en omgeving uit die 

periode, zoals die door Jo zijn 

beschreven. 

Ook in dit nummer zal ik aan de 

hand van zijn dagboeken een 

selectie daarvan weergeven. Het 

geeft een kijkje op het leven in 

het Baarle van toen. In dit num-

mer geven de artikelen een blik 

op het leven weer in de periode 

1968 – 1969.

“Onlangs ontstond er enige consternatie bij de boeren te Ghil 
onder de gemeente Baarle-Nassau toen Belgische douaniers 
plotseling een partij melk in beslag namen, die zij wilden 
gaan leveren in Merxplas. Zij hadden namelijk al gedurende 
twintig jaar lang met toestemming van de Belgische autoriteiten 
Nederlandse melk naar genoemde fabriek gebracht”.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (8)

25 januari 1968 
Run op Belgische enclave 
verwacht.

VVV maakt reclame voor goedkoop 
eiland. 
De VVV van Baarle-Nassau en 
Baarle-Hertog gaat een nationale 
reclamecampagne voeren om een 
grote kopersstroom naar dit encla-
vedorp te lokken. De slagzin van 
dit B.T.W.-vrije eiland in Nederland 
is: “Uit – Goedkoop voor u”. In 
Baarle-Nassau doet zich namelijk 
de unieke situatie voor dat midden 
in Nederland, op 6 kilometer van 
de Belgische grens, enkele tiental-

len winkels liggen op Belgisch 
grondgebied die artikelen zonder 
BTW en dus zonder prijsverhoging 
kunnen verkopen.

Paradijs zonder BTW
Bovendien is een aantal Belgische 
producten dat in deze Belgische 
winkels te koop is van huis uit 
al belangrijk goedkoper dan in 
Nederland. Sigaretten zijn in de 
Belgische winkels 45 tot 50 cent 
per pakje goedkoper en op een 
tablet chocolade van 400gr. is, 
vergeleken met de Nederlandse 
tarieven, een gulden te verdienen. 
Ook vermouth en andere buiten-
landse dranken zijn een gulden per 
fles goedkoper. De Nederlandse 
winkels moeten in feite hun prijzen 
aan de BTW aanpassen terwijl de 
Belgische buurman, die toevallig op 
een stukje aangrenzend Belgisch 
grondgebied woont, niets met de 
BTW te maken heeft. (red: in NL is 
de btw per 1 jan.1968 ingevoerd; 
in BE is de btw per 1 jan.1971 
ingevoerd.). 
Het is een dolle toestand. De 
rijkspolitie en douane aan de 
grensplaats vrezen grote verkeers-
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stagnaties als de kopersstroom 
zeker in het komende voorjaar, met 
weekenduitstapjes van vele duizen-
den automobilisten, los komt. 
Baarle-Nassau wordt een lek in de 
schatkist, voorspellen de douane-
mannen of de Brabantse inspecties. 
Een aantal Nederlandse horeca-
bedrijven, zoals het beroemde 
café-restaurant De Engel, kan zelfs 
goedkope Belgische grondstoffen 
zonder enige BTW inkopen, terwijl 
er ook Nederlandse winkeliers zijn 
die via hun Belgische pakhuizen 
met goedkope Belgische artikelen 
de Nederlandse etalages vullen. In 
sommige gevallen blijkt dat de Ne-
derlandse winkelier goedkope Bel-
gische suiker tegen dure Hollandse 
prijs verkoopt. Maar dit zijn pijnlijke 
uitzonderingen, omdat iedereen 
toch goedkoper bij de Belgische 
kruidenier terecht kan.
Vele douanemannen verwachten 
een ware kopersinvasie in de 
komende maanden. De kommie-
zen gaan wel steekproefcontroles 
houden op de kruimelsmokkel van 
sigaretten en sterke drank. Mensen 
die verder dan 25 km. van de grens 
wonen en dus niet als grensbewo-
ner worden aangemerkt kunnen 
echter honderd goedkope sigaretten 
kopen; dat zijn 5 pakjes, is 2,50 
gulden. Met een wagen vol mensen 
haal je dus dik de benzine er uit.

