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6  Aon de praot mee… (62)
 Ad Leijten
Voor een nieuw levensverhaal trekt 
Antoon van Tuijl naar Hilvarenbeek 
waar hij Ad Leijten ontmoet. Hij 
woont daar al jaren, maar is net als 
zijn vrouw Kitty (Martens) van oor-
sprong een rasechte Ulicotenaar. Veel 
van zijn herinneringen komen dus uit 
ons heem. 

21 Taal en mentaliteit aan
 weerszijden van de grens

De gemeenten 
Baarle-Nassau 
en Baarle-Hertog 
zijn natuurlijk bij 
uitstek de plaats 
om na te denken 
over verschillen en 
overeenkomsten in 
taal en mentaliteit 

aan weerszijden van de staatsgrens 
tussen Nederland en België. Zo 
begint prof. dr. Jos Swanenberg zijn 
lezing op het minisymposium ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan 
van Amalia. 

26 Hoogspanning aan de  
 Belgisch-Nederlandse 
 grens (19)

35 Door het Kerkemoer
Op de extra zomeravondwandeling 
wordt het Kerkemoer aangedaan. 
De boswachter is trots op de nieuwe 
poelen in het gebied.

40 De braam (35)

42 Ravels en de vaart
In een tweede artikel in het kader van 
‘De vaart verjaart’ belicht Luc Andries 
dat de aanleg van de vaart een 
sociale omwenteling van het tot dan 
toe agrarische Ravels betekende. Op 
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72 Toch wel een bijzonder
 terrein
Harry Benschop ging na een gesprek 
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bedrijf dat Raf Doms ontwikkelt aan 
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vernieuwde Kaarsenmuseum bij de 
Belgische kerk.

83 In memoriam
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Voorwoord

De voorbije maanden hebben in 

het teken gestaan van het 40-jarig 

bestaan van onze heemkunde-

kring. In maart had onze veertig-

ste Algemene Ledenvergadering 

al een feestelijk tintje en werd 

de jubileumviering van 8 juni 

aangekondigd. De werkgroep 

Speciale Projecten had de orga-

nisatie ervan op zich genomen. 

Zij hebben een mini-symposium 

georganiseerd met prominente 

sprekers uit de erfgoedsector. Van 

één spreker, Jos Swanenberg, is 

de lezing in dit nummer opgeno-

men. Van Stefan Tops, een andere 

spreker, treft u zijn lezing aan in 

de volgende Van Wirskaante. 

Het symposium werd afgesloten 

met de uitreiking van een Konink-

lijke onderscheiding aan ons aller 

Ria Laurijssen. Mooier kon het 

niet worden afgesloten.

In Baarle kunnen wij blij zijn dat er 
40 jaar geleden inwoners geweest 

zijn die onze vereniging opgericht 
hebben. Daar plukken wij nu met 
z’n allen nog steeds de vruchten 
van. Wij zijn begonnen als een 
mosterdzaadje maar intussen 
uitgegroeid tot een vereniging die 
er mag zijn. Een vereniging die 
veel meer dan vroeger vergt van 
bestuursleden en de trouwe vrijwil-
ligers die binnen onze vereniging 
werkzaam zijn. Als voorzitter ben 
ik steeds omringd door positieve 
bestuurders die zich altijd voor 
Amalia hebben ingezet en ook 
mij op een prima manier hebben 
ondersteund. Op deze wijze heeft 
Amalia zich kunnen ontwikkelen 
tot een vereniging met een gevari-
eerde activiteitenkalender waarvoor 
nog altijd goede belangstelling is.
Uitgangspunt bij onze vereniging is 
nog altijd dat goed onderbouwde 
en binnen onze doelstelling pas-
sende projectideeën door het 
bestuur ondersteund worden. Met 
deze projectideeën kunnen kartrek-
kers dan aan de gang. Op deze 

wijze zijn talrijke ideeën uitgegroeid 
tot omvangrijke projecten zoals on-
der andere het Dodendraadproject.
Onze kartrekkers vinden wij terug 
in onze werkgroepen. Dit zijn de 
draaischijven van onze vereniging. 
Een aantal van deze werkgroepen 
kunnen versterking gebruiken. Wil 
je gericht wat binnen onze vereni-
ging doen neem dan contact op 
met ons bestuurslid Jan Willekens. 
Hij coördineert de activiteiten van 
de werkgroepen en hij kan je alle 
gewenste info verstrekken. Ik zou 
zeggen gewoon doen, toch?

In ons zomerprogramma hebben 
wij een aantal avondwandelingen 
opgenomen door ons eigen heem. 
De belangstelling voor deze verras-
sende wandelingen is groot. Menig 
deelnemer komt nu op mooie 

Ria Laurijssen is tijdens het 
symposium onderscheiden.

Voorzitter Ad Jacobs ontdekt het 
Huisven op de Castelreesche Heide 
tijdens de zomeravondavondwandeling 
van juli.
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plekjes waar hij of zij nog nooit 
geweest zijn. En we hebben met 
z’n allen kunnen vaststellen dat we 
een uniek buitengebied hebben. 
Ons eigen heem biedt veel meer 
dan wij soms zelfs weten en daar-
om is het goed dat wij dit op deze 
manier in de schijnwerper zetten. 
Blijf de wandelingen maar volgen: 
ze zijn zeer de moeite waard.

Op de eerste zondag van septem-
ber wordt volgens goede traditie 
onze heemkalender gepresen-
teerd. Dit jaar is het alweer onze 
dertigste kalender, met als thema 
Vervoer. Dit thema is gekozen 
door de werkgroep Heemkalender; 
deze bestaat uit Ineke van Strijp, 
Femie Lückman en Antoon van 
Tuijl. Onze heemkalender wordt al 
jaren ruimhartig gesponsord door 
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong 
bv en Jumbo Bart en Katja de 
Bresser. 
De presentatie van de heemkalen-
der is in handen van Antoon van 
Tuijl. Hij biedt al jaren op een ver-
rassende wijze onze heemkalender 
aan sponsors en genodigden aan. 
Wij rekenen zondag 4 september 
op een goede belangstelling bij 
deze ludieke presentatie.

In de tweede helft van september 
starten wij met de huis aan huis 
verkoop. Vorig jaar hebben wij veel 
moeite moeten doen om voldoende 
verkopers te vinden. Wil jij ook 
een bijdrage leveren door enkele 
straten voor je rekening te nemen, 
meld je dan als verkoper bij een 
van onze bestuursleden. Alle hulp 
bij de verkoop is welkom; vele 
handen maken licht werk nietwaar. 
De opbrengst van de heemkalender 
gebruiken wij ook om de deelna-
mekosten aan onze activiteiten op 
een laag niveau te houden. Wij 
kunnen dit doen omdat we een 

financieel gezonde vereniging zijn. 
Maar bedenk dat ons vermogen 
mede voortkomt uit dertig jaar 
verkoop heemkalender! Daarom 
rekenen wij op Uw aller medewer-
king bij de verkoop én koop van 
onze dertigste heemkalender.
 
U leest het goed: de werkgroep 
heeft inderdaad al dertig keer een 
heemkalender voor Amalia samen-
gesteld. De drie leden van de werk-
groep hadden de werkzaamheden 
goed verdeeld. Zij waren perfect op 
elkaar ingespeeld. 
Femie Lückman en Ineke van Strijp 
hebben echter besloten na dertig 
jaar een punt achter hun werk-
zaamheden voor de heemkalender 

te zetten. Heel jammer natuurlijk, 
maar ook begrijpelijk. Wij respecte-
ren uiteraard hun beslissing. Vanaf 
deze plaats dank ik hen alvast voor 
hun inzet in de afgelopen jaren.
Leden die het werk van Ineke en 
Femie over willen nemen zijn van 
harte welkom. Zij kunnen na-
tuurlijk rekenen op ondersteuning 
van deze twee ervaren mensen. 
Het lijkt mij bovendien een leuke 
uitdaging om dit over te nemen. 
Een project waar nieuwe ideeën 
uitgewerkt kunnen worden. Ik ben 
benieuwd hoe onze ‘heemkalender 
2018’ er uit gaat zien.

Ad Jacobs, uw voorzitter

De nieuwe Heemkalender heeft als thema ‘vervoer’.
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Aon de praot mee... (62) 
Adrianus Johannes Aloysius (Ad) Leijten

 ANTOON VAN TUIJL

Voor een nieuw levensverhaal 

trekken we naar Hilvarenbeek 

waar we Ad Leijten ontmoeten. Hij 

woont daar al jaren, maar is net 

als zijn vrouw Kitty (Martens) van 

oorsprong een rasechte Ulicote-

naar. Veel van zijn herinneringen 

komen dus uit ons heem. Aan 

Ad zijn geheugen mankeert niets 

en hij is een zeer goed verteller. 

Dat geeft uitzicht op een aantal 

mooie verhalen. De eerste vraag 

die wij hem voorleggen is: wie is 

Ad Leijten?

Ad wordt als eerste kind van 
het gezin Leijten geboren op 12 
oktober 1933 in de Dorpsstraat 
van Ulicoten. Zijn geboortehuis 
staat even vóór de hoek met de 
Molenstraat, naast smid Boeren, 

die ‘de Schipper’ genoemd wordt. 
Zijn vader is Johannes Josephus 
(Jan) Leijten die als veehandelaar 
actief is. De moeder van Ad heet 
Catharina Maria (To) Geerts.

In die tijd beijveren jonge ouders 
zich om hun kind zo snel mogelijk 
te laten dopen. Er mag toch zeker 
geen kinderzieltje voor de hemel 
verloren gaan. Vader Leijten aarzelt 
dan ook niet. In het donker trekt 
hij naar de kerk met zijn eerstge-
borene. Straatverlichting is er nog 
niet in Ulicoten. Daarom neemt hij 
een lantaarn mee. Dat leidt tot een 
vermakelijk tafereeltje.
Jawel, ook in Ulicoten gebeurt het. 
Ik bedoel dat er wel eens gestroopt 
wordt met de lichtbak. Iedereen 
heeft toch graag af en toe een 
konijntje of een haas in de pot! 
Nu ziet een van de buren hoe de 

“Organiseren ligt mij wel. Het gaat me goed af. Dat heeft 
eigenlijk mijn loopbaan bepaald”.

Ad met zijn ouders in 1934. 

Bijna in het midden (het hogere huis) staat het geboortehuis van Ad. 
collectie Ad Jacobs
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kersverse vader met zijn zoon en 
een lantaarn door het stikdonkere 
dorp loopt en hij roept: ”Gaod’r nou 
al ‘ne stróóper van maoke, Jan?” 
Kortom, kleine Ad is welkom in de 
Ulicotense gemeenschap.
Er worden in het gezin van Jan en 
To nog zes kinderen geboren. Na 
Ad komen er nog twee meisjes en 
vier jongens.

Zware tijden

Geluk lijkt het veelbelovende gezin 
toe te lachen. Het noodlot slaat 
echter al snel toe bij de jonge 
ouders. Ad vertelt het huivering-
wekkende relaas, hoe zijn vader 
en moeder in vijf jaar tijd vijf keer 
een geliefde moeten afstaan en 
naar het kerkhof brengen. Vooral 
voor moeder Leijten zijn het zeer 
zware tijden. Zij verliest drie van 
haar kinderen. Daarnaast overlijdt 
haar meest geliefde zus Sophie, 
die twaalf kinderen nalaat bij haar 
man Janus Kusters. Dan is er ook 
nog de tragische dood van haar 
broer Sjef Geerts, die slachtoffer 
wordt van een roofmoord.
Dochtertje Maria overlijdt op drie-
jarige leeftijd. Het kind blijkt een 
tumor in haar hoofd te hebben, 
die behalve veel pijn op het einde 
ook nog tot blindheid leidt. Dokter 
Govaerts herkent haar kwaal niet 
en in het ziekenhuis weet men er 
in die tijd ook geen raad mee.
Voor Café Van Opstal staat op een 
bepaald moment een vrachtwagen 
van Van Gend en Loos geparkeerd. 
Ad en zijn driejarige broertje Walter 
spelen in de buurt. Wanneer de 
chauffeur instapt, pakken de 
jongens de loshangende achterklep 
vast om spelenderwijs een stukje 
mee te lopen met de vertrekkende 
wagen. Die rijdt echter achteruit. 
Ad kan nog juist op tijd wegkomen. 
Dat lukt zijn jongere broertje niet. 

Kleine Walter is op slag dood! 
Grootmoeder Leijten, de buurvrouw 
van Café Van Opstal, neemt het 
kind op en brengt het, wegge-
borgen in haar grote schort naar 
binnen. Grote verslagenheid heerst 
alom in de dorpsgemeenschap. 
Moeder Leijten is dan in verwach-
ting van haar vijfde kind. Bij de 
geboorte blijkt het een jongen te 
zijn. De ouders hebben hem de 
naam ‘Walter’ gegeven.

Een toneelgroep van Ulicotense 
dames speelt rond nieuwjaar een 
stuk waarin ook een rol voor een 
kind is weggelegd. Zusje Corrie, 
zeven jaar oud, mag die spelen 
en doet dat met plezier en met 
succes. Zonder aanwijsbare reden 
komt ze na afloop ziek thuis. Nie-
mand kan ontdekken wat het kind 
mankeert. Heeft zij ook ‘iets’ in 
haar hoofd of speelt de gevreesde 
en veel voorkomende TBC een rol? 
Men weet het niet. Binnen een 
maand overlijdt Corrie.
“Hoe is zoveel leed te dragen?” 

vraagt Ad zich nog steeds af. “Mijn 
moeder heeft de draad toch weer 
weten op te pakken”, zegt hij met 
bewondering.

Nieuw huis

Even een stukje teruggaand in 
de geschiedenis, vertelt Ad dat 
het er nog ‘om gehouwen heeft’ 

Zusje Corrie. 

Het nieuwe pand ‘Café de Veehandel’ van de familie Leijten. 
collectie Ad Jacobs
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of zijn vader en moeder wel met 
elkaar zouden trouwen. In die 
vooroorlogse tijd gelden de rangen 
en standen nog heel sterk in elke 
dorpsgemeenschap. Een huwelijk 
buiten de eigen stand komt maar 
zeer zelden voor.
Jan Leijten komt uit een eenvoudig 
gezin met tien kinderen. Veel geld 
kan hij niet inbrengen. Wel krijgt 
hij een groot doorzettingsvermogen 
en een ondernemende geest mee. 
Moeder Leijten komt uit een stevige 
boerenfamilie en de traditie vraagt 
om een huwelijk met een boer. Als 
blijkt dat Jan Leijten als veehan-
delaar goede zaken doet, vallen de 
bezwaren weg. Na hun huwelijk 
huren zij een woning en leven 
de eerste jaren heel spaarzaam. 
Dan gaat pa Leijten op zoek naar 
bouwgrond. Hij heeft wel zin in het 
perceel op de hoek Dorpsstraat-
Chaamseweg. Daar staan twee 
oude huisjes. In een ervan woont 
Gust de Brom. Dat is een eenling 
en geen verkeerde man. Hij dankt 
zijn bijnaam aan het feit dat hij 
altijd mopperend en brommend in 
zichzelf loopt te praten. Jan gaat 
naar Jules Martens, de eigenaar en 
de vader van Kitty, en vraagt of die 
hoek met de twee oude huisjes te 
koop is. Na enig overleg leidt dit tot 
een koopovereenkomst.
Jan Leijten bouwt een mooi groot 
pand met woning en café. Dat 
noemt hij heel toepasselijk ‘Café de 
Veehandel’. Bij het huis komt ook 
een stal. Die heeft hij nodig om 
onverkocht vee te kunnen plaatsen.

Vuur- en knalwerk

Wij keren terug naar Ad z’n jonge 
jaren. Waar het vandaan komt, 
weet hij zelf niet, maar hij heeft 
van jongsaf aan een speciale be-
langstelling voor alles wat met vuur 
en met ploffen van doen heeft. Zijn 

geheugen voert hem terug naar een 
paar van zijn ‘experimenten’ die 
maar ternauwernood goed aflopen.
Vader Leijten verhandelt natuurlijk 
ook biggen. Die worden naar de 
markt vervoerd in grote ovalen te-
nen manden. Daarvan staat er een 
aantal op een zoldertje boven de 
bijkeuken tussen woonhuis en stal. 
Hoe hij op het idee gekomen is, 
weet Ad nóg niet, maar zijn drang 
om met vuur te spelen drijft hem, 
samen met zijn zusje Corrie, ertoe 
uitgerekend bij die korven enkele 
oude kranten in brand te steken. 
Die willen wel branden! Ad weet 
zich geen raad als hij zijn vuurtje 
niet gedoofd krijgt. Hij gaat er 
vandoor en keihard “Brand, brand” 
roepend, verschuilt hij zich bij de 
thuis van Kitty, zijn latere vrouw, 
waar hij kind aan huis is. Enkele 
werknemers van de melkfabriek 
slagen erin het vuur te doven door 
de wastobbe leeg te scheppen en 
het sop als bluswater te gebruiken. 
Ad moet al zijn moed bij elkaar 
rapen vooraleer hij zich weer thuis 
durft te vertonen.

Een ander waagstuk had ook 
fataal af kunnen lopen. Tijdens de 

bezettingsjaren houden de Duitsers 
regelmatig schietoefeningen in 
de buurt van het landgoed van 
dokter Bloem. Met munitie wordt 
niet zorgvuldig omgesprongen. Ad 
gaat daar wel eens kijken of er 
kogels en hulzen te vinden zijn. 
Ook opzij van het parochiehuis ligt 
soms munitie op een vuilnishoopje 
achter een muurtje. Daar vindt Ad 
op een dag een handgranaat. Is 
dat geluk hebben! Daar moet veel 
kruit in zitten waar je leuke dingen 
mee kunt doen. Wat kan dat mooi 
vuurwerk geven, fantaseert hij al. 
Samen met Jan Rentiëns en Ad de 
Kort gaat hij achter het huis van 
de familie Sommen proberen of 
ze die granaat uit elkaar kunnen 
halen. Amper begonnen met de 
demontage, begint dat onding 
gemeen te sissen. Ad gooit hem 
weg en ze zetten het op een lopen. 
Er volgt een stevige ontploffing, 
maar gelukkig brengen de jongens 
het er redelijk goed af. Ad is wel 
gewond. Hij bloedt vooral aan zijn 
hoofd. Ad de Kort neemt hem mee 
in een korenveld en veegt zo goed 
en zo kwaad als dat kan het bloed 
weg met een bosje gras. Bij thuis-
komst is het wel even schrikken. 

Duitse soldaten oefenen in de bossen van dokter Bloem.
beeldbewerking A.v.Tuijl
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Ad wordt naar dokter Govaerts in 
Baarle gebracht. Die haalt zes gra-
naatscherfjes uit zijn lichaam. Eén 
stukje staal zit in het voorhoofds-
been en dat wordt niet verwijderd. 
“Zolang je er geen last van hebt, 
laten we het mooi zitten”, is het 
oordeel van de dokter. Het zit er tot 
op de dag van vandaag. ‘s Avonds 
komt ma Willemsen bij de familie 
Leijten vertellen, dat haar aan een 
paal getuierde kalf door de ontplof-
fing gedood is....

Duits rep en roer

Ad is oud genoeg om de Tweede 
Wereldoorlog bewust meegemaakt 
te hebben. Hij heeft dan ook volop 

verhalen, waarvan we er enkele 
optekenen.

Van het allereerste begin weet 
hij nog dat hij bij zijn vader op 
de fiets zit. Op de Chaamseweg 
houdt Janus Geerts hen aan om te 
vertellen dat de oorlog uitgebroken 
is. Al gauw rijden er tanks door 
Ulicoten. Dat zijn Franse tanks die 
al weer op terugtocht zijn. Niet 
lang nadien marcheren Duitse 
troepen door het dorp. Zij zingen 
hun marsliederen uit volle borst. 
Sommige soldaten hebben rood-
wit-blauwe banden om hun helm 

gebonden. Willen zij de bewoners 
gunstig stemmen?

Op meerdere plaatsen worden sol-
daten ingekwartierd. Villa Vijverhof 
wordt gevorderd om er een soort 
hoofdkwartier te vestigen. Meester 
Bayens, de eigenaar en bewoner, 
verhuist naar de voorkamer in het 
huis van Fons Rijvers. De heer 
Bayens heeft eerder wel enige 
sympathie gehad voor de Duitse 
activiteiten. Nu zijn villa gevorderd 
wordt, verandert hij als een blad 
aan een boom.
De links en rechts gelegerde sol-
daten komen regelmatig naar het 
dorp om er in de plaatselijke café’s 
de nodige consumpties te nuttigen. 
Dat loopt wel eens uit de hand! Op 
een dag komt een groep Duitsers 
– gelegerd bij Meerle-grens – weer 
eens naar het dorp. Ze kijken te 
diep in het glaasje en wanneer ze 
uiteindelijk besluiten toch maar 
‘naar huis’ te gaan, dan heeft een 
van hen daar nog helemaal geen 
zin in. De groep laat hem achter, 
maar neemt zonder dat hij het 
merkt zijn vuurwapen mee. Na 
nog een paar pinten ontdekt de 
achterblijver dat zijn pistool weg is. 
Hij raakt in paniek. Je vuurwapen 
kwijt raken in militaire dienst is 
een doodzonde. Dat wordt zwaar 

gestraft met streng arrest!!
Deze soldaat veronderstelt dat een 
van de inwoners er met zijn wapen 
vandoor is. Hij loopt de straat op 
en rent als een bezetene door het 
dorp terwijl hij vervaarlijk met zijn 
bajonet zwaait. Mensen die in 
de buurt zijn, gaan er als hazen 
vandoor. Meester Verschueren 
probeert hen nog moed in te spre-
ken, maar naar men zegt, rent hij 
het hardste weg. De Duitser loopt 
naar ons café. Als hij merkt dat de 
zaak gesloten is, slaat hij de ruit 
van de cafédeur kort en klein. Hij 
gaat weer de straat op en ziet hoe 
moeke Kusters door het voordeur-
raampje kijkt. Hij stormt er op af 
en steekt met zijn bajonet door het 
raampje en verwondt de vrouw 
aan haar voorhoofd. Daarna loopt 
hij naar koster van den Broek. 
Naar men zegt heeft hij hier de 
geit meerdere malen met zijn bajo-
net gestoken. Hij komt weer naar 
de straat en ziet dat Sjef Geerts, 
de zoon van Peet, de gang in loopt 
tussen het huis van de koster en 
café Van Opstal. Achter het café 
gekomen, gooit de razende Duitser 
zijn bajonet naar Sjef. Hij mist en 
zijn steekwapen vliegt tussen de 
gewassen in de moestuin van de 
familie Van Opstal. Sjef staat ach-
ter een perenboom en merkt dat 

Duitse troepen marcheren het dorp in. 
beeldbewerking A.v.Tuijl

Villa Vijverhof wordt hoofdkwartier. foto Bidoc
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de Duitser zijn bajonet terugvindt.
Tijdens dit hele Duitse rep en 
roer-gedoe is Ad zijn vader op de 
fiets naar de grens gereden met 
het verzoek de dronken soldaat op 
te komen halen. Dat gebeurt en de 
rust keert terug in het dorp.

Roofmoord 

Wat volgt heeft niet direct met oor-
logsherinneringen te maken, maar 
het verhaal van oom Sjef Geerts 
heeft bij de jonge Ad onuitwisbare 
indrukken nagelaten. Het speelt 
zich af in 1941, midden in de 
bezettingstijd.
De moeder van Ad is de jongste 
zus van Sjef Geerts. Sjef is al-
leenstaand en verblijft regelmatig 
een tijdje bij zijn zus, dus bij Ad 
thuis en dan woont hij weer een 
periode in zijn ouderlijk huis. Het 
is een veelzijdig man. Hij is kap-
per, begaafd fotograaf die zelf zijn 
opnamen ontwikkelt, hij prepareert 
dieren en heeft twee luxe auto’s 
waarmee hij taxidiensten rijdt. Ook 

Links zit de moeder van Ad. 
Verder ome Sjef en tante Anna. 

is hij niet vies van smokkelen. Met 
die veelzijdigheid kan hij heel goed 
de kost verdienen.
Peet Geerts, zijn vader, brengt 
regelmatig wild dat tijdens de jacht 
geschoten is, naar poelier Bertram 
in Breda. Zoon Fons, een broer van 
Sjef, is daar de eigenaar. Peet en 
later ook Sjef leren daar een zekere 
Frans Goyaarts kennen. Deze Frans 
merkt al gauw dat Sjef van vele 
markten thuis is.

Op een zekere dag vertelt Goyaarts 
hem dat hij een mooie partij goe-

Peet en Johanna Geerts-Geerts bij hun gouden bruiloft op 5 juli 1940.

deren te koop weet in België tegen 
een zachte prijs. Hij zou die heel 
graag kopen, maar heeft daar ‘nu 
even’ niet genoeg geld voor. Voor 
Sjef is dit blijkbaar geen probleem. 
Hij kan dat wel voorschieten. Zij 
spreken af om elkaar een paar 
dagen later te ontmoeten op Gin-
nekenmarkt. Sjef wil graag de 
koopwaar eerst zien voordat hij tot 
zaken doen overgaat. Hij heeft het 
geld wel bij zich, zodat een eventu-
ele koop meteen door kan gaan.
Van Ginnekenmarkt fietsen ze 
samen door de bosrijke gebieden 
van Galder richting België. Op een 
stil bospad rijdt Goyaarts achter 
Sjef, schiet hem morsdood en 
gaat er met het geld vandoor. De 
moordenaar kan gauw gearresteerd 
worden. De rechter veroordeelt 
hem tot twintig jaar celstraf. Hij 
komt echter snel weer op vrije 
voeten doordat hij zich aanmeldt 
bij de Duitse SS. Hij overleeft de 
oorlog. Bij een inbraak in Arnhem 
vermoordt hij nog eens twee men-
sen. Zo komt hij alsnog voor lange 
tijd achter de tralies. De roofmoord 
op een dorpsgenoot maakt grote 
indruk op veel mensen in Ulicoten.

Portret van Sjef Geerts.
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Auto onder het stro

‘De een zijn dood is de ander zijn 
brood’ zegt een bekend spreek-
woord. Zo erft Jan Leijten, de va-
der van Ad, een mooie grote auto 
– een luxe Chevrolet – van oom 
Sjef. Hij heeft er niet lang plezier 
van. Uit vrees dat de Duitsers hem 
zullen vorderen, verstopt hij zijn 
wagen onder het stro bij Sooi van 
der Flaes in Baarle-Hertog.
Na de oorlog haalt hij hem naar 
huis. Terwijl hij hem staat schoon 
te maken, komt pastoor van Steen 
langs. Ze maken samen een 
praatje. Tot slot daarvan zegt de 
pastoor: “... en ik mag hem ook 
wel eens gebruiken, hè Jan?” Daar 
voelt Jan niets voor, maar zegt de 
pastoor wel toe dat hij ‘mijnheer 
pastoor’ met plezier wil vervoeren 
als ‘mijnheer pastoor’ ergens naar 
toe moet. Korte tijd later wordt Ad 
zijn vader door het Militaire Gezag 
uitgenodigd om met zijn auto naar 
Tilburg te komen. “Mijn vader ver-
touwde de zaak niet”, vertelt Ad. 
Hij rijdt dan ook met de fiets naar 
Tilburg om de papieren in orde te 
laten maken. Daar aangekomen 
blijkt zijn vermoeden uit te komen. 
Het is de bedoeling zijn auto te 
vorderen. Jan fietst zo hard hij kan 
terug naar huis, brengt zo snel mo-
gelijk zijn auto weer naar Baarle-
Hertog, waar die opnieuw onder 
het stro verdwijnt, in afwachting 
van betere tijden.

Bombardementen en
Arbeitseinsatz

Rond de laatste periode van de 
oorlog wordt het vliegveld van 
Gilze-Rijen met regelmaat gebom-
bardeerd. Ook het dorp Gilze wordt 
hierbij vaak getroffen. Vele Gilze-
naren besluiten te vertrekken naar 
dorpen in de omgeving die veiliger 

zijn. Ook in Ulicoten komen gezin-
nen onderdak zoeken. De familie-
namen Graafmans en Van Wanroij 
zullen oudere Ulicotenaren bekend 
in de oren klinken.

Naarmate de oorlogsjaren ver-
strijken, weten de Duitsers steeds 
minder hoe ze hun zaken draai-
ende moeten houden. Ze nemen 
een maatregel, waarbij jong-
volwassenen zich moeten melden 
om in Duitsland in de oorlogsin-
dustrie te gaan werken. Iedereen 
die daarvoor in aanmerking komt, 
duikt onder. Een Duitser, Ludwig 
genaamd, is regelmatig op zoek 
naar deze onderduikers. Het lijkt 
wel of hij daar zijn levenswerk 
van maakt. Hij fietst in gezelschap 
van zijn Duitse herder in Ulicoten 
rond en bezoekt woningen waar 
hij verwacht een onderduiker aan 
te treffen. Die blijven natuurlijk 
niet thuis, maar zoeken elders 
hun heil, bijvoorbeeld bij buren of 
familieleden. Toon en Jos Leijten, 
die ook de leeftijd hebben om 
naar de Duitse ‘Arbeitseinsatz’ 
gestuurd te worden, duiken onder 
bij hun zus in Wortel. Ze gaan 
op zekere dag een pint pakken 
in Hoogstraten en worden daar 
door de Duitsers gearresteerd en 
naar wat nu ‘Haarendael’ heet 

Arbeitseinsatz: mannen op weg naar hun werk. beeldbewerking A.v.Tuijl

in Haaren gebracht. Hun ouders 
worden op de hoogte gebracht dat 
hun twee zonen de volgende dag 
op transport gaan naar Duitsland. 
Vader en moeder zijn zo gauw mo-
gelijk met de fiets op pad gegaan 
om afscheid van hun kinderen 
te gaan nemen. De in Duitsland 
tewerkgestelden mogen kerstmis 
thuis vieren. Het zijn immers geen 
criminelen of krijgsgevangenen. 
Zij worden ‘menselijker’ behan-
deld. Bij thuiskomst zijn ze allebei 
broodmager en Jos is ernstig ziek. 
De jongens hebben moeten belo-
ven dat ze na het kerstverlof terug 
zouden keren naar Duitsland. 
Dat doen ze natuurlijk niet! Ze 
duiken opnieuw onder. Toon gaat 
op bezoek bij Jan Lubbers, een 
Rotterdammer die bij de familie 
Koyen ondergedoken zit. Daar 
worden die twee opgepakt en 
naar Villa Vijverhof gebracht. Ze 
zijn daar amper binnen als er een 
vliegtuig neerstort bij Hendriks op 
de Maaijkant. Zowat alle Duitsers 
vertrekken naar dat vliegtuig om 
er krijgsgevangenen te maken 
als ze kunnen. Toon maakt van 
de gelegenheid gebruik om te 
ontsnappen. Lubbers durft dat 
blijkbaar niet en gaat op transport 
naar Duitsland. Of hij het over-
leefd heeft, weet Ad niet.

Wirskaante_nr3_2016.indd   11 19-8-2016   16:28:06



12       van wirskaante 2016/3

Dramatische toestanden

In de loop van de zomer van 1944 
verloopt de opmars van de geal-
lieerden voorspoedig. De Duitsers 
krijgen het merkbaar benauwd. Ze 
bedenken allerlei maatregelen om 
de komende opmars tegen te gaan. 
Er moeten brede en diepe sloten 
gegraven worden om tanks tegen 
te houden. Die noemen ze daarom 
tankvallen. Wachtmeester Broek-
huizen krijgt de opdracht ieder 

die nog in staat is te werken naar 
het Hondseind te sturen om daar 
mee te helpen bij het graven van 
een tankval. Ook al is hij een (te) 
gezagsgetrouwe politieman, zijn 
oproep wordt geen succes! 

Tijdens de bevrijdingsgevechten 
raakt Sep Poels, afkomstig uit 
Merksplas, zwaar gewond. Zijn 
broers Louis en Gust brengen hem, 
nadat zijn been afgebonden is, 
met paard en wagen naar Baarle-
Hertog. Vlak na aankomst bij 
dokter Govaerts sterft Sep. Gust 
besluit naar Merksplas terug te 
rijden. Louis klopt bij ons aan met 
de bedoeling voorlopig in Ulicoten 
te blijven. Ook al zit de kelder vol, 
er wordt toch plaats voor hem ge-
maakt. Inmiddels is Baarle bevrijd. 
Ulicoten ligt nog vier weken onder 
vuur voordat de geallieerden ook 
ons kunnen bevrijden. Zo heeft 
Louis Poels door een verkeerde 
keuze vier beroerde weken met ons 
meegemaakt. 