Pakje van 50 stuks
Suiker en chocolade mogen toeris-
ten vrij meenemen. Bij de Brabant-
se douane –inspectie is vandaag al 
alarm geslagen omdat een bepaald 
sigarettenmerk een pakje van 50 
stuks in de handel gebracht heeft, 
speciaal met het oog op deze 
enclavetoestand. De douane heeft 
nu gezegd dat het begrip “pakje” 
door hen als 20 of 25 sigaretten 
zal worden geïnterpreteerd. Wie 
met pakjes van 50 komt zal in de 

kraag worden gepakt, maar er zijn 
al winkeliers in Baarle-Nassau en 
Hertog die om een proefproces 
schreeuwen. Als dat zou lukken, 
gaan ze nog veel grotere pakjes 
sigaretten laten maken, liefst van 
100 stuks.
Baarle-Nassau wordt beslist al aan 
(red: wat betreft) de tabaksaccijns 
een miljoenenstrop voor de Ne-
derlandse schatkist. In de drukke 
weekenden van de laatste jaren 
durfden de douanemannen op 
de weg naar Tilburg of Breda niet 
eens te controleren om kettingbot-
singen te voorkomen. De wagens 
reden bumper aan bumper. Met 
de reclameactie van de plaatselijke 
VVV moet dit een enorme kopers-
stroom worden die in het grens-
dorp nauwelijks te verwerken is.

3 mei 1968 
Opening zwembad in Baarle-
Nassau

Vrijdagavond om zeven uur zal 
burgemeester de Grauw van 

Het pas geopende Zwembad Boschoven. coll. Ad Jacobs

Baarle-Nassau het gemeentelijk 
zwembad “Boshoven” openen. 
Op 3 januari van dit jaar 1968 
ontving men de vergunning en nu 
reeds kan dit bad op feestelijke 
wijze geopend worden. Het is een 
polyester zwembassin geworden 
met een betonnen ondergrond van 
14x25 meter. Daarbij is er nog 
een kleiner instructiebad en een 
speelvijver. Dit alles is neergezet op 
een terrein van 1 hectare, terwijl 
er nog een hectare grond ingezaaid 
is, waarop men het volgend jaar 
een 50m. bassin hoopt te bouwen. 
De feestelijke opening zal opgeluis-
terd worden door de plaatselijke 
muziekkorpsen.

10 mei 1968
Brabantse 100.000kg koe 
dodelijk door bliksem getroffen

De veehouder Antoon Hendriks uit 
Baarle-Nassau kwam vrijdagmor-
gen tot de ontdekking dat zijn oude 
koe Alida dood bij de omheining 
lag, getroffen door de bliksem. Op 
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zich niet zo bijzonder daar dit in 
de zomermaanden wel meer voor 
komt. Dit is echter een bijzonder 
geval omdat van deze koe in sep-
tember de 100.000kg melk ver-
wacht werd. Het zou dan ook de 
eerste Brabantse 100.000kg-koe 
worden. Het is daarom ook te be-
grijpen dat zijn vrouw en kinderen 
vrijdagmorgen diep teleurgesteld 
waren bij het horen van de tijding. 
Vooral voor zijn oudste zoon die 
nog net zijn pony, die deze dag 
een veulen verwacht, uit de wei 
gehaald had. De koe gaf totaal in 
5008 dagen 98.592 kg melk – 
3,73 pct. vet – 3677kg vet. 

3 december 1968
Nieuwe burgemeester van 
Baarle-Nassau geïnstalleerd

De nieuwe burgemeester van 
Baarle-Nassau, de heer A.P.H. 

Alida 18. foto fam.Hendriks

Burgemeester Hoogenbosch, mevr. Hoogenbosch-Linsen en 
twee zoontjes worden op de 1e werkdag ontvangen door 
de wethouders Emiel de Jong, Charel Jacobs en secretaris 
Jac. Sonnemans. foto fam. Hoogenbosch

Hoogenbosch, begint vandaag zijn 
werkzaamheden. Gisterenmiddag 
werd hij in een speciale raadsver-
gadering plechtig als burgemeester 
geïnstalleerd. De benoeming van 
de opvolger van de heer de Grauw 
is bijzonder snel in zijn werk 
gegaan.

14 december 1968
Officiële opening van Wit-Gele-
Kruisgebouw

Het nieuwe Wit-Gele-Kruisgebouw 
te Baarle-Nassau zal op zaterdag 
14 december geopend worden.
Pastoor Koenraadt zal de plechtige 
inzegening van het nieuwe wijk-

gebouw verrichten, terwijl burge-
meester Hoogenbosch het gebouw 
officieel zal openen.

1968
Melk uit Baarle-Nassau niet 
naar België

Naar het zich laat aanzien zal er 
spoedig een oplossing gevonden 
worden voor enkele Nederlandse 
boeren die voorheen melk leverden 
aan de melkfabriek St.Willebrordus 
te Merxplas (België). Onlangs ont-
stond er enige consternatie bij de 
boeren te Ghil onder de gemeente 
Baarle-Nassau toen Belgische dou-
aniers plotseling een partij melk in 
beslag namen, die zij wilden gaan 
leveren in Merxplas.
Zij hadden namelijk al gedurende 
twintig jaar lang met toestem-
ming van de Belgische autoriteiten 
Nederlandse melk naar genoemde 
fabriek gebracht. En nu mocht het 
plotseling niet meer.

Toestemming
Van de zijde van de Belgische 
douane vernamen wij dat oor-
spronkelijk (red: de boeren van ) 
de Grens Baarle-Nassau kort na 
de oorlog toestemming kregen voor 
melkleveranties in België vanwege 
de slechte wegverbinding tussen 

Wit-Gele Kruisgebouw, gebouwd met inbreng van 
gemeentesubsidie en vooral door de eigen bevolking.
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de boerderijen en de melkfabriek. 
Maar aangezien de weg van Baar-
le-Nassau naar Ghil reeds geruime 
tijd verhard is vond de douane het 
niet nodig de eerder gedane con-
cessie langer te handhaven. 
Onlangs werd zodoende een 
partij melk die onderweg was naar 
Merxplas voor de vorm in beslag 
genomen. Tevens werd de rekening 
van de Nederlandse boeren bij de 
melkfabriek St.Willebrordus geblok-
keerd. Inmiddels werd de in beslag 
genomen melk weer vrij gegeven 
en kunnen ook de betalingen 
van de melkfabriek in Merxplas 
aan de Nederlandse boeren weer 
normaal doorgang vinden. De 
betrokken boeren hebben voorlopig 
toestemming gekregen om hun 
dagelijkse kwantum van circa 800 
liter melk in België naar de fabriek 
te brengen. Zij mogen hiermee 
doorgaan tot er een regeling is 
getroffen met de melkfabriek “De 
Hoop” (in Baarle-Nassau), die zich 
bereid verklaard heeft de melkop-
haaldienst uit te breiden tot Ghil. 
Volgende week zal de Belgische 
douane en de directie van de 
Baarlese melkfabriek proberen een 
regeling te treffen.

1968
Kortmann in Baarle-Nassau

De Commissaris der Koningin dr. 
C. Kortmann (vader van vroegere 
burgemeester van Baarle-Nassau, 
Yvo Kortmann, red.) heeft gisteren 
tijdens een werkbezoek aan 
Baarle-Nassau zijn waardering 
uitgesproken voor het vele werk dat 
burgemeester F. de Grauw in het 
moeilijk bestuurbare enclavegebied 
heeft verricht.
Tijdens zijn bezoek sprak de com-
missaris in de voormiddag met het 
college van B en W en de leden 
van de raad over de gang van 

zaken in de gemeente. Bijzondere 
aandacht werd besteed aan de 
mogelijkheden tot verbetering van 
de gevaarlijke uitvalswegen van 
Baarle-Nassau naar Chaam, Alp-
hen en de Belgische grens. Na met 
het college en de raad de lunch 
gebruikt te hebben in restaurant 
De Engel maakte de commissa-
ris een rondrit door het dorp. Hij 
toonde daarbij speciale belangstel-
ling voor de recreatieve objecten. 
Baarle-Nassau, dat reeds lang een 
bekende toeristische trekpleister is, 
wil in de toekomst zijn recreatieve 
mogelijkheden nog verder uitbrei-
den, daarbij gebruikmakend van de 
curiositeiten van het enclavegebied 
en de prachtige bosrijke omgeving.