Om de opmars van de bevrijders 
te vertragen, nemen de Duitsers 
de meest vreemde maatregelen. Ze 
blazen kerktorens op, vernielen de 
overgang van de Strijbeekse beek 
halverwege Ulicoten en Chaam en 
blazen de weg naar de Strumpt 
op tussen Geert Brosens en Bart 
Theeuwes. In het akkerland 
rond het gat in de weg leggen ze 
mijnen. Dat zijn tankmijnen, van 
die grote rechthoekige, die alleen 
afgaan wanneer er zware druk op 
uitgeoefend wordt. Na de bevrij-
ding zit Ulicoten dan ook nog met 
die gevaarlijke situatie.
Op zekere dag probeert een van 
onze bevrijders met zijn jeep langs 
dat gat in de Molenstraat te rijden. 
Hij komt vast te zitten en krijgt al 
gauw hulp van enkele jonge man-
nen. Een van hen is Frans Thee-
uwes. Geert Brosens, zijn zoon 
Charel en Frans Boeren (Sus van 
de Schipper) zijn er ook bij en zien 
het onheil aankomen. Geert roept 
nog: “Pas op mannen, d’r gaoi wa 
fout!” Helaas te laat. Een tankmijn 
ontploft met dramatische gevolgen. 
De chauffeur van de jeep is zijn 
beide benen kwijt. Achteraf horen 
we dat hij aan die verwondingen is 

Voorbeeld van een tankval. 
beeldbewerking A.v.Tuijl

overleden. Frans Theeuwes raakt 
zwaar gewond aan zijn gezicht en 
Geert Brosens wordt geraakt door 
een metalen plaat die zijn achil-
lespezen ernstig beschadigt. Dit is 
een voorbeeld van de dramatische 
toestanden en de zware miserie die 
de Duitsers ons dorpje nalaten! 

Oorlogsheld 

Na onze uiteindelijke bevrijding 
wordt Ulicoten enige tijd ‘bezet’ 
door Engelse soldaten. Een van 
hen is Bill Milward. Hij is inge-
kwartierd bij Jules Martens. Maria 
Martens, de zus van Kitty, heeft 
na de oorlog het contact met Bill 
in stand gehouden. Geleidelijk aan 
zijn Kitty en Ad daarbij betrokken. 
De laatste twintig jaar komt Bill 
bijna jaarlijks in Hilvarenbeek op 
vakantie. 
Bill heeft een enorme staat van 
dienst. Hij is betrokken geweest 
bij de invasie op Sicilië, doet mee 
aan een ‘ínvasieprik’ (kijken of 
zo’n operatie kan slagen) vanuit 
de Adriatische Zee op de oostkant 
van Italië en speelt tenslotte een 
belangrijke rol bij de invasie in 
Normandië. Bill bestuurt daar in 

Zo brengt Bill soldaten van een zeeschip naar het invasiestrand. 
beeldbewerking A.v.Tuijl
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het centrum van de landingen 
een amfibievaartuig waarmee hij 
soldaten van het zeeschip naar het 
strand brengt.

Dat heen en weer varen is bui-
tengewoon riskant, maar hij redt 
het. Via België – Bill is enige tijd 
ingekwartierd geweest in Asse-
nede – komt hij in Ulicoten terecht. 
Na Ulicoten trekt Bill met zijn 
onderdeel naar Bergen-Belsen. De 
opdracht is: het concentratiekamp 
ontruimen. Dat komt neer op veel 
doden begraven en de overleven-
den zo mogelijk naar huis brengen. 
Wat Bill en zijn medestrijders 
dáár aantreffen is met geen pen 
te beschrijven. Het raakt hem 
dieper dan de spanningen van de 
Normandische landingen. Bill heeft 
grote indruk nagelaten bij Ad. Tot 
op de dag van vandaag onder-

houden ze een goed contact. Daar 
komen we op terug.

Schooltijd

Wij spreken met Ad natuurlijk 
ook over andere facetten van zijn 
jeugd. Op mijn vraag hoe hij zijn 
lagere schooltijd beleefd heeft, 
reageert hij met: “Ik ging niet echt 
heel graag naar school, maar het 
leren ging me goed af. Ik had 
er niet veel moeite mee. Bij de 
gymlessen heb ik altijd een grote 
voorkeur gehad voor atletiek.” De 
schoolmeesters van de jongens-
school zijn markante figuren. Ad 
weet nog heel goed, dat meester 
De Kanter wel streng is, maar zijn 
leerlingen veel bijbrengt. Meester 
Verschueren houdt er wel eens 
typische werkwijzen op na. Leer-
lingen die snel klaar zijn met hun 

Ad met zijn eerste fiets. Achter hem 
zijn neefje Ad van der Wiel. 

taak, stuurt hij naar zijn tuin om 
worteltjes te wieden of aardappelen 
te schoffelen. “Dat valt natuurlijk 
onder het vak biologie!” lacht Ad. 
Ook herinnert hij zich dat deze 
meester het speelkwartier in de na-
middag wel eens laat uitlopen. Het 
kan zelfs gebeuren dat hij na zo’n 
‘uitgerekt kwartier’ tegen de leer-
lingen zegt: “Is ‘t al zó laat? Nou 
is het ook de moeite niet meer. 
Mannen, ga maar naar huis!” “Op 
zulke momenten vonden wij hem 

De groep waarin Ad zijn kostschoolleven begint. Ad staat in de laatste rij, 2de van links. 
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een heel goede meester”, zegt Ad 
veelbetekenend.
 
Een vervelend gevoel heeft Ad nog 
altijd bij de herinnering aan het feit 
dat hij niet mee mag op school-
reis. Dat komt zo. Tijdens de grote 
vakantie wordt op een knipkaart 
bijgehouden hoe vaak kinderen op 
weekdagen naar de mis komen. Ad 
heeft onvoldoende gaatjes in zijn 
kaart! Daarom mag hij niet mee! 
Als troost krijgt hij zijn eerste fiets.
Ome Sjef heeft een oud rijwiel net-
jes opgeknapt. Vanaf nu gaat Ad 
zich aanmerkelijk sneller verplaat-
sen. Fietsen.., heerlijk!

Na de lagere school is de grote 
vraag: wat nu? De ouders van 
Ad zien hem graag doorleren. In 
Baarle kan hij niet terecht, want 
daar is een school waar geen 
externe leerlingen aangenomen 
worden. Naar de stad dan? Liever 
niet. Het wordt kostschool. Ad 

De geslaagden na drie jaar Mulo. Ad staat in de laatste rij, vierde van links. 

weet in de verste verte niet wat 
hem daar te wachten staat, maar 
op twaalfjarige leeftijd verhuist hij 
naar Huijbergen, waar blijkt dat hij 
de Mulo gaat doen. Hij start er in 
een groep van zesenveertig nieuwe 
leerlingen, waarvan er na drie jaar 
vierentwintig slagen.
Het internaatsleven is sober, 
herinnert Ad zich nog levendig. 
“Begrijpelijk, zo kort na de oorlog,” 
oordeelt hij. De broeders maken 
er het beste van. Voor Ad is de 
eindbalans van de kostschooljaren 
positief. Er zijn broeders die wel 
eens een klap uitdelen. Zij zijn er 
kennelijk van overtuigd dat ‘zachte 
heelmeesters stinkende wonden 
maken’.
De ondernemende geest van zijn 
vader werkt ook bij Ad. Wanneer 
hij van thuis sigaretten meekrijgt 
– tweede en derde klassers mogen 
roken in die tijd! – verkoopt hij die 
aan medeleerlingen. Soms ziet hij 
kans om tussen twee gezamelijke 

activiteiten door, snel heen en weer 
te rennen – hij is goed in atletiek! – 
naar een snoepwinkeltje. Hij koopt 
er zuurballen, die hij met enige 
winst doorverkoopt. Dat gaat niet 
altijd goed. Hij wordt eens betrapt 
en moet zijn koopwaar inleveren. 
Als afscheid van de leerlingen van 
de examenklas, wordt elk jaar een 
soort fancy-fair gehouden. Boven 
in een gladde klimpaal hangt een 
mandje met snoepgoed. Degene 
die er in slaagt tot boven in de 
paal te klimmen, mag een van zijn 
zuurballen pakken. Dit is voor Ad 
een ‘zure’ ervaring!
Maar toch: zijn eindoordeel over 
deze periode is positief omdat 
hij er goede waardevolle mensen 
ontmoet heeft en met een diploma 
naar huis kan.
Na de kostschooljaren dient zich 
opnieuw de vraag aan: wat nu? 
De keuze valt op de Kweekschool. 
Ad wordt onderwijzer. Vanaf nu 
fietst hij elke dag, weer of geen 
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weer, de twintig kilometer heen, 
naar de Franciscus Kweekschool in 
Breda en weer de twintig kilometer 
terug naar Ulicoten. Ook hier heeft 
hij weinig moeite met de leerstof 
en ook het fietsen vindt hij geen 
bezwaar. Hij houdt wel van die 
sportieve dagprestaties.
Over fietsen gesproken: de broe-
ders Antoninus en Vincentius – ook 
van Huijbergen en docenten op 
de Kweekschool – organiseren in 
vakantietijd fietstochten naar de 
Ardennen. Naast stevige fiets-
tochten komen natuur en cultuur 
evenwichtig aan bod. Ad bewaart 
er heel goede herinneringen aan. 

Terugtraprem

Wanneer hij goed en wel geslaagd 
is tot bevoegd onderwijzer, heeft 
Ad de sterke behoefte om zijn 
dankbare gevoel te uiten. Plotseling 
weet hij hoe. “Ik fiets naar Lourdes. 
Dan kan ik Onze Lieve Vrouwke 
zelf vertellen hoe blij ik ben!” Hij 
spreekt met een vriend af om 
samen het avontuur aan te gaan. 
Ad vraagt aan zijn moeder of hij nu 
misschien een ‘koersfiets’ zou kun-
nen krijgen. Haar antwoord is kort 

De Ardennen-fietsgroep voor het ouderlijk huis in Ulicoten. Ad staat naast 
broeder Antoninus. Hurkend, derde van rechts, is dorpsgenoot Jos Sommen.

en duidelijk: “Nee, daor zit alleen 
maor haikesvolk op.” Verdere dis-
cussie heeft geen zin. Dan maar op 
een gewone fiets met drie versnel-
lingen en een terugtraprem naar 
Lourdes. Daags voor de reis haakt 
de vriend af! Ad benadert een 
andere makker, maar die vindt een 
vertrek op de volgende morgen wel 
wat overhaast. De start wordt een 
paar dagen uitgesteld. Bij zijn vader 
probeert Ad voorzichtig: “Pa, ik heb 
onderweg misschien wel wat geld 
nodig en dat heb ik niet.” Pa Leijten 
begrijpt wel dat hij zijn zoon niet 

platzak op pad kan laten gaan. Met 
een royaal gebaar zegt hij: “Hier 
hedde honderd gulden. Wag’ge 
overhoudt, moogde houwe!”
De tocht verloopt voorspoedig. Ad 
heeft vooraf zijn organisatietalent 
ingezet om zoveel mogelijk zaken 
te voorzien en een mooie route 
uit te stippelen. Op de heenweg 
halen ze een gemiddelde van 137 
kilometer per dag. Slapen doen 
ze nu eens bij een pastoor, dan 
eens op een hooizolder bij een 
boer en desnoods ook maar eens 
onder de blote hemel. Eenmaal in 
Lourdes hebben ze een probleem. 
Ze mogen niet naar de grot en de 
andere heiligdommen, omdat ze 
een korte broek dragen. Dan ben 
je niet netjes genoeg gekleed. Een 
lange broek hebben ze niet eens 
bij zich! Ad kijkt eens goed rond 
en ziet al gauw hoe een groep 
padvinders behulpzaam is bij het 
duwen van brancards en rolstoe-
len. Nou gaan we ‘t krijgen; die 
dragen allemáál korte broeken. Ad 
en zijn makker knopen een grote 
zakdoek om hun nek, schuiven er 
een luciferdoosjeshuls omheen, rol-
len hun overhemdsmouwen netjes 
op en bieden zich aan als helpers. 
Geregeld!

Ad is goed in Lourdes aangekomen. 
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In de buurt van Lourdes kunnen 
ze logeren bij een familie Olislae-
gers, die eerder vanuit Baarle hier 
neergestreken is. Die mensen zijn 
blij weer eens dorpsgenoten te 
ontmoeten. De bedevaartgangers 
worden er heel goed ontvangen. 
Op de terugweg volgen ze een 
meer westelijke route. Zo komen 
door de wijnstreek Medoc, waar 
de Ulicotense families Josten en 
Schrijvers wonen. Josten houdt vee 
en Schrijvers legt zich toe op alles 
wat met kippen te maken heeft. 
Bij de laatste logeren de twee 
vrienden. De terugtocht gaat wel 
heel snel. Ze rijden 178 km per 
dag gemiddeld en komen behou-
den aan.
Ad laat me raden hoeveel geld hij 
na de hele tocht overgehouden 
heeft. Ik sta ervan te kijken dát hij 
een overschot heeft. Gedurende de 
hele tocht geeft hij ietsje meer dan 
eenendertig gulden uit, terwijl hij 
zich bij Poitiers toch echt een keer 
‘te buiten gaat’ aan een heerlijk 
ijsje! Ongelooflijk. Hij moet er zelf 
nog smakelijk om lachen. 

Biljarten en starten 

Al in zijn studietijd heeft Ad grote 
liefhebberij voor biljarten. Hij doet 
dat zelfs in clubverband al is hij 
met zijn zeventien jaar aan de 
jonge kant. Hun vaste speeladres 
is de Lindenboom van Van de 
Lindeloof in de Baarlese Stati-
onsstraat. Op zekere dag gaan 
ze wedstrijden spelen in Oud-
Turnhout. Na afloop blijven de 
clubleden hangen om nog wat te 
drinken. Ad voelt zich te jong om al 
mee op café te gaan. Hij springt op 
zijn fiets en rijdt naar huis. Dat het 
sneeuwt, deert hem niet. Hij treft 
wel vaker slecht weer. Even voorbij 
Loveren ziet hij hoe Janus Christ 
(Peeters) van de houtzagerij zijn 

auto vooruit probeert te duwen. Ad 
meent er goed aan te doen de man 
te helpen. Hij zet zijn fiets aan de 
kant en duwt zich zowat uit naad. 
Zelfs samen krijgen ze de wagen 
niet in beweging. “Dan zal ik hem 
toch maar starten,” zegt Janus. Hij 
stapt in, start de wagen en rijdt 
hem in zijn garage. 

Militaire dienst

Wanneer jongelui in deze tijd een 
studie afronden, dan wacht hen de 
militaire dienst. Ad rolt goed door 
de keuring en komt op in Venlo 
waar hij de rekrutentijd meemaakt. 
Hij gedraagt zich onopvallend. 
Toch zien de leidinggevenden 
blijkbaar dat Ad handig is in het 
oplossen van probleemsituaties 
waarvoor de soldaten bij oefenin-
gen gesteld worden. Hij vindt vaak 
een uitweg, waar anderen niet 
goed raad weten. “Daar zal het 
wel aan liggen”, denkt Ad, “dat ze 
mij naar Amersfoort sturen om te 
testen of ik een opleiding kan gaan 
doen voor officier.” Hij heeft geen 
bezwaren, komt in Ermelo terecht, 
volgt er acht maanden scholing en 
is dan vaandrig. Daarop volgt een 
driemaanden durende proeftijd in 
de praktijk in Oirschot. Het loopt 
allemaal goed en Ad verlaat de 
dienst als Tweede luitenant. Tij-
dens de eerste herhaling wordt Ad 
bevorderd tot Eerste Luitenant.

Twee keer wordt Ad opgeroepen 
voor herhaling, een keer in Mill en 
een keer in Budel. Daar ontmoet 
hij o.a. Paul van Vliet, die er 
dienst doet in de verzorgings- en 
ontspanningssfeer. Officieel is hij 
‘Welzijnsofficier’. Hij leert Paul dan 
al kennen als een man die niet 
alleen humoristisch is, maar ook 
heel integer reageert op wat er in 
de maatschappij speelt. Drie keer 

moet Ad op cursus in Harderwijk. 
Na de derde cursusweek zal Ad, 
mits hij aan e.e.a. voldoet, bevor-
derd worden tot Kapitein. Maar 
juist in deze week wordt Peter, de 
oudste zoon van Kitty en Ad ge-
boren. Dit betekent het einde van 
zijn militaire carrière. Hij heeft daar 
nooit over getreurd. Integendeel.
Heel deze ‘militaire loopbaan’ 
overziende, constateer ik dat Ad 
een sterke neiging vertoont, zich 
te ontwikkelen, dat hij een honger 
heeft naar nieuwe mogelijkheden. 
Dat beaamt hij: “Ik heb die uitda-
gingen altijd fijn gevonden.”

Ulicoten verlaten

Ad heeft niet hoeven zoeken naar 
de liefde van zijn leven. Als kind 
komt hij al bij zijn latere vrouw 
over de vloer. Ze zijn buren sinds 
het ouderlijk gezin van Ad naar 
Café De Veehandel verhuist. Ad 
kent Kitty dus al heel vroeg in zijn 
jeugd. Hij heeft haar altijd als een 
lief, zachtaardig en bescheiden 
meisje gekend. “Die eigenschappen 
heeft ze altijd bewaard,” vindt Ad. 

Ad als tweede luitenant. 
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Er zijn in de loop van de tijd wel 
meer jongens die een oogje hebben 
op Kitty, maar weet Ad: “Wij heb-
ben altijd bij elkaar op de bovenste 
plank gelegen.” Achter de legerwa-
gen van soldaat Bill geven ze elkaar 
een eerste voorzichtige kus!
Kitty wil er als opgroeiende puber 
natuurlijk mooi uitzien – welk 
meisje niet? – en vraagt aan haar 
moeder om een nagelgarnituur. De 
zuinigheid in het gezin laat deze 
luxe niet toe. Ad kan de teleurstel-
ling van Kitty niet verdragen en 
koopt er een voor haar. Zijn vrien-
dinnetje is er zielsgelukkig mee. 
Om te voorkomen dat er wat dan 
ook mee gebeuren zal, verstopt zij 
haar kleinood in een vaas. Nou wil 
het wel eens gebeuren dat er water 
in een vaas gegoten wordt en dat 
gebeurt dan ook. Het nagelgar-
nituurtje loopt waterschade op. 
“Maar ze heeft het tot op de dag 
van vandaag nóg!” glundert Ad. 
Ze sparen beiden goed en zien 
uit naar hun huwelijk. Ad begint 
zijn onderwijsloopbaan in Tilburg 
aan een lagere school waar hij 
acht jaar werkt. Na hun huwelijk 
willen ze in Tilburg gaan wonen, 
maar hun nieuwe huis is, ondanks 
mooie beloften van de aannemer, 
niet op tijd klaar. Wat nu? Ze 
besluiten eerst op huwelijksreis 
te gaan. Dan trekken ze uit nood 
maar ieder afzondelijk bij hun 
ouders in, tot ze drie maanden 
later naar hun eigen stek kunnen. 
Nu gaan ze Ulicoten verlaten. Hun 
huis is een moderne driehoogwo-
ning in de nieuwe Tilburgse wijk 
het Zand. Tussen de straat waar 
zij wonen en de Wandelboslaan 
liggen kleine verbindingsstraatjes. 
“Daar wonen beslist veel goeie 
mensen”, vindt Ad, “maar wij 
maken er toch dingen mee die niet 
tot onze levenssfeer behoren.” Als 
een voddenboer zijn negotie in de 

voortuin opslaat... Het is maar een 
voorbeeld. Na vier jaar verhuizen 
Ad en Kitty naar Hilvarenbeek en 
daar wonen ze nog altijd tot hun 
grote tevredenheid.
Ad heeft eigenlijk nooit hoeven 
solliciteren. Hij rolt van de ene 
onderwijsbaan in de andere omdat 
hij gevraagd wordt of doordat een 
directie verlegen zit om capacitei-
ten die Ad in huis heeft. Net als 
het leger, kan ook het onderwijs 
mensen gebruiken die ingewik-
kelde situaties kunnen oplossen en 
goed kunnen organiseren. “Orga-
niseren ligt mij wel. Het gaat me 
goed af. Dat heeft eigenlijk mijn 
loopbaan bepaald,” vertelt Ad. Bij 
wat grotere scholen is het maken 
van een lesrooster een lastige klus. 
Dat is er niet gemakkelijker op 
geworden sinds door de invoering 
van de Mammoetwet de leerlingen 
allerlei verschillende vakkenpak-
ketten hebben. Het is echter een 
kolfje naar de hand van Ad. Dit 
kost hem wel eens stukken van 
vakanties! Tussen de bedrijven 
door studeert Ad economie in Den 
Bosch. Ook vindt hij tijd om een 
cursus ‘Natuurgids’ te volgen. De 
drang tot verder bekwamen leeft 
sterk bij hem. Nu kan hij boven-

dien zijn liefde voor de natuur 
uitdragen.
Ad heeft ook vijf jaar op een 
huishoudschool gewerkt. Daar 
geeft hij algemeen vormende 
vakken en lichamelijke opvoeding 
(gymlessen). Daarna gaat hij naar 
de Heuvelse Maria Mulo (vanaf 
1968 Mavo), alwaar hij tien jaar 
werkt. Economie, natuurkunde 
en aardrijkskunde zijn de vakken 
die hij verzorgt. ‘s Avonds geeft 
hij enkele lessen aan het Tilburgs 
Avondcollege. Dit heeft geleid tot 
de overstap naar het onderwijs aan 
volwassenen. Hij wordt benoemd 
tot conrector, is belast met het 
maken van lesroosters, heeft de 
organisatie van de eindexamens 
en de dagelijkse leiding van de 
mavo-afdeling. Na enkele jaren 
krijgt Ad van het bestuur opdracht 
om een Mavo voor volwassenen 
te stichten, waarbij overdag les 
gegeven wordt. Het resultaat is, 
dat het eerstvolgende jaar gestart 
wordt met 136 leerlingen. Een suc-
ces dus. Omdat zich veel vrouwen 
aanmelden, krijgt deze school de 
populaire naam ‘Moedermavo’. Na 
drie jaar telt de de mavo-afdeling 
van het Tilburgs Avondcollege 
ongeveer 600 leerlingen.

Voor de tweede keer in Lourdes. Ad staat tweede van links.
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Vrije tijd

Na een loopbaan van veertig jaren 
(inclusief militaire dienst) neemt 
Ad in 1992 afscheid van het on-
derwijs. Voor zijn vele verdiensten 
in het onderwijs en zijn grote inzet 
voor de gemeenschap op andere 
fronten, ontvangt hij de Koninklijke 
onderscheiding ‘Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau’.
Nu krijgt hij veel vrije tijd om zijn 
sluimerende hobby’s volledig te 
gaan ontplooien. Met biljarten is 
hij van jongsaf opgegroeid. Dat 
blijft een grote passie voor hem. 
Dat geldt ook voor zijn oude liefde 
voor de fiets. Ad wil echt graag 

Met drie vrienden op de fiets naar Santiago de Compostela. 
Ad staat rechts.

nog eens naar Lourdes fietsen, 
zoals hij deed bij het begin van zijn 
loopbaan. 

In juni 1997 organiseert hij met 
drie vrienden zijn nieuwe tocht. De 
taken worden goed verdeeld en Ad 
heeft natuurlijk de verantwoorde-
lijkheid voor de organisatorische 
elementen. Deze keer wordt de 
route afgelegd op goed aangepaste 
fietsen. Negen dagen hebben ze 
nodig om Lourdes te bereiken. Ze 
keren met de auto terug. Het is 
weer een mooie ervaring.
Voor een langere tocht op de fiets 
deinst Ad ook niet terug. In 2000 
treft hij, weer met drie vrienden, 

voorbereidingen voor een tocht 
naar Santiago de Compostela. 
Ook nu worden de taken grondig 
verdeeld. Een lid is penningmees-
ter, een ander doet de logistiek, 
een derde is verantwoordelijk voor 
het cultureel-historische deel en 
Ad regelt weer de organisatorische 
zaken. Van 17 juni tot 8 juli zijn 
ze onderweg. In hun verslagboek 
zie ik dagafstanden van ver tot heel 
ver boven de honderd kilometer. Er 
gaat wel een auto mee. Dat maakt 
het minder zwaar omdat hun fiet-
sen niet vol hangen met bagage. 
Beide tochten ervaart Ad als hoog-
tepunten in zijn leven. Ik kan me 
dat maar al te goed voorstellen!

Samen met Kitty wandelt Ad eens 
door een meubelzaak, waar ze op 
zeker moment een fraai wijnrekje 
zien staan. Dat dit meubeltje in 
hun huis goed zou passen en nog 
handig zou zijn ook, vinden ze alle-
bei. Aan de prijs te zien, moet het 
wel ‘design’ zijn. “Dat kopen we 
niet,“ zegt Ad, “want zo maak ik 
er zelf wel een!” Niet lang daarna 
prijkt er een ‘design’-wijnrekje in 
hun huiskamer. Ad ontpopt zich 
tot vaardig meubelmaker. Heel wat 
eigen stukken sieren hun huis.
Ad heeft zich ook grondig be-
kwaamd in het tuinieren. In 1978 
kan hij, dicht bij zijn huis, een 
mooi lapje grond kopen. Zonder 
dat er ooit een machine aan te 
pas komt, vormt hij het vroegere 
weiland om tot een weelderige tuin 
waarin hij alle groenten en fruit 
voor eigen gebruik en meer kan 
winnen. Zijn hof is groot genoeg 
om er ook nog twee vrienden 
een volkstuintje te laten uitbaten. 
Een tijdlang heeft hij er ook taxus 
gekweekt. Op dit moment heeft 
Ad eigenlijk te weinig tijd voor zijn 
tuin. Zijn vrouw Kitty heeft gezond-
heidsproblemen die veel mantel-
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zorg van hem vragen. Gelukkig is 
Ad, zoals hij dat zelf zegt, tijdig 
gestopt met een viertal functies. Hij 
was o.a. medeoprichter en eerste 
voorzitter van Zwemvereniging ‘ De 
Dokkelaars’. Verder was hij in nog 
een drietal andere verenigingen 
actief.

 Tot slot

Eerder in dit levensverhaal is de 
Engelse oudstrijder Bill Milward 
al ter sprake gekomen. Het is 
absoluut vermeldenswaard dat Ad 
en Kitty al die naoorlogse jaren 
intens contact zijn blijven houden 
met deze man. Meerdere keren 
was Bill in de gelegenheid om naar 
Nederland te komen. Zo hebben 
Ad en Kitty hem letterlijk oud zien 
worden. Op 10 februari 2016 is 
Bill honderd jaar geworden. Dat 
is in zijn geboortedorp Ashbourne 
groots gevierd. De krasse eeuwe-
ling heeft dit feest intens beleefd, 
maar slaagt er nu nauwelijks in om 
van de inspanningen te bekomen. 
Juist nu krijgt de honderdjarige 
als trouwe klant van viegtuig-

Bill op vakantie in Hilvarenbeek. 

Brief van de honderdjarige.

maatschappij Ryan-Air een gratis 
ticket aangeboden. Ad is bezig dit 
bijzondere bezoek van Bill aan 
Hilvarenbeek voor te bereiden. De 
burgemeester, de harmonie en een 
koor zijn bereid voor een mooie 
ontvangst te zorgen... Uitgerekend 
dan krijgt Ad een brief, waarin Bill 
laat weten niet meer in staat te 
zijn tot zo’n reis. Hij gunde hem zo 
graag een mooie ontvangst.

In de gesprekken die ik met Ad 
Leijten mocht voeren, ervaar ik 
hem als een zeer vitale man met 

een heldere geest en sterk bij 
mensen betrokken instelling. Het 
was een genot om op deze wijze 
al die herinneringen op te halen. 
Hij is zijn oude Ulicoten beslist niet 
vergeten!
Ad, heel hartelijk dank voor wat je 
mij en onze lezers wilde toever-
trouwen. De allerbeste wensen 
voor jou, jouw Kitty en je verdere 
naasten. Geniet zolang het kan van 
de mooie dingen in het leven. 

Foto’s: Ad Leijten, tenzij anders 
vermeld.
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Taal en mentaliteit 
aan weerszijden van de grens

JOS SWANENBERG (ERFGOED BRABANT & TILBURG UNIVERSITY)

De gemeenten Baarle-Nassau en 

Baarle-Hertog zijn natuurlijk bij 

uitstek een plaats om na te den-

ken over verschillen en overeen-

komsten in taal en mentaliteit aan 

weerszijden van de staatsgrens 

tussen Nederland en België. 

Een gedeeld verleden

Die grens scheidt twee naties en 
is de voortzetting van een oudere 
grens die gewesten van de Repu-
bliek scheidde van de Spaanse en 
later Oostenrijkse Nederlanden. Het 
was de grens tussen Staats-Bra-
bant in het noorden en Konings-

Jos Swanenberg.

Brabant in het zuiden. Eens was 
dit gebied echter één. Het behoor-
de tot het hertogdom Brabant en 
het was een zeer belangrijke, wel-
varende staat in de vijftiende en de 
eerste helft van de zestiende eeuw 
als deel van de Bourgondische 
Nederlanden. Het zwaartepunt van 
dat hertogdom Brabant lag in het 
zuiden, met steden als Brussel, 
Antwerpen en Leuven, maar ook 
’s-Hertogenbosch en Breda in het 
noorden waren welvarende steden 
in die tijd. ’s-Hertogenbosch is 
begin 16e eeuw de derde hoofd-
stad van Brabant, na Brussel en 
Antwerpen, met een kleine 20.000 
inwoners. Op dat moment was het 
na Utrecht de tweede stad van wat 
nu Nederland is. 
Deze gezamenlijke geschiedenis, 
dit gedeelde verleden, heeft er voor 
gezorgd dat er aan weerszijden van 
de huidige staatsgrens ook veel 
op het gebied van taal en cultuur 
wordt gedeeld. Op macroniveau 
delen Nederland en Vlaanderen 
de Nederlandse standaardtaal, 
op microniveau deelt deze regio 
aan weerszijden van de grens het 
dialect. Dialecten van deze streek 
zijn Brabantse dialecten, ook in 
de provincie Antwerpen noemen 
we dialecten Brabantse dialecten 
als het gaat om hun kenmerkende 
eigenschappen, d.w.z. woorden, 
klanken en grammatica. Een 
voorbeeld is de typische manier 
waarmee in deze dialecten wordt 
omgegaan met de tweede persoon 
van het voornaamwoord en het 

bijbehorende werkwoord. 
gij het (jij hebt) – hedde gij (heb jij) 
ge het (je hebt) – hedde (heb je)
We zien persoonlijk voornaam-
woorden die met g- beginnen en 
werkwoordvormen waar een stukje 
-de is aangehecht in de rechter-
volgorde. Bovendien ontbreekt in 
het Brabantse equivalent van ‘heb 
je’ een afzonderlijk voornaam-
woord. Dat alles is typisch voor 
Brabantse dialecten, maar het is 
maar één van de vele voorbeel-
den. Ik ga eerst verder in op de 
algemene taal.

Eén taal en één cultuur?

Aan weerszijden van de grens 
tussen Vlaanderen en Nederland 
wordt dezelfde taal gesproken, 
Nederlands. Er wordt al eeuwen 
lang gesteld dat het delen van een 
taal ook het delen van één cultuur 
zou moeten betekenen. Ludo Be-
heydt schrijft in zijn boek ‘Eén en 
toch apart’ dat het Nederlands de 
bindende factor is die Nederland en 
Vlaanderen naar elkaar toe drijft. 
Maar desalniettemin is de beteke-
nis van de taal niet hetzelfde aan 
weerszijden van de grens. In Ne-
derland is men nonchalant en vindt 
men taal iets vanzelfsprekends. In 
Vlaanderen heeft men eeuwenlang 
moeten strijden voor de acceptatie 
van de eigen taal en is men zich 
veel meer bewust van de waarde 
van taal voor cultuur en identiteit. 
Veel Vlamingen zijn opgegroeid met 
de gedachte ‘De taal is gansch het 
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Het Zuid-Nederlandse taalgebied onderverdeeld in dialectgebieden.

volk’, taal is er bij uitstek de drager 
van culturele identiteit; iets wat 
we in Nederland ook kennen van 
bijvoorbeeld het Fries, maar veel 
minder van het Nederlands. 