26 augustus 1969
Baarle-Hertog heeft nog een 
handbediende telefooncentrale

Straks komt automaat zonder hart 
of ziel
In de nieuwe wijk van de gemeen-
te wacht een geheel nieuw kantoor 
al geruime tijd met gesloten luiken 

Commissaris der Koningin dr. C.N.M. 
Kortmann.

op de dag dat het met de auto-
matisering in gebruik zal worden 
genomen.
Het zal de telefoonabonnees van 
het Belgische Baarle-Hertog wel 
een beetje tegenvallen. Er is sprake 
van dat ze in september geautoma-
tiseerd zouden worden. Maar dat 
gaat voorlopig niet door. Het zal 
wachten zijn tot het volgende jaar. 
En dus blijven ze in Baarle-Hertog 
voorlopig nog aan hun “koffiemo-
len” draaien als ze iemand op te 
bellen hebben. Ze draaien zich met 
dat zwengeltje aan hun toestel in 
de Hertogse centrale binnen. Op 
gewone weekse dagen is daar van 
’s morgens zes uur tot ’s avonds 
tien uur altijd wel een mannetje of 
vrouwtje aanwezig die de stekker-
tjes van de koorden in de daarvoor 
bestemde gaatjes steken.
Baarle-Hertog heeft dus nog altijd 
een ouderwetse telefooncentrale. 
Het deelt dit lot met misschien nog 
een veertigtal nationale zusterge-
meenten. Die centrale is gevestigd 
in de catacomben van het Herto-
gelijke gemeentehuis; ge duikt er 
in door de boogdeur, midden in de 
pui van het intieme en vriendelijke 
raadhuisje, dat er zo gezellig ligt in 
dat knusse, stille deel van de Kerk-
straat, op het einde waarvan de 
toren van de Remigiuskerk waakt 
als een Berberus.
Baarle-Hertog telt 170 abonnees. 
Dat vergt niet zo’n uitgebreide ap-
paratuur maar toch altijd een serie 
accu’s en een draden en draad-
jeswirwar om een zinnig mens te 
ontzien.
In het verleden heeft Baarle-Hertog 
ooit vijfentwintig jaar dezelfde 
telefoniste gehad, de vrouw van 
Dré Noten zeggen ze u en dan 
wordt er Anneke de Laat bedoeld. 
Daar gaan legendarische verhalen 
over. Die had de hele centrale in 
haar hoofd. Die kon er geblind-
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doekt de pennen in de nummers 
steken. Maar dat waren er minder 
dan tegenwoordig. Dat Anneke 
hebben ze op een winterdag, toen 
de Kerkstraat spiegelglad was, op 
handen en voeten over sneeuw en 
ijs naar haar telefoon zien kruipen. 
Zo gaan de verhalen. Nu is Anneke 
de Laat een eerzame huisvrouw. 
Gaat het echter over de telefoon 
dan vrezen we dat ze de stofzuiger 
neerlegt, dan raakt ge aan een stuk 
van haar leven en haar hart.
Telefoneren over Baarle-Hertog’s 
centrale en alle soortgelijke cen-
trales betekent een stukje mense-
lijkheid beleven. Dat zal definitief 
afgelopen zijn als ook Baarle-Her-
tog volgend jaar zijn nummers gaat 
draaien. Zoals ze eens gezongen 
hebben van “Die oude grammo-
foon” kunnen de liedjeszangers als 
nieuw nummer “Die oude telefoon” 
in hun repertoire opnemen. 

22 juni 1969
Jac. Frijters Kampioen van 
Holland

 
Met voorsprong tegen de kruim van 
de Nederlandse wegrenners
Zondagmiddag een telefoontje 
van een zenuwachtige fan van 
Beers, voorzitter van de Baarlese 
Wielerclub BaHeNa. Jac Frijters is 
kampioen van Holland geworden. 
Ik kom om zeven uur langs en dan 
gaan we er naar toe. We kunnen 
het ons even niet goed indenken. 
We weten dat Jac dit jaar als kers-
verse beroepsrenner al verschillen-
de mooie successen heeft behaald; 
maar nationaal kampioen als 
eenling tegen mannen van Willem 
II-Gazelle en Caballero, dat hadden 
we toch niet verwacht. Even later 
een telefoontje van burgemeester 
Hoogenbosch of het waar is. Of 
het waar is! Rechtstreeks bericht 
uit Beek. We gaan straks naar de 