Bovendien is er in het taalgebruik 
veel verschil en dat neemt ook nog 
eens toe. Nederlands in Vlaande-
ren en Nederlands in Nederland 
groeien uiteen. Populaire televi-
sieprogramma’s uit Nederland 
worden in Vlaanderen ondertiteld 
en vice versa. Dat is toch een 
opmerkelijke ontwikkeling. Als 
we naar televisieprogramma’s van 
de jaren zeventig kijken, zien we 
nog duidelijk dat zowel Hilversum 
als BRT van hun omroepers en 
nieuwslezers verlangen dat ze 
Algemeen Beschaafd Nederlands 
spreken. De definitie van ABN 
is ‘Nederlands waaraan je niet 
kunt horen waar iemand vandaan 
komt’, accentloos dus. In de jaren 
zeventig deelden Nederland en 
Vlaanderen op televisie nog één 
taal. Maar met de komst van de 
vele commerciële zenders is dat in 
de loop der jaren compleet veran-
derd. In Vlaanderen is men steeds 
meer “tussentaal” gaan spreken, 
met een Brabants accent, en in 
Nederland hoort men op televisie 

steeds vaker Poldernederlands, 
een Randstedelijk accent met 
een Gooise r, een schraap-g en 
een aai in plaats van de ei/ij. In 
beide landen is dus de taal van 
de economisch en cultureel meest 
invloedrijke regio daarbij van grote 
invloed, en in Nederland is dat 
niet Brabant, maar in Vlaanderen 
juist wel. De tussentaal in Vlaan-
deren wordt daarom Brabants 
gekleurd, vanwege de sterke 
positie van steden zoals Antwer-
pen en Brussel, maar de informele 
omgangstaal in Nederland is bij 
velen Hollands gekleurd, omdat 
de Randstad de toonaangevende 
regio is op economisch en cultu-
reel gebied. 
Het Nederlands aan weerszijden 
is daarmee zo ver uiteen gegroeid 
dat er al ondertiteling op tv nodig 
is, bijvoorbeeld van de tv-serie 
Baantjer die in Amsterdam speelt, 
en vice versa van de tv-serie Flik-
ken die in Gent speelt. Niet zelden 
worden daarbij fouten gemaakt, 
zoals bij ‘So you think you can 
dance’, een Vlaams-Nederlandse 
coproductie. Een van de Vlaamse 
deelnemers zei in dat programma: 
“En als ge dan hoort da ge seffes 
hier moogt dansen…”, waarbij in 
de ondertiteling te lezen was “En 

als je dan hoort dat je ’s avonds 
hier mag dansen…”.
Ludo Simons sprak staand aan het 
‘Ravijn tussen Essen en Roosen-
daal’ (zoals hij een essay van 
alweer 25 jaar geleden titelde) 
over twee volken gescheiden door 
dezelfde taal. Het ravijn tussen Es-
sen en Roosendaal geeft duidelijk 
aan dat we Vlaanderen en Ne-
derland niet in één kader kunnen 
vatten. Dat wil niet zeggen dat 
bijvoorbeeld de Nederlandstalige 
literatuur niet als een geheel te be-
naderen is en het neemt niet weg 
dat wij hetzelfde Groene Boekje 
voor de spelling delen. Cultuur en 
taal in Nederland en Vlaanderen 
zijn nu ook weer niet onherroepe-
lijk gescheiden van elkaar, maar 
er is verschil tussen beiden en dat 
verschil wordt groter.
Meestal kunnen we makkelijk 
horen of iemand uit Nederland 
of Vlaanderen komt. De taal is 
aan weerszijden van de grens wel 
onderling verstaanbaar, maar er 
zijn nuances in klankenpalet en 
woordenschat die herkenbaar zijn 
en op grond waarvan men kan 
beslissen of we met een Vlaming 
of Nederlander van doen hebben. 
Voorbeelden van verschillen in 
woordenschat aan weerszijden 
van de grens zijn de koppels 
‘droogzwierder’ en ‘centrifuge’ en 
‘voetpad’ en ‘trottoir’, waartus-
sen zich nog het minder formele 
‘stoep’ beweegt. Denk ook aan 
een officiële term als ‘licentiaat’, 
die we in Nederland niet ge-
bruiken. Maar het kan ook veel 
moeilijker zijn, zoals in het geval 
van ‘merkwaardig’. Voor Neder-
landers is merkwaardig synoniem 
aan vreemd, maar in Vlaanderen 
kan men de meer oorspronkelijke 
betekenis gebruiken: opmerkelijk. 
Ook zijn er verschillen in zins-
volgorde. Waar een Nederlander 
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zegt “hij zei dat de kinderen naar 
boven moesten gaan”, zeggen 
Vlamingen liever “hij zei dat de 
kinderen moesten naar boven 
gaan”. In plaats van “als het beter 
weer wordt…”, zeggen Vlamingen 
liever “moest het beter weer wor-
den…”, en voor “dat wil zeggen” 
“het is te zeggen”. 

De verschillen in cultuur, identi-
teit en mentaliteit worden er ook 
niet minder op. In een artikel van 
Marinel Gerritsen in het tijdschrift 
Neerlandia (2014) worden de 
Nederlandse en Vlaamse menta-
liteit vergeleken. Vlaanderen en 
Nederland delen een staatsgrens 
van bijna 450 kilometer. In het 
grensgebied zou grensoverschrij-
dende samenwerking vlekkeloos 
moeten verlopen: je kunt immers 
je eigen taal spreken en je hoeft 
niet ver te reizen. Maar Gerrit-
sen schrijft dat het idee dat één 
taal ook één cultuur zou moeten 
betekenen misschien nog wel door 
overheidsinstanties zoals de Ne-
derlandse Taalunie beleden wordt, 
maar in de praktijk al lang verlaten 
is. De grensoverschrijdende sa-
menwerking verloopt helemaal niet 
vlekkeloos. In cursussen leert de 
Nederlander die in Vlaanderen za-
ken wil doen, dat Vlamingen hech-
ten aan een persoonlijke benade-
ring en dat je daarom pas zakelijk 
kan worden als je het vertrouwen 
gewonnen hebt. De Nederlander 
doet liever eerst zaken. De Vlaming 
weet inmiddels dat Nederlanders 
minder hiërarchisch zijn ingesteld 
en hun baas recht in hun gezicht 
zeggen wat ze denken. We ver-
staan Vlamingen, maar begrijpen 
ze niet. De belangrijkste verschillen 
die Gerritsen beschrijft, zijn:
- Vlamingen zijn veel meer gewend 

aan hiërarchie in hun werk, de 
school en de samenleving.

- Vlamingen vinden dat de Neder-
landers zo recht voor hun raap 
zijn, alles zeggen wat ze denken 
en de Nederlanders vinden dat 
de Vlamingen soms zo vaag 
zijn, niet duidelijk zeggen wat ze 
bedoelen.

- Vlamingen interpreteren wetten 
en regels meer naar hun eigen 
inzichten dan Nederlanders. Dat 
betekent dat Nederlanders de 
regels volgen maar Vlamingen zo 
nu en dan sjoemelen. 

- Vlamingen zijn flexibeler, impro-
viseren en houden zich niet altijd 
aan een planning. Vlamingen 

in Nederland schrikken dat een 
vergadering die om 9 uur begint, 
ook echt om 9 uur begint! 

Geert Hofstede concludeert op 
basis van zijn cultuurvergelijkend 
waardenonderzoek in diverse 
Europese landen zelfs: “In fact, no 
two countries (...) with a common 
border and a common language 
are so far culturally apart (...) as 
(Dutch) Belgium and the Nether-
lands” (2001, 63). 
Er zijn dus grote verschillen in ge-
dragsvormen en mentaliteit naast 
een flinke toename in verschillen in 
taal. De grens heeft een overduide-

Op 8 juni 2016 vierde Amalia van Solms haar veertigste 
verjaardag met een minisymposium in Den Engel. 
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lijke invloed wanneer je Neder-
land en Vlaanderen met elkaar 
vergelijkt, dus op bovenregionaal 
niveau. Hoe komt dat?

Regionale identiteit

Cultuurgrenzen zijn vrijwel 
overal ontstaan waar nationale of 
regionale identiteiten zich gingen 
richten naar bestuurlijke admi-
nistratieve grenzen. Dat zie je bij-
voorbeeld duidelijk aan Limburg: 
de Nederlandse provincie Limburg 
is relatief jong, van de eerste helft 
van de negentiende eeuw, en is in 
zijn huidige vorm niet gebaseerd 
op een voorafgaande historische 
staat met die begrenzing. Maar 
desalniettemin heeft zich een 
sterke regionale identiteit kunnen 
ontwikkelen in deze provincie, 
bepaald door de provinciegrenzen. 
Cultuurgrenzen weerspiegelen 
dan ook politieke grenzen. Wan-
neer zich in een bepaald gebied 
een culturele gemeenschap heeft 
gevormd, zullen daar na verloop 
van tijd ook eigen taalkenmerken 
ontstaan. Een culturele gemeen-
schap in een bepaald gebied deelt 
een aantal eigenschappen en 
een aantal waarden. Dat noemen 
we de nationale of, op kleinere 
schaal, regionale identiteit.
Het is niet de staatkundige een-
heid met zijn administratieve po-
litieke grenzen die gezorgd heeft 
voor de regionale identiteit, een 
wij-gevoel, maar het is de sociale 
en culturele cohesie die ontstaat 
in de staatkundige eenheid die 
een wij-gevoel voedt. Die zorgt er 
voor dat groepen zich onderschei-
den: wij in tegenstelling tot de 
anderen.
De verschillen tussen Nederland 
en Vlaanderen zijn dus gevormd 
binnen territoriale kaders, met 
officieel vastgestelde grenzen, 

maar worden vooral denkbeeldig 
aangevoeld en beleefd. Ook al zijn 
ze ondertussen verheven tot bijna 
onaantastbare pijlers van regiona-
le eigenheid. Want men vergroot 
vaak subjectieve, intuïtieve ver-
schillen uit tot vaststaande feiten. 
Het Vlaams of Nederlands eigene 
zit niet in bodem of bloed, en ook 
niet in ons DNA.

De tussenconclusie van deze 
paragraaf is: de regio is een idee, 
vaak gebaseerd op een gedeelde 
geschiedenis, op een mentaliteit, 
met eigen culturele elementen 
van klederdrachten tot streekge-
rechten en dialectwoorden, en 
het is vaak een economische en 
politieke eenheid of het is dat in 
het verleden geweest. Dat geeft 
de inwoners de mogelijkheid tot 
identificatie met die regio.

Vervolgens keren we hier nog 
even terug naar het artikel van 
Marinel Gerritsen. Aan het slot 
wil ze achterhalen hoe het komt 
dat die mentaliteit zo verschilt in 
Vlaanderen en in Nederland. Een 

van de belangrijkste oorzaken 
noemt zij de geloofsovertuiging: 
protestantisme versus katholi-
cisme. En dat is interessant want 
Nederland is beneden de grote 
rivieren ook overwegend katho-
liek. De grens katholiek-protestant 
is niet de staatsgrens maar die 
loopt door het rivierengebied. Zou 
wat geldt voor Vlamingen ook 
een beetje gelden voor Noord-
Brabanders en Limburgers? Waar 
protestantisme staat voor nuchter-
heid, soberheid en lijdzaamheid, 
staat katholicisme voor gemoede-
lijkheid, gezelligheid en gastvrij-
heid. Ook Noord-Brabanders 
vinden Hollanders nuchter en 
recht voor hun raap en weten 
hoe te sjoemelen. Denk ook aan 
het Brabants kwartiertje. Geeft 
Gerritsen onbedoeld het onder-
scheid tussen beneden en boven 
de grote rivieren, misschien meer 
dan tussen Vlamingen en Ne-
derlanders? Of is Noord-Brabant, 
met Nederlands Limburg, een 
overgangsgebied tussen Noord en 
Zuid in het Nederlandse cultuur- 
en taalgebied?

Het Brabantse dialectgebied: Baarle-Nassau en Baarle-Hertog 
liggen in gebied 12, het Baronies, dat met 11 en 13 samen het 
Noordwest-Brabants vormt.

Wirskaante_nr3_2016.indd   24 19-8-2016   16:28:13



van wirskaante 2016/3       25

De Baarles

Als we nu op veel kleinere schaal 
gaan kijken naar Baarle-Nassau, 
Baarle-Hertog en de omliggende 
dorpen, zien we wat de taal betreft 
dialecten die sterk op elkaar lijken. 
In het woordenboek ‘De groete öt 
Bòòl’ van Willy Olislaegers wordt 
geen onderscheid gemaakt op ba-
sis van de staatsgrens: Bòòls is het 
dialect van beide Baarles. De regio 
wordt in het werk van Rob Bele-
mans en Jan Goossens, gebaseerd 
op dat van Toon Weijnen, gerekend 
tot het Baronies. Dat is de naam 
van een dialectgebied rond de stad 
Breda dat zich uitstrekt tot over 
de staatsgrens, met inbegrip van 
de dorpen die tot de Baarlese ge-
meentes behoren. Daarmee vinden 
de onderzoekers deze dialecten 
Noordwest-Brabantse dialecten. 
Pas vanaf Merksplas begint het 
dialectgebied dat in het zuiden aan 
het Baronies grenst, het Noor-
derkempense dialectgebied. 
Dat staat in contrast met wat 
hiervoor is gezegd over het Neder-
lands in Vlaanderen en België. De 
staatsgrens is cultuurgrens en ook 
standaardtaalgrens. Maar die grens 
loopt niet altijd parallel met dialect-
grenzen. Het is ook weer niet zo 
dat de staatsgrens in de dialecten 
van deze regio geen enkele rol 
speelt. Niet alleen de twee vormen 
van de standaardtaal groeien uit 
elkaar maar ook de dialecten 
doen dat. Dialecten veranderen 
voortdurend onder invloed van de 
algemene spreektaal. Het is dan 
ook niet vreemd dat mensen die 
de dialecten uit de grensstreek zelf 
goed kennen steevast aangeven 
dat er verschil is tussen de dialec-
ten aan weerszijden van de grens. 
Enkele verschillen ten noorden en 
ten zuiden van de grens zijn: 
- in Noord-Brabantse dialecten 

krant maar in de meeste Ant-
werpse dialecten gazet; 

- in Noord-Brabant voor huisarts 
den dokter, in Vlaanderen dokteur 
of doktoor; 

- in Noord-Brabant voor buskruit 
kruit, in Antwerpen poeier;

- in Noord-Brabant voor etens-
bord bord of burd, in Antwerpen 
taloor;

- in Noord-Brabant tuinman of 
tuinier, in Antwerpen hovenier. 

Het dialectwoord voor tuin is in 
beide gebieden hof, maar het rela-
tief nieuwe begrip tuinman heeft in 
Nederland een andere naam dan 
in Vlaanderen. Ook krant, huisarts 
en buskruit zijn relatief nieuwe 
begrippen. Een nieuw begrip wordt 
dus wel beïnvloed door de relatief 
jonge staatsgrens, een oud begrip 
minder snel want dat kan nog de 
situatie van voor de staatsgrens 
laten zien. 
Bij het onderzoek waarin de 
culturele waarden van naties met 
elkaar vergeleken worden, neemt 
Nederland een bijzondere positie 
in, omdat het zuiden van het land 
van origine Rooms-Katholiek is 
en dat gebied “beneden de grote 
rivieren” qua mentaliteit gewoon-
lijk als “anders dan de Randstad” 
beschouwd wordt. Op kleinere, 
regionale schaal zijn de verschil-
len tussen Noord-Brabanders en 
inwoners van de provincie Antwer-
pen allicht veel minder groot dan 
de verschillen tussen Vlamingen 
en Nederlanders. Zo kunnen we 
ook de taal op regionaal in plaats 
van op nationaal niveau bekijken: 
zijn de dialecten in deze streek 
niet veel minder verschillend dan 
het Nederlands aan weerszijden 
van de grens? Dan kunnen we de 
verschillen tussen Nederland en 
Vlaanderen op het niveau beoor-
delen waar het er echt toe doet: in 
de regio aan weerszijden van de 

grens. De heemkundekring Amalia 
van Solms is met zijn werkge-
bied met enclaves een prachtig 
voorbeeld van regionale cultuur in 
verenigingsvorm in Vlaanderen en 
in Nederland. 
Als we op microniveau gaan kijken 
om te zien wat de kracht van de 
regio is, hoe belangrijk zijn dan 
nog die verschillen tussen Neder-
landers en Vlamingen? De verschil-
len zijn enorm, er zijn geen twee 
landen die een grens en hun taal 
delen, maar die zo sterk cultureel 
van elkaar verschillen, aldus Geert 
Hofstede. Maar als we afdalen van 
die grote internationale schaal naar 
de schaal van de gemeente en de 
landstreek, doen die verschillen er 
dan nog toe? Ik geloof alvast in de 
kracht van de regio, van nabijheid 
en buurt, van een gemeente en 
haar gemeenschap. 