Grens, brengen hem mee naar 
Baarle. Ik zal ondertussen voor de 
ontvangst ten gemeentehuize alles 
in gereedheid brengen, aldus de 
burgemeester. Intussen werden 
alle bestuursleden en de collega-
renners van Jac opgehaald. Bij 
Frans Staes zien we dan het 
televisieverslag. Wij zien hoe Jac 
van de groep in korte tijd naar de 
kopgroep sprint en dan in de laat-
ste kilometers de ruimte kiest om 
met voorsprong de nationale trui te 
veroveren. 
Het is intussen kwart voor acht 
geworden en we haasten ons naar 
de grens. Aan de ouderlijke woning 
zijn de buurtbewoners druk bezig 
met de versiering. In Café Frijters 
drinken we een flesje want we 
hebben er echt dorst van gekregen. 
Het wordt half tien eer Jac over de 
grens bij zijn zus arriveert. 

Grootse huldiging
Op de Singel hebben de burge-
meester, drumband, majoretten-
corps en zeer veel belangstellenden 
geduldig twee uren gewacht. Op 
het bordes van het gemeentehuis 

Wielerkampioen van Nederland Jac. 
Frijters.

spreekt de burgemeester Jac toe. 
Hij feliciteert Jac en haalt ver-
schillende hoogtepunten uit zijn 
loopbaan op. Ook de voorzitter 
van het Kempisch Wielerverbond 
brengt hulde aan onze kampioen, 
terwijl de verzamelde menigte hem 
toejuicht.
Later aan de Grens een huldiging 
aan huis bij Jac Frijters en terwijl 
de kampioen reeds lang rust viert 
de Grens verder feest.

27 juli 1969
Indrukwekkend afscheid van 
Pastoor van Steen

Voldaan kan de 78-jarige pas-
toor P.van Steen terugzien op het 
afgelopen weekeinde. Toen werd 
namelijk op ’n grandioze wijze 
afscheid genomen van de man die 
bijna 35 jaar lang de Ulicotense 
St. Bernardus-parochie onder zijn 
hoede heeft gehad. Hij was ook 
enthousiast verenigingsman en 
vooral dat laatste heeft gezorgd 
voor vele cadeaus en toespraken 
op de afscheidsreceptie. Nu kan 
hij in zijn nieuwe woning aan de 
Dorpstraat genieten van een wel-
verdiende levensavond.
Op zondag 27 juli 1969 droeg 

Pastoor van Steen.
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Pastoor van Steen om 10 uur een 
plechtige afscheidsmis op die door 
zeer veel parochianen en enkele 
genodigden werd bijgewoond. De 
plechtigheid werd in de prachtig 
versierde kerk opgeluisterd door 
het dames- en herenzangkoor en 
de fanfare. 
Pastoor van Steen werd geboren te 
Etten-Leur op 8 december 1890. 
Op 16 juni 1916 werd hij priester 
gewijd.

1969
Mevr. Koolen heeft ‘beeldige’ 
hobby

“Ik hoop dat een van de lezers er 
een heeft. Vorig jaar heb ik zoveel 
reacties gehad dat ik er vast in 
geloof”.
Aan het woord is mevrouw M.P. 
Koolen-de Grauw uit de Station-
straat in Baarle-Nassau. Zij is 
een fervent verzamelaarster van 
beeldjes van Onze Lieve Vrouw 
uit bedevaartplaatsen. Haar 
grootste wens is op het ogenblik 
een beeldje van O.L.V. uit Polen 
te krijgen. Naar aanleiding van 
een artikel in De Stem, twee jaar 
geleden, kreeg zij van een invalide 
vrouw uit IJzendijke in Zeeland 
een beeldje van het Heilig Hart van 
Polen. De vrouw had het kleinood 
gekregen van haar moeder. Na een 
beschieting gedurende de tweede 
wereldoorlog van het huis in het 
Zeeuwse plaatsje was het beeldje 
van het Heilig Hart bijna het enige 
dat aan de verwoesting ontkwam. 
“Ondanks dat gaf de vrouw het 
aan mij, omdat ze het zo mooi 
vond dat ik die beeldjes spaarde” 
zegt mevrouw Koolen. Dit Poolse 
beeldje is wel de grote trots van 
mevr. Koolen, die belast is met het 
sluiten van de overwegbomen aan 
de goederenspoorlijn tussen België 
en Tilburg.

Het zijn er drie. Als de trein in de 
verte nadert sluit ze de eerste, 
waarna ze op de fiets naar de 
tweede en de derde rijdt om die 
te sluiten. Als de trein voorbij is 
rijdt ze weer terug om de bomen 
weer te openen. Als dat door een 
ongeduldige voorbijganger al niet 
gebeurd is, zegt mevr. Koolen.

“Ik heb al een stolp om de twee 
Poolse beeldjes in te zetten. Ik zou 
echter niet weten waar ik de ander 
vandaan moet halen. Er zitten 
echter nog zoveel Polen in Brabant 
dat ik nog wel een beetje hoop heb 

dat ik het beeldje te pakken krijg”. 
De enclavebewoonster kan uren 
zitten praten over haar beeldjes. 
Haar man zit er glimlachend bij. 
“Ze doet van alles om ze te pakken 
te krijgen”, zegt hij. “We hebben er 
al heel wat reisjes voor op zitten”, 
neemt zijn vrouw de draad ven het 
verhaal weer over. “We krijgen er 
ook veel. Als er kennissen naar het 
buitenland gaan komen ze vrijwel 
altijd met een beeldje terug. Hier 
aan de overkant zit een touringcar-
bedrijf. De chauffeurs ken ik ook 
goed. En zo krijg ik er steeds meer. 
Het zijn er nu al 50. Uit Neder-
land, België, Oostenrijk, Frankrijk, 
Spanje en Portugal”. Ze heeft er 
ook een hele fraaie zilveren uit 
Praag, die waarschijnlijk driehon-
derd jaar oud is. Heel trots is ze 
ook op het beeldje dat de Paus 
haar zond met de pauselijke zegen. 
“Ze zijn allemaal gewijd”, zegt 
mevr. Koolen. Dat doen de geeste-
lijken graag; zeker als ze een goede 
Hollandse sigaar krijgen. Als ze 
niet gewijd zijn is het niet echt. De 
hele huiskamer van mevr. Koolen 
in het voormalig stationnetje van 
Baarle-Nassau wordt beheerst door 
beeldjes. Op de schoorsteenmantel 
staan de grootste, waaronder een 
uit Kameroen in Afrika. Naast de 
schoorsteen hangt een klein kastjes 
dat ook helemaal vol staat. En dan 
staan er nog een stel in het dres-
soir. “Volgens mij komen we wel 
in de hemel”, zegt de heer Koolen 
schalks.

Tot zover weer wat ervaringen en 
belevenissen in Baarle in de ogen 
van Jo, bijna vijftig jaar geleden. 
Tot de volgende keer. Dan is er 
weer tijd en ruimte om in zijn 
schrijfsels te duiken.

Miet Koolen op de overweg aan de 
Chaamseweg.

Beeldje van de Poolse Zwarte 
Madonna, waarnaar zij lang op zoek 
was. Het beeldje is geschonken aan 
Amalia en te zien in het Heemhuis.
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Activiteitenkalender 2016

JANUARI

Zondag 3 januari 
 Nieuwjaarsbijeenkomst in de 

aula van het Cultureel Centrum 
Baarle vanaf 10.30 tot 12.30 
uur.

Maandag 18 januari
 Bevrijdingsfilms. Twee films over 

de bijdrage van Poolse militairen 
aan de bevrijding van België en 
Nederland. Aanvang 19.30 uur. 
Aula van het Cultureel Centrum 
Baarle. Toegang gratis.

FEBRUARI   
    

Zondag 7 februari
 Carnaval, daarom geen open 

Heemhuis.

Zondag 14 februari
 Op Valentijnsdag lezing ‘Grote 

liefdes in den Grooten Oorlog’ 
door journaliste Frieda Joris. Aula 
van het CCB. Toegang gratis.

Dinsdag 23 februari
 Ontvangst van nieuwe leden. 

Heemhuis vanaf 19.30 uur.

MAART

Zondag 6 maart
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Dinsdag 15 maart
 Lezing ‘De positie van de vrouw 

in het Rijke Roomse leven’ in de 
La Sallezaal Cultureel Centrum 
Baarle. Toegang gratis. Aanvang 
19.30 uur.