Dit artikel is een bewerking van de 
rede die prof. dr. J. Swanenberg op 8 
juni 2016 heeft uitgesproken op het 
minisymposium ter gelegenheid van het 
veertigjarig bestaan van heemkunde-
kring Amalia van Solms.
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog

aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse grens (19)

HERMAN JANSSEN

Honderd jaar geleden stond er 

een door het Nederlandse leger 

opgerichte metershoge kippen-

gaasversperring rond de Baarlese 

dorpskom. Voor alle duidelijk-

heid: dit was niet de ‘Doden-

draad’, er stond géén stroom op. 

In deze aflevering van ‘Hoogspan-

ning…’ kijken we terug op de oor-

zaken en de gevolgen ervan. En 

helemaal achteraan in het artikel 

is er aandacht voor de nakende 

uitreiking van de Knippenberg-

prijs 2016, door onze vereniging 

georganiseerd. 

Ingekooid

Aanleiding voor het afsluiten 
van Baarle-centrum begin 1916 
was de ingebruikname een paar 
maanden eerder van het draadloze 
militaire zend-, luister- en meet-
station MN 7 door het Belgische 
leger in de grootste enclave van 
Baarle-Hertog. De Duitse ambas-
sadeur Richard von Kühlmann 
oefende druk uit op de Nederland-
se regering om de zendpost buiten 

werking te stellen. Nederland 
voelde zich allerminst verantwoor-
delijk voor de aanwezigheid van de 
militaire basis. MN 7 stond immers 
op Belgisch grondgebied. Maar om 
de Nederlandse neutraliteit te be-
waren, was de regering bereid om 
de uitbating van MN 7 te beletten. 
Dat kon men door het verbieden 
van het personen- en goederenver-
voer vanuit Nederland.(1) 

De aangewezen wijze hiervoor was 

Het oprichten van de zendmast van MN 7 aan de Hoogbraak. Op de 
achtergrond bemerken wij de Nederlandse kerk, destijds nog zonder 
westertoren. Koninklijk Legermuseum Brussel, B.1.176.86.108

een volledige isolering van het ter-
rein waarop MN 7 zich bevond.(2) 
In eerste instantie werd daarom 
aan de burgemeester van Baarle-
Hertog voorgesteld om de Belgi-
sche zijde van het bewuste terrein 
volledig af te sluiten en de ingang 
op Nederlands gebied te plaatsen. 
Het Nederlandse leger zou dan bij 
de militaire basis volledige controle 
kunnen uitoefenen op het in- en 
uitgaande personen- en goederen-
verkeer.(3) 
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De Belgische regering weigerde op 
het voorstel in te gaan. Jammer, 
anders was een paar duizend 
Baarlenaren ‘heel wat ongerief met 
passen, enzovoort bespaard geble-
ven. Temeer was er reden geweest 
in dat voorstel te treden omdat 
volgens bewering der ingenieurs 
die het telegrafiestation beheersen, 
de daar aanwezige voorraden toe-
reikend zijn om de exploitatie nog 
twee jaar voort te zetten.’(2) 

De weigering deed Nederland 
besluiten om een blokkade van de 
dorpskom in te stellen. Dat bleek 
de enige resterende manier om de 
militaire basis van de buitenwereld 
af te sluiten. Een militair decreet 
van 29 december 1915 verbood 
de uitvoer naar Baarle-Hertog 
van goederen die het zendsta-
tion konden bevoorraden.(1) Ook 
moest toezicht worden uitgeoefend 
op de personen die zich naar de 
bedoelde operatiebasis begaven of, 
omgekeerd, haar verlieten.(3) 

Naast de Duitsers moesten ook 
de geallieerden gepaaid worden. 
Het Nederlandse leger was er vast 
van overtuigd dat de Duitsers een 
aanslag tegen MN 7 zouden ple-

Grote antennemast van MN 7 en 
daarachter de gebouwen met de zend- 
en ontvangstapparatuur. Links hiervan 
het woonhuis van burgemeester H. 
van Gilse en rechts de barakken voor 
de gezinnen van de zendoperatoren. 
Collectie ir. J. Boone

gen. Omwille van de Nederlandse 
neutraliteit moest dit voorkomen 
worden. Duizend extra soldaten 

Schets van het hoofdterrein van MN 7 door Paul Goldschmidt. Het perceel 
grenst aan drie zijden aan Nederland. Alleen langs de Chaamseweg is het 
verbonden met de hoofdenclave. Op drie plaatsen stond permanent een 
Nederlandse schildwacht opgesteld (‘S’). We zien de centrale mast, met 
kabels verbonden aan vier hoekmasten. Linksboven: de drie gebouwen van 
de zendapparatuur. Rechtsboven de barakken, rechtsonder de Kloosterhoeve. 
Documentatiecentrum Koninklijk Legermuseum Brussel, dossier TSF Militaire

werden daarom in Baarle-Nassau 
gelegerd. Van het Nederlandse 
garnizoen dat in de barakken op 
Loveren verbleef, sliep elke nacht 
een groep van tachtig soldaten ge-
laarsd en gespoord, klaar om uit te 
rukken bij een eventueel alarm.(4) 

Ironisch genoeg bood de blokkade 
van MN 7, in voege gebracht na 
Duits protest, vooral bescherming 
tegen Duitse saboteurs, die de 
meest waarschijnlijke en gevaar-
lijkste vijand waren.(1) 

Een draad rond Baarle-centrum 

Een verslaggever van het Belgisch 
Dagblad probeerde zich tevergeefs 
in te beelden hoe de beoogde 
blokkade gerealiseerd kon worden: 
‘Thans zal de Nederlandsche 
overheid de twee gemeenten 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 

Jacques Boone, auteur van ‘MN 7. Het 
militaire radio luister- en zendstation 
in Baarle-Hertog 1915-1919’. 
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met prikkeldraad scheiden. Op 
hunne beurt zullen de Belgen van 
Baarle onder den Hertog in een 
kooi worden opgesloten, maar niet 
door de vijand, wel door hunne 
buren. Hoe zal het echter mogelijk 
zijn eene draadversperring door 
huizen en andere gebouwen aan 
te leggen? Want beide dorpen 
liggen door mekaar. In afwachting 
dat een Salomo opdaagt om het 
pleit te beslechten, zijn er langs 

hier meer Hollandsche soldaten 
gelegerd. Sedert een tiental dagen 
is het verboden de kleine wegen te 
bewandelen. De voetganger dient 
de voornaamste wegen te betreden 
of hij maakt kennis met de vier 
naakte muren van het celgevang 
van Baarle-Nassau. En men weet 
dat de groote wegen niet dik liggen 
in de hei.’(5) 

Op 26 december 1915 vermeldt 
het dagboek van burgemeester 
Van Nueten uit Meerle: ‘Er is veel 
pindraad en enige honderden 
soldaten aangekomen te Baarle 
Nassau om het grondgebied af 
te palen en af te sluiten.’ Maar 
hoe dat moest gebeuren, was 
ook voor hem onduidelijk. Op 15 
januari 1916 luidt het: ‘Baarle is 
nu geheel afgespannen met twee 
meters hoogen kieken draad, ½ 
meter diep in den grond en dan 
boven nog pin draad. Alleen de 
groote straten zijn open. Alle kleine 
wegen zijn afgespannen en kun-
nen niet meer gebruikt worden.’ 
Op 22 januari volgt nog een kleine 
aanvulling: ‘Op iedere steenweg 
staan twee draaibomen.’(6) 

De kippengaas- en prikkel-
draadomheining werd dus tijdens 
de eerste twee weken van januari 

Omslag van de tekst van Jacques 
Boone over MN 7, door onze 
vereniging uitgegeven in april 2010.

1916 door Nederlandse soldaten 
geplaatst. De versperring bevond 
zich volledig op Nederlands 
grondgebied, in nagenoeg een 
grote cirkel rond de hoofdenclave. 
Mij lijkt hier geen sprake van een 
salomonsoordeel, zoals voorspeld 
door het Belgisch Dagblad (zie 
hierboven). 
Het was eerder het ei van Colum-
bus. Een belangrijk gevolg van de 
wijze waarop de blokkade werd 
uitgevoerd, was dat ook grote delen 
van Baarle-Nassau zich binnen de 
omheining bevonden. Er werden 
dus zowel inwoners van Baarle-

Draadomheining rond Baarle, met zicht op het dorp vanaf de Reth. De foto komt uit het vroegere fotoalbum van Marie 
van Gilse, een dochter van de Belgische burgemeester. 

Omheining van kippengaas en 
prikkeldraad. Schets uit 1916 van 
M. Gallet, Belgisch consulair agent 
in Tilburg. Brendan R. Whyte, En 
territoire Belge, p.199
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Hertog als Baarle-Nassau van de 
buitenwereld afgesloten. 

Over de precieze hoogte van de 
versperring lopen de meningen uit-
een. Auteurs vermelden afmetingen 
tussen twee en vijf meter. Reke-
ning houdend met een schets van 
Gallet(7) en de andere beschikbare 
gegevens hou ik het op een kip-
pengaas van wellicht twee meter 
en tien centimeter, waarvan vijftig 
centimeter onder de grond. Boven-
gronds betekende dit een hoogte 
van een meter en zestig centimeter. 
Tegen dit gaas waren vier prikkel-
draden aangebracht, ongeveer op 
veertig centimeter van elkaar. Daar 
boven werden drie prikkeldraden 
gespannen, dus nog eens een 
meter en twintig centimeter. Alles 

Baarle-centrum in 1916, naar een kaart van Gallet.  
Brendan R. Whyte, En territoire Belge, p.199

samen kwam de versperring zo’n 
twee meter en tachtig centimeter 
boven het grondoppervlak. 

De totale lengte van de omheining 
kan berekend worden aan de hand 
van een kaartje, eveneens van Gal-
let.(7) De gemiddelde diameter van 
het traject bedraagt 2,19 km. De 
cirkelomtrek berekenen we door dit 
cijfer te vermenigvuldigen met het 
getal pi (3,14159…): afgerond 6 
kilometer en 880 meter.
 

Toegangspoorten

Nederlandse schildwachten hielden 
de wacht bij de afsluiting. De toe-
gang tot Baarle-centrum kon alleen 
langs de hoofdwegen plaatsvinden. 
Daar waren acht doorgangspoor-

ten, voorzien van een controlepost 
van het Nederlandse leger(7):
1. Ter hoogte van de huidige ro-

tonde aan de Alphenseweg (de 
weg van Baarle naar Tilburg)

2. Ten westen van het kruispunt 
Visweg en Kapelstraat/Nijhoven 

3. Ter hoogte van Reth 20, ten 
noorden van het daar aanwe-
zige bos

4. Ter hoogte van Schaluinen 1, 
aan de kruising van Schaluinen 
en Turnhoutseweg

5. Ter hoogte van het eerste 
kruispunt aan de zandweg van 
Tommel naar Zondereigen

6. Ten zuiden van de kruising van 
Tommel en Molenbaan (de weg 
van Baarle naar Zondereigen)

7. Ten oosten van de kruising van 
Goorweg en Loveren (de wegen 
van Baarle naar Hoogstraten en 
naar Ulicoten) 

8. Ten zuidoosten van de kruising 
Goorweg en Hoofdbraak (de 
weg van Baarle naar Breda)

De doorgangsposten aan de Ka-
pelstraat en de Reth roepen bij mij 
vragen op omtrent de doorgaande 
wegen van een eeuw geleden. Wa-
ren dit de hoofdwegen naar Poppel 
en Weelde?

Alle kleinere wegen waren door 
de draad versperd. ‘Dat som-
mige landbouwers dientengevolge 
groote omwegen moeten maken 
om hun land te bereiken en 
daardoor in hun bedrijf ernstig 
geschaad worden, zal wel niet 
gezegd behoeven te worden.’(8) Zo 
was er bijvoorbeeld geen doorgang 
voorzien aan de Oordeelsestraat, 
waar men moest omrijden langs 
de Visweg. 
De bewering dat de trein uit Tilburg 
niet meer in het afgesloten Baarle-
se gebied kwam en niet verder dan 
Alphen reed(9), klopt niet. 
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In het treinstation van Baarle-Nas-
sau bevond zich wel degelijk een 
negende bewakingspost. Daar wer-
den de treinreizigers gecontroleerd. 

Controle op personen

Wie niet in Baarle woonde, mocht 
niet in of uit het dorpscentrum 
zonder schriftelijke machtiging 
van commandant Sijstermans. De 
vreemdeling werd opgebracht naar 
het kantonnementsbureau, waar 
hij moest opgeven wat hij in de 
gemeente kwam doen en hoe lang 
hij er zou vertoeven. Ook moest hij 
zich een ‘visitatie laten welgeval-
len’: hij werd met andere woorden 
afgetast en moest zich daarvoor 
volledig uitkleden.(4) ‘Op die wijze 
was het mogelijk een zoodanig 
scherp toezicht uit te oefenen, 
dat men zoowel van de zijde der 
Geallieerden als van Duitsche zijde 
nimmer erin geslaagd is iets te 
ondernemen, dat Nederland niet 
toe mocht laten. Aan dit optreden 
is het ook te danken geweest, dat 
Baarle-Hertog als spionagecentrum 
vanwege het zendstation zoo goed 
als geheel stilgelegd werd.’(10) 

Sijstermans stond erop dat alle 

Op het Bels Lijntje 
reden toen nog stoomtreinen.

Belgische personeelsleden van 
MN 7 werden tegengehouden en 
onderzocht telkens zij in Baarle-
Nassau van de trein stapten. 
De dienstdoende chef van het 
Belgische zendstation liet daarop 
de Nederlandse commandant fouil-
leren en zich uitkleden toen deze 
op Belgisch grondgebied kwam. 
Hij maakte hem duidelijk dat het 
hoofdkwartier van het Nederlandse 
garnizoen op de Singel omgeven 
was door Belgisch gebied, zodat dit 
spelletje perfect kon worden vol-
gehouden zolang de Nederlanders 
ook wilden meespelen. Sijstermans 
gaf toen op en er kwam een onge-
makkelijke wapenstilstand tussen 
beide partijen…(1) 

Volgens burgemeester Van Gilse 
van Baarle-Hertog waren de mach-
tigingen van Sijstermans alleen 
voor vreemdelingen bestemd. 
Inwoners van Baarle-Hertog 
en Baarle-Nassau passeerden 
de draad op vertoning van een 

Gezin van Tieu Sijstermans in 1915.

gewoon uittreksel uit het geboor-
teregister. Vanaf 20 maart 1916 
kregen zij een identiteitskaart, 
afgeleverd door hun gemeente. Dit 
gold voor alle ingezetenen ouder 
dan twaalf jaar die binnen het 
afgebakende gebied woonden. 
Op de identiteitskaart moest een 
signalement en een portretfoto 
staan, wou de drager ervan geen 
moeilijkheden ondervinden bij het 
passeren van de militaire posten. 
De identiteitskaarten moesten 
persoonlijk in het gemeentehuis 
afgehaald worden.(11) 

Controle op goederen 

Eind 1914 gingen douanebe-
ambten in Baarle-Nassau zich 
verzetten tegen elke Nederlandse 
uitvoer van eetwaren, ook die naar 
de Belgische enclaves. Om een 
hongersnood in het eigen land te 
voorkomen, had de Nederlandse 
regering immers een uitvoerverbod 
voor granen en voedingswaren 
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goedgekeurd en voor Baarle-Hertog 
werd geen uitzondering gemaakt.
(12)

Niet zozeer deze maatregel van de 
Nederlandse regering op zich maar 
de fanatieke manier waarop ze 
door militairen en douaniers werd 
toegepast, veroorzaakte overlast en 
onbegrip. Op een bepaald mo-
ment werd het aan de Belgische 
landbouwers zelfs verboden om 
de oogst van hun Nederlandse 
akkers naar hun Belgische schuur 
te voeren.(12) 

Bij de herdenking van het naam-
feest van de Belgische koning op 
15 november 1916 werden naar 
Nederland gevluchte Belgen ge-
waarschuwd om een aantal bezwa-
ren tegen hun komst naar Baarle-
Hertog ernstig in overweging te 
nemen, ‘des te meer daar de 
bevolking van Baarle-Hertog par-
ticularistisch van aard is (n.v.d.r.: 
strijdend voor het behoud van 
privileges) en liever verschoond 
blijft van vreemde inmenging.’ Er 
werd getwijfeld of de bezoekers 
eten zouden vinden ‘in een dorpje 

dat geen restauratie bezit en waar 
het op gewone dagen niet makke-
lijk is wat warm voedsel te vinden. 
En wie zal den moed hebben eten 
mede te nemen als de douane zich 
daartegen mag verzetten?’(13) 

Naast het verbod op de uitvoer 
van voedingswaren dat in heel Ne-
derland van kracht was, mochten 
naar Baarle-Hertog geen goederen 
worden uitgevoerd die konden 
dienen voor de exploitatie van het 

Henri van Gilse, burgemeester van 
Baarle-Hertog van 1901 tot 1932.

Tijdens WO1 duurde een reis van 
Rotterdam naar Baarle via het Bels 
Lijntje een hele dag.

station voor draadloze telegrafie, 
tenzij met bijzondere vergunning 
van het militair commando. Oók de 
inwoners van Baarle-Nassau had-
den die vergunning nodig.(2)  

Bij alle ingangen naar het dorp 
werd streng op die verboden 
goederen gecontroleerd. Eigenlijk 
was dit zinloos, aangezien de chef 
van MN7 deze reactie had voorzien 
en ervoor gezorgd had dat het 
zendstation voldoende brandstof, 
vervangonderdelen en andere ma-
terialen in voorraad had. Het enige 
effect van de afsluitdraad leek het 
ongemak dat de Nederlandse en 
Belgische bevolking ervan onder-
vond.(12) 

Smeermiddelen en brandstoffen 
waren de belangrijkste verboden 
goederen. ‘Voor elken kg boter, 
voor elke hoeveelheid petroleum 
welke laatste alleen verkrijgbaar is 
van 9 tot 12 uur in den voormid-
dag, moet men naar het bureau 
van de landweer om een vervoer-
biljet en de winkelier die deze 
waren verkoopt, moet juiste aante-
keningen houden van hetgeen door 
hem verkocht en geleverd is. 

Duitse soldaten controleren een auto op de aanwezigheid 
van smokkelwaren. Baarle-centrum werd door Nederlandse 
soldaten op een gelijkaardige manier gecontroleerd. Zij 
onderzochten zelfs de hoeveelheid benzine bij het in- en 
uitrijden van de hoofdenclave. 
Collectie van het Nationaal Archief in Den Haag
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Voor steenkolen moeten dezelfde 
formaliteiten vervuld worden en 
niemand mag meer voorraad 
opdoen dan het hoog noodige. 
Alcoholische dranken mogen niet 
meer ingevoerd worden.’(8)

Hoever de blokkade van MN 7 
ging, bewijst het invoerverbod op 
mosterd en chocolade, omdat res-
pectievelijk de olie en de zilverpa-
pierverpakking van waarde konden 
zijn voor de radiotechnici.(1) 

Belgische reacties

‘Le XXième Siècle van 22 juni bevat 
een langen brief uit Baarle-Hertog 
waarin bitter geklaagd wordt over 
de plagerijen waarvan de Belgen 
het slachtoffer zouden zijn.’(14) 
Er werden ernstige bedenkingen 
gesteld bij de Nederlandse neutra-
liteit. Maar de Belgische burge-
meester Henri van Gilse reageerde 
furieus toen geallieerde kranten 
de oprichting van de omheining in 
Baarle streng veroordeelden. Hij 
steunde voluit het Nederlandse 
standpunt(12) en vroeg een recht-
zetting aan de directeur van Le XXi-
ème Siècle.(15) Aan het oprichten 
van de afsluiting werd immers een 

oplossing gekoppeld voor de pro-
blematiek van de voedselbevoorra-
ding in de Belgische enclaves.(1) 

Na de Duitse bezetting van de Bel-
gische grensgemeenten eind okto-
ber/begin november 1914 werd de 
bevoorrading van de enclaves van 
Baarle-Hertog vanuit België sterk 
gehinderd. Oorzaak was het sluiten 
van de rijksgrens, zowel door het 
Duitse als het Nederlandse leger. 
Na de oprichting van de elektrische 
draadversperring in 1915 stokte de 
aanvoer vanuit België volledig en 
waren de winkeliers van Baarle-
Hertog voor hun bevoorrading uit-
sluitend van Nederland afhankelijk. 
Zoals eerder gemeld echter had dat 
land eind 1914 een uitvoerverbod 
van voedingswaren ingesteld.(12)

Door de oprichting van de kip-
pengaasversperring rond Baarle-
centrum zaten Baarlenaren (zowel 
inwoners van Baarle-Nassau als 
Baarle-Hertog) binnen deze hinder-
nis opgesloten. Het internationaal 
recht verplichtte Nederland om 
de bevoorrading – ook die van de 
Baarlenaren in de Belgische encla-
ves – op zich te nemen.(12) Op 8 ja-
nuari 1916 besliste de Nederland-
se minister van Landbouw, Handel 

en Nijverheid dat de enclaves van 
Baarle-Hertog voortaan vanuit 
Nederland bevoorraad mochten 
worden. Een gemengde commissie 
van levensmiddelenvoorziening zou 
maandelijks vergaderen om één en 
ander te coördineren. De commis-
sie zou deels bestaan uit Neder-
landse militairen en douanen, 
deels uit raadsleden van Baarle-
Nassau en Baarle-Hertog.

Burgemeester H. van Gilse was in 
eerste instantie heel blij met deze 
regeling. De voedselbevoorrading 
in zijn gemeente was verzekerd 
én MN 7 kon op geen efficiën-
tere manier verdedigd worden 
dan met de aanleg van een door 
het Nederlandse leger bewaakte 
omheining.12) Bovendien profiteer-
den de inwoners van de relatief 
lage prijzen der levensbehoeften in 
Nederland.(2) 

Maar al vlug ontstond enige erger-
nis omdat de integriteit van de 
Belgische enclaves onvoldoende 
werd gerespecteerd. Zo werd er Ne-
derlandse gemeente- en provincie-
taks geëist van Belgische kleinhan-
delaars. Nederlandse gewapende 
marechaussees maakten jacht op 
Belgische staatsbeambten die op 

Burgemeester Van Gilse met vier 
dochters achter zijn woning.

De versperring moest ook het smokkelen vanuit de hoofdenclave richting 
Belgische grens voorkomen. https://hanskosterwandelroutes.files.wordpress.
com/2013/09/005.jpg
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Nederlands grondgebied fietsten. 
Nochtans doorkruisten zijzelf 
onbevangen de Belgische straten. 
De geneesheer van Baarle-Hertog 
moest maandelijks een inventaris 
opmaken van de geneesmiddelen 
en die lijst aan de Nederlandse 
majoor en aan gemeenteraadsleden 
van Baarle-Nassau onderwer-
pen. Elk gezinshoofd moest zich 
rechtvaardigen bij het verbruik van 
aan hem verstrekte petroleum, 
boter, kolen, enz.. Dit ging gepaard 
met huiszoekingen van Neder-
landse marechaussees in Belgische 
huizen en van de veldwachter van 
Baarle-Nassau bij vier bakkers in 
Baarle-Hertog, volledig in strijd met 
het soevereine recht van België.
(14) Ook werd het controlerecht ten 
onrechte verruimd van eetwaren tot 

eender welke goederen.(12) 

De maandelijkse onderhandelingen 
over de bevoorrading van de win-
keliers verliepen zeer moeizaam. In 
de gemengde commissie hadden de 
gemeenteraadsleden geen invloed. 
Alles hing af van de goede wil van 
militairen en douaniers. Belgen 
die buiten de omheining woonden, 
mochten zich in het dorp slechts 
met etenswaren bevoorraden mits 
de beschikbaarheid van een Neder-
landse militaire escorte van de win-
kel tot aan hun woonhuis!(12) Belgen 
die binnen de omheining woonden, 
werden beknibbeld op hun voeding 
en brandstoffen. Dat leidde tot bit-
tere reacties van Baarlenaren in de 
Belgische pers: ‘In ons vrije plekje 
grond is het slechter dan achter de 
traliën, tenzij dat wij nog vrij mogen 
ademhalen en daarvoor mist men 
nog graag een brood of een schup 
kolen…’(5) 

Knippenbergprijs 2016

Op zaterdag 12 november 2016 
organiseert Amalia de uitreiking 
van de Knippenbergprijs. Dit is 
een rechtstreeks gevolg van onze 
overwinning in het Nationaal 
Klok- en Peelmuseum in Asten, nu 
alweer twee jaar geleden. Frans 
Van Gils en ikzelf zullen die dag 
het vervolg van ons WO1-project 
toelichten. Daarna worden de 
nieuw genomineerde projecten 
voorgesteld. Het thema dat door 
het bestuur van de Stichting Knip-
penbergprijs is gekozen, luidt: 
‘Bewoners op de kaart’. Het thema 
historische geografie leeft al jaren 
in heemkundige, historische en 
archeologische verenigingen in 
Noord-Brabant. Talloze vrijwilligers 
hebben de gegevens uit de kadas-
trale registers bewerkt en ontsloten 
en gekoppeld aan gegevens over 
landschap, archeologie, bewoners, 

huizen, grondgebruik, enzovoort. 
De zich steeds ontwikkelende 
digitale mogelijkheden stellen 
heemkundigen in staat deze ken-
nis met elkaar en met anderen te 
delen. Er zijn websites gebouwd, 
tentoonstellingen ingericht, fiets-
routes en apps gemaakt en soms 
vindt de verzamelde informatie 
zijn weg naar beleidskaarten voor 
archeologie, erfgoed en ruimte-
lijke ordening van gemeenten en 
streekorganen. 
In de Stichting Knippenbergprijs 
participeren de Stichting Brabants 
Heem, de Historische Vereniging 
Brabant, Erfgoed Brabant, het Ken-
niscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland en de Leerstoel Cultuur 
in Brabant.(17) 

Burgemeester H. van Gilse in de raadzaal 
van het Belgische gemeentehuis.

Dokter Adrien Govaerts (1862-1949).

Overhandiging van de 
Knippenbergprijs in 2014: ‘Er is een 
draagvlak gemaakt om een gedeeld 
verleden ook daadwerkelijk te 
beleven.’(16) 

Knippenbergpenning. 
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De uitreiking van deze Noord-
Brabantse cultuurprijs vindt plaats 
in het gemeentehuis van Baarle-
Hertog. We spelen bij die gelegen-
heid graag met de rijksgrens die er 
door de raadzaal loopt. Zo kunnen 
de presentaties en de uitreiking in 
Nederland plaatsvinden, terwijl het 
publiek vanuit België toekijkt. Zo 
krijgt deze uitreiking een typisch 
plaatselijk kleurtje! 

Bronnen:
(1) WHYTE Brendan R., “Paul Gold-
schmidt en MN 7” in: Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse grens, 
heemk. Amalia van Solms, 2013; 
p.221-234.

(2) Nieuwe Rotterdamsche Courant, 19 
februari 1916.
(3) Den Kempenaer, 16 juli 1916.
(4) JANSSEN Herman, “Baarle: neu-
traal, vrij of bezet?” in: Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse grens, 
p.117-133.
(5) Belgisch Dagblad, 31 december 
1915.
(6) www.meerle14-18.be 
(7) BOONE Jacques, “MN7, Het 
militaire radio luister- en zendstation in 
Baarle-Hertog 1915-1919”, extra editie 
Van Wirskaante, heemk. Amalia van 
Solms, april 2010, p.41.
(8) Tilburgsche Courant, 26 januari 
1916.
(9) KRAMERS C.J.M., “Station in 
Baarle-Hertog”, in: Mars et Historia, 
januari-maart 2002, p. 40-42.

(10) Dagblad van Noord-Brabant 18 
december 1934, p.2.
(11) Tilburgsche Courant, 22 maart 
1916.
(12) VERBIEST Els, “Oorlogskost. 
Nieuwe meesters, magere tijden” in: 
Hoogspanning aan de Belgisch-Neder-
landse grens, p.271-282.
(13) Belgisch Dagblad, 9 november 
1916.
(14) Belgisch Dagblad, 29 juni 1916.
(15) Gemeentearchief Baarle-Hertog; 
2.073.564 Register van Briefwisseling, 
11 februari 1916.
(16) Juryrapport van de Knippenberg-
prijs 2014.
(17) www.brabantsheem.nl/0221-
knippenbergprijs-2016-bewoners-op-
de-kaart.html

Een eeuw geleden, op 9 oktober 1916, stierven de gezusters Sjoke en Toke Verheijen uit Castelré. Ze werden bij de 
Dodendraad aan de Laermolen in Hoogstraten geëlektrocuteerd.  In aanwezigheid van hun vader werden zij gezamenlijk 
in Minderhout begraven. Collectie Stedelijk Museum Hoogstraten
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Extra zomeravondwandeling met de boswachter

Door het Kerkemoer
HARRY BENSCHOP

Op de zomeravondwandeling van 

juni rond Zondereigen speelde 

het water ons parten. Niet in het 

Moer wat je zou verwachten maar 

juist op de langs het Moer gelegen 

Katsdijk. Aan de andere kant van 

deze weg ligt – op grondgebied van 

Baarle-Hertog – het Kerkemoer.

In juni konden we voor de zomer-
avondwandeling niet de geplande 
toer doen. Vanwege de vele regen-
val was het op grondgebied van 
Merksplas gelegen Moer op enkele 
plaatsen niet echt begaanbaar 
zonder laarzen. Maar het alternatief 
was al helemaal niet te belopen: 
op de Katsdijk stond over honder-
den meters dagenlang zo’n twintig 
centimeter water. De Noordermark 
die aan de oostzijde van het Moer 
loopt, was buiten zijn oevers ge-
treden. Het water liep over de dijk, 
eigenlijk een onverhard pad, aan 
de overkant zo het Kerkemoer in. 

Betere toegankelijkheid

Met de wandelaars van juni is 
een afspraak gemaakt om het in 
september nog eens te probe-
ren. We hebben boswachter Bart 
Hoeymans van het Agentschap 
voor Natuur en Bos (ANB) bereid 
gevonden mee te lopen. 

De huidige weg van Zondereigen naar het Lipseinde was er rond 1850 nog 
niet. Je moest toen over een voetpad door de beemden en de Vondelbrug; pas 
enkele jaren terug is dit voetpad in de ruilverkaveling afgeschaft. Een nieuw pad 
loopt vanaf Zondereigen nu rechtdoor naar het Kerkemoer. De Noordermark en 
Katsdijk vormen de gemeentegrens (rood ingekleurd) tussen Baarle-Hertog en 
Merksplas. Uitsnede topografische kaart Vandermaelen, 1846-1854

Over de greppels in het Moer is een 
bruggetje geen overbodige luxe.

Verderop in het Moer zijn de 
bruggetjes nu moeilijk te vinden.

Met hem heeft Amalia, al weer zo’n 
twee jaar geleden, ook overlegd 
over een betere toegankelijkheid 
van het Moer. Bart is daar toen 
graag in meegegaan. Rond de jaar-
wisseling zijn al de eerste werken 
uitgevoerd om de wandelaar door 

het Moer te leiden. Die hadden we 
als onderdeel van de zomeravond-
wandeling in juni graag laten zien. 

Rond het verschijnen van deze Van 
Wirskaante zullen naar alle waar-
schijnlijkheid alle werken helemaal 
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zijn uitgevoerd. Ook het knup-
pelpad waar eind juni zo’n halve 
meter water stond. Je hoeft je dus 
geen vragen meer te stellen of deze 
constructie wel echt nodig is. 
Een mooie aanleiding om er in 
september nog eens te gaan kijken. 
Dan trekken we ook het Kerkemoer 
in. Bij de voorbereiding van de 
wandeling heeft Bart aangegeven 
dat ook door dit gebied een pad 
kan komen. Zo’n verbinding door 
het Kerkemoer stond al langer op 
het wensenlijstje van Amalia. Heel 
mooi dat het er nu, in de nadagen 
van de ruilverkaveling Zondereigen, 
daadwerkelijk van kan komen. 