Dinsdag 22 maart
 Algemene Ledenvergadering. 

Aanvang 19.30 in de aula van 
het Cultureel Centrum Baarle.

APRIL T/M DECEMBER

Zondag 3 april
 Vroege Vogeltocht (8.00 uur).

Zondag 3 april
 Open Heemhuis.

Dinsdag 12 en donderdag 14 maart
 Archeologische dagen basis-

scholen.

Zondag 6 december 
 Open Heemhuis 
 van 10.30 tot 12.30 uur.

Dinsdag 15 december 
Kerstviering vanaf 

 19.30 uur in de aula van 
het Cultureel Centrum 
(aanmelding is mogelijk 

 tot 30 november).

Dinsdag 29 december 
Winterwandeling,  
vertrek om 9.00 uur vanaf 
het Heemhuis.

December 2015

Amalia besteedt in 2016 zeker nog veel aandacht aan het archeologisch 
onderzoek rondweg. 
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Zondag 17 april
 Uitstap naar de Achelse Kluis 

en de dodendraad van Hamont-
Achel.

Zondag 1 mei
 Open Heemhuis

Donderdag 12 mei
 Zomeravondwandeling door ons 

heem.
Vrijdag 13 mei
 Archeologische dag Zonderei-

gen.

Zaterdag 21 mei
 Middellange wandeling, ca. 15 

km.

Zaterdag 28 mei
 Uitstap naar Mastbos in Putte-

Kapelle.

Zondag 29 mei
 Vroege vogeltocht (5.00 uur).

Donderdag 2 juni
 Zomeravondwandeling door ons 

heem.

Zaterdag 4 juni
 Heemreis ‘Op bezoek bij Ama-

lia?’

Zondag 5 juni
 Open Heemhuis.

Woensdag 8 juni
 ‘Amalia’ bestaat 40 jaar. Let op 

de verdere aankondigingen.
 
Vrijdag 10 juni
 Lokale Heemdag (v.a. 12.00 uur). 

Zaterdag 2 juli
 Lange wandeling, 20 à 25 km.

Donderdag 7 juli
 Zomeravondwandeling door ons 

heem.

Zaterdag 16 juli
 Fietstocht naar Rijsbergen.

Donderdag 4 augustus
 Zomeravondwandeling door ons  

heem.

Zaterdag 20 augustus
 Bernardusbedevaart.

Donderdag 1 september
 Zomeravondwandeling door ons 

heem.

Zondag 4 september
 Open Heemhuis met presentatie 

Heemkalender.

Zondag 11 september
 Open Monumentendag.

Zaterdag 24 september
 Middellange wandeling, ca 15 

km.

Donderdag 29 september
 Aanbieding ‘Roggerentjes 

2016’.

Zondag 2 oktober
 Open Heemhuis.

Zondag 16 oktober
 Dag van de Trage Weg.

Zondag 6 november
 Open Heemhuis.

Zaterdag 12 (of 19) november
 Uitreiking Knippenbergprijs.

Dinsdag 22 november
 Lezing ‘Biodiversiteit en land-

bouw’.

Zondag 4 december
 Open heemhuis.

Dinsdag 20 december
 Kerstviering.

Donderdag 29 december
 Winterwandeling.
 
   
Meer informatie vindt u op de 
website van Amalia www.amali-
avansolms.org. Alle activiteiten 
worden enkele weken van tevoren 
aangekondigd in de digitale 
nieuwsbrief; via de website kunt u 
zich daar kostenloos voor inschrij-
ven.

Tijdens het bezoek aan Carons Hofke op het kijkplatform bij de Mark.
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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
voor
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2

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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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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In het grensgebied van Nederland en 
België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt 
u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:  
specialist in drukwerk voor de retail. 
Het familiebedrijf werd opgericht in 
1906 en groeide uit tot één van de 
belangrijkste en meest omvangrijke 
drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-
offset op klein en groot formaat, 
daarnaast rotatie-offset: heat-set- 
èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 
Drukkerij Em. de Jong vindt u alles 
onder één dak. Een succesvolle 
filosofie, die aansluit op de vraag 
van alledag. Betrouwbaar, snel en 
hoge kwaliteit tegen de scherpst 
mogelijke prijs.

Onbegrensde 
   mogelijkheden