Boekweit

Eind juni rijd ik met Bart in zijn 
jeep vanaf de parkeerplaats aan 
de Steenweg op Merksplas over 
de Katsdijk naar het Kerkemoer. 
“Laten we daar maar eerst gaan 
kijken”, zegt Bart Hoeymans. Die 
jeep is hard nodig, diepe kuilen 
staan vol water. We ‘reizen van de 
vijf naar de zeven’, van de ene kant 
naar de andere. Met een personen-
auto zou je gegarandeerd vastlo-
pen. Het water in de Noordermark 
staat nog steeds hoog.
Een veldje met boekweit is het 

eerst dat opvalt als we het Ker-
kemoer inlopen. “In plaats van 
graan”, zegt Bart. “ANB zet in op 
biologisch beheer van akkergewas-
sen. Dat lukt op deze grond niet 
met graan: geen opbrengst en 
nog veel onkruid ook omdat we te 
weinig tijd hebben de grond voor 
te bewerken.” Boekweit is dan een 
goed alternatief. “Dat groeit eigen-
lijk altijd. En het is wintervoedsel 
voor de gorzen. Ook groenlingen 
profiteren ervan.” Op de bloemen 
zitten nu de bijtjes en insecten. 
“Er zit veel nectar in.” De grote 
driehoekige zaden worden weer 
gegeten door vogels als groenlingen 
en gorzen.

‘Niet natter’

Het Kerkemoer is door de ruilver-
kaveling Zondereigen in eigendom 
van het Agentschap voor Natuur 
en Bos gekomen. Tot en met 2013 
was het nog in gebruik bij de 
boeren.
“Ons beheer is de komende jaren 
gericht op maaien, geen mest en 
geen herbicidengebruik”, vertelt 
Bart. “Voor het maaien en afvoeren 
maak ik afspraken met de boeren. 
Soms met degene die hier tot voor 
kort boerde.”

Boswachter Bart Hoeymans van ANB bij een nieuwe toegang naar het Moer.

Het Kerkemoer is een nat gebied. 
“Ik heb zeker niet het gevoel dat 
het natter is geworden”, antwoord 
Bart op mijn vraag of de grondwa-
terstand omhoog is gegaan. “Er zijn 
ook te weinig meetpunten om het 
goed te kunnen volgen.” De doel-
stelling in het ruilverkavelingsplan 
is: ‘niet droger’. De opzet is de de-
pressie van het Moer hydrologisch 
te isoleren van het landbouwge-
bied. “We willen optimaal gebruik 
maken van het kalk- en mineralen-
rijke grondwater dat in het gebied 
naar boven komt.” Dit grondwater 
is erg belangrijk voor de vegetatie. 
Bart: “Mooie, soortenrijke natte 
graslanden én matig voedselrijke, 
natte broekbossen die van een 
enorme kwaliteit zijn.

Driehonderd poelen

Net voorbij het veldje met boekweit 
staat een ree naar ons te kijken. 
Een paar stappen verder zien 
we al een eerste poel. Bart komt 
helemaal op zijn praatstoel. “In de 
ruilverkaveling Zondereigen is een 
veertigtal poelen aangelegd. Dat is 
heel veel.” Vaak worden die poelen 
gegraven op plekken waar niets 
anders kan, bijvoorbeeld in een 
overhoekje of wordt de keuze voor 
de plek bepaald omdat daar geen 
interessante grasland te verwach-
ten is. “Dat is niet waar ik voor 
sta”, zegt Bart gedecideerd. “Als je 
goede poelen wil, moet je die ook 
op de juiste plek aanleggen. Op 
plekken waar de juiste omstandig-
heden heersen voor kranswieren 
en fonteinkruid. En we de juiste 
omstandigheden kunnen creëren 
voor amfibieën als boomkikker, 
kamsalamander en bepaalde 
libellensoorten. Daar doen we het 
voor.”
Met de aanleg van de poelen heeft 
ANB aangehaakt aan het kar-

Wirskaante_nr3_2016.indd   36 19-8-2016   16:28:27



van wirskaante 2016/3       37

retje van Staatsbosbeheer (SBB). 
Deze organisatie is al langer bezig 
met de aanleg van poelen in het 
stroomgebied van Het Merkske. 
In totaal zijn er nu in het hele 
stroomgebied op Nederlands en 
Vlaams grondgebied zo’n driehon-
derd. “ANB en SBB hebben nu 
een gezamenlijk programma voor 
de poelen. We hebben ook geleerd 
van het verleden. Gaan nu dingen 
anders doen. Bijvoorbeeld minder 

Bart Hoeymans: ‘Een poel moet op de juiste plek worden aangelegd’. 

diep graven.” Ook op de terrei-
nen van Natuurpunt zijn poelen 
gelegen.
De nieuwe poelen in de ruilverka-
veling Zondereigen doen het ‘goed’. 
“In zeven poelen hebben we al de 
kamsalamander gezien, in zes poe-
len zit de boomkikker te roepen. 
En in vier poelen zijn larven van de 
boomkikker geschept”, stelt Bart 
tevreden vast. “Het betaalt zich 
uit dat we de goede plekken voor 

Het Kerkemoer.

Waterweegbree.

de aanleg van de poelen hebben 
gekozen.”

Altijd werk mee

“Maar alleen met goede plekken 
zijn we er niet”, waarschuwt Bart. 
“Periodiek moeten we de vegetatie 
in de poelen ruimen.” Het betekent 
dat alle driehonderd poelen om de 
vier jaar moeten worden gemo-
nitord. “Dan bekijken we het uit 
voeren werk. Het ruimingswerk 
verdelen we over het hele gebied, 
zodat niet alle poelen op één plek 
in één keer worden aangepakt. 
Dat is duurder, dat is zo. Diversiteit 
heeft zijn prijs.” 
Vervolgens geeft Bart me al stap-
pend door het Kerkemoer een ‘lesje 
boomkikker’. “De boomkikker is 
een echte pionier. Die gedijt het 
best in dynamische milieus. Denk 
aan drinkpoelen, plassen in de 
wei. Alleen zijn die er niet veel 
meer.” 
Met het periodieke onderhoud van 
de poelen ontstaan steeds opnieuw 
de juiste omstandigheden. 
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“In de juiste omstandigheden 
plant de boomkikker zich op korte 
tijd explosief voort. Hij wordt zo’n 
vijf jaar oud, na twee à drie jaar is 
hij geslachtsrijp. De eitjes worden 
eind april, begin mei afgezet. Dat 
doet de boomkikker in ondiep wa-
ter. Dat water moet dan ook nog 
eens een temperatuur van boven 
de 18 graden hebben.”
Bart waarschuwt: “Als de poelen 
niet periodiek worden geruimd, 
dan verlies je de juiste omstan-
digheden. Voor de groene kikker 
is dat weer niet erg. Die neemt 
na de boomkikker bezit van de 
poelen. Groene kikkers houden 
van wateren die in een verder 
successiestadium zitten, met meer 
roofdieren zoals grote insecten-
soorten. Ze kunnen er ook beter 
dan de boomkikker tegen als er 
vissen in de poelen zijn geko-
men.” 
Vissen vormen sowieso een 
probleem. “Vroeg of laat komt 
er altijd vis in een poel. Door 
overstroming van de beek, of door 
vogels. De kleverige eitjes worden 
door de vogels verspreid. Vissen 
zijn ‘top-roofdieren’. Die vinden in 
de poelen een ‘gedekte tafel’. Als 
er vissen in zitten, is de poel niet 
meer geschikt voor de boomkik-
ker. En moeten ze er uit worden 
gehaald.”
Werk aan de winkel dus om voor 
alle soorten de juiste leefomstan-
digheden te creëren.

Geschiedenis

Over wat er zich in het Kerke-
moer heeft afgespeeld, is weinig 
bekend. Bart zit eigenlijk met net 
zo veel vragen als ikzelf. “Op ex-
cursies zou ik er graag wat meer 
over kunnen vertellen”, vertrouwt 
hij mij toe.
Langs de Katsdijk ligt een aantal 

percelen die nog in particuliere 
handen zijn. Ook daar is wei-
nig van bekend. ANB is met de 
eigenaren in onderhandeling 
over een mogelijke verkoop. Het 
gehele gebied is aangewezen als 
Natura-2000 gebied. “Misschien 
kan het aan te leggen voetpad 
door het Kerkemoer te zijner tijd 
nog wat worden verlegd”, besluit 
Bart.
 

‘Het boerenleven’

Eén van de percelen langs de 
Katsdijk was lang in handen van 
de familie Jansen. “We keken 
vanuit onze boerderij zo op het 
bos van het Moer”, herinnert 
Maria Timmermans-Jansen zich. 
Zij is geboren op de boerderij ach-
terin het Gel. “Op zondagmiddag 
liepen we vaak naar ons perceel 

aan de Katsdijk. Dwars door de 
weiden, het laatste stuk door de 
beemd. Je moet niet denken dat 
we de over de weg gingen.” We 
hebben het over de jaren vijftig 
van de vorige eeuw. In Maria’s 
herinnering waren het toen 
een aantal percelen van gelijke 
grootte, keurig naast elkaar aan 
de Katsdijk gelegen. 
“We gingen er naar de canada-
bomen kijken.” Of er ook moer-
putten waren – het zou gezien 
de naam Kerkemoer heel goed 
kunnen – kan zij zich niet meer 
voor de geest halen. Wel dat het 
veldje altijd nat was, zeker aan 
één kant. “Ons 
pa liep altijd mee, vaak ging ook 
ons moeder mee. Daarna liepen 
we door naar de boerderij bij 
de meulen, gewoon om wat te 
buurten. Daar waren kinderen van 
onze leeftijd.” Maria: “Dat was het 
boerenleven in die tijd.”

‘Meer dan deze loopplank is er 
niet nodig in het voetpad door het 
Kerkemoer’, besluit Bart Hoeymans.

De Moermolen.
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Pas gemaaid veld in het Moer.

Oproep

Eigenlijk had dit een verhaal over 
het Moer en de Moermolen moeten 
worden. Daar is niet zoveel over 
bekend, ook niet bij Marcblas, de 
heemkundekring van Merksplas. 
Zowel het Moer als de Moermo-
len liggen op grondgebied van de 
gemeente Merksplas.

In een volgende Van Wirskaante ko-
men we er graag nog eens op terug. 
Met misschien nog meer verhalen 
dan wat er tot nu toe is opgetekend. 
Ook over het Kerkemoer, want daar 

is met dit artikeltje zeker het laatste 
woord niet over gezegd.
Wie nog herinneringen heeft aan 
het Kerkemoer, de Moermolen of 
het Moer, hoe het er uitzag, wie er 
boerde, noem maar op, laat maar 
weten. U kunt het best contact 
opnemen met de redactie via 
vanwirskaante@amaliavansolms.
org. U kunt ook een tip geven, we 
komen graag eens langs om het 
verhaal op te tekenen.

Of loop eens mee op de extra zo-
meravondwandeling op woensdag 
7 september. Want dat is juist de 

bedoeling van deze wandelingen: 
elkaar over en weer informeren. 
Je doet er niet alleen Amalia een 
plezier mee, maar ook boswachter 
Bart Hoeymans van het Agent-
schap Natuur en Bos.

Op woensdag 7 september houdt 
Amalia een extra zomeravond-
wandeling. Vertrek om 18.30 
uur (let op, een half uur eerder 
dan we gewend waren), vanaf 
café Schuttershof in Zondereigen. 
Boswachter Bart Hoeymans loopt 
mee. De wandeling voert door het 
Kerkemoer en het Moer.
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Bramen (35)
‘KRUIDENVROUWTJE’
JEANNE MEEUWESEN

Braam  
Familie van de roosachtigen - 
witte bloemen

Alles aan de braamstruik lijkt er 
op uit om u te schrammen: de 
takken, de bladeren en zelfs de 
bloembodems, alles is met dorens 
bewapend. De plant steekt zijn 
lange vangarmen, als met prik-
keldraad bekleed, alle kanten op 
en laat zijn prooi geen enkele kans; 
wee de dromende domoor die deze 
stekelige plantengroei met blote 
kuiten tegemoet treedt. Maar de 
braamstruik biedt ook kleine vogels 
en door roofdieren achtervolgde 
konijntjes een veilige beschutting; 
hij vormt min of meer de voor-
hoede van het bos. Zodra wij een 
terrein braak laten liggen groeit er 
al gauw een braamstruik op en on-
der zijn doorntakken groeien kleine 

boompjes, veilig beschermd tegen 
alle grazende dieren, en als deze 
groter worden ruimt de braamstruik 
het veld en gaat nieuwe grond 
veroveren door middel van loten 
(een tak groeit krom naar de grond, 
schiet wortel en er ontstaat een 
nieuwe plant).
De braamstruik bloeit in de zomer 
met witte bloemen; van augustus 
tot oktober kunt u de zo welbe-
kende samengestelde vruchtjes 
plukken, de bramen. Eerst zijn zij 
rood, daarna donkerpaars, en dan 
zijn zij rijp en lijken zo wel iets op 
moerbeien. Daar moet u ze echter 
niet mee verwarren. De bladeren 
van de moerbeiboom worden voor 
de zijderupsteelt gebruikt; deze 
boom komt uit Azië en behoort tot 
een andere familie. De braamstruik 
behoort tot de familie der roosach-
tigen, evenals de roos, de aardbei, 

de framboos en de appel. 
U kunt net zoveel bramen eten als 
u wilt, met suiker, als jam of als 
siroop; dat is allemaal even gezond 
en lekker. Goed rijpe bramen 
helpen tegen verstopping, bevor-
deren de spijsvertering, bestrijden 
infecties in mond en keelholte en 
bevorderen zelfs de genezing van 
angina of een ontsteking van de 
keelamandelen. Als u dezelfde 
vruchten plukt voor zij goed rijp 
zijn (dus groen of rood van kleur) 
helpt dat uitstekend tegen diarree, 
vooral diarree bij zuigelingen; maak 
voor hen wat gekookt sap, voor de 
helft groene en voor de helft rijpe 
bramen.
Maar de andere delen van de plant 
zijn al even geneeskrachtig (blade-
ren, jonge takjes, bloemen en wor-
tels). De Griekse arts Dioscorides 
gebruikte de plant al om uitgezakte 

“U kunt net zoveel bramen eten als u wilt, met suiker, als jam 
of als siroop; dat is allemaal even gezond en lekker”.
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organen (ingewanden, baarmoeder) 
weer in vorm te brengen, om het 
tandvlees te verstevigen, om zwe-
ren en lelijke wonden te genezen, 
om door aambeien veroorzaakte 
pijnen te verzachten en om het 
onaangename gevoel van maag-
zuur te verminderen. Tijdens de 
middeleeuwen voegde de heilige 
Hildegarde van Bingen nog aan 
die lijst toe: hoest, keelpijn, koorts, 
hoofdpijn en kiespijn. Maurice 
Mességué gebruikt de braamstruik 
vooral tegen chronische diarree, 
alle mogelijke bloedingen, wonden, 
griep, keelpijn, angina en heesheid. 
Een mondspoeling met deze plant 
verricht wonderen bij geïnfecteerd 
tandvlees. Ook in gevallen van 
huidziekten, uitslag, jeugdpuisten, 
eczeem, abcessen, steenpuisten, 
aambeien en witte vloed; zij kan 
tevens een nuttige nevenbehande-

ling van ontstoken slijmvliezen der 
geslachtsorganen zijn. 

Plukken

Langs elke landweg vindt u zonder 
enige moeite braamstruiken, en 
als die weg niet zo goed onderhou-
den is, groeien zij er zelfs midden 
op. Pluk in het voorjaar de jonge 
takjes en de bladeren; de bloemen 
neemt u vlak voor het bloeien, en 
laat ze in de schaduw drogen.. 
Haal in de zomer de wortels er uit. 
Pluk de bramen naar behoefte: 
groen of als zij, vol zon gezogen, 
die mooie donkere tint hebben 
aangenomen.

Thee

Van bladeren en jonge takjes, bloe-
men of wortel: een kleine handvol 

van een van die ingrediënten of 
een mengsel ervan, in een liter 
water, drie kopjes per dag. 

Aftreksel

Van bladeren, jonge takjes, 
bloemen of wortel; voor uitwen-
dig gebruik, als gorgeldrank, in 
een klisma, irrigatiespuit of om 
er een wond mee uit te wassen: 
twee handenvol van een van deze 
bestanddelen of van een mengsel 
er van per liter water. 

Hand- en voetbaden

Twee handenvol bloemen en blade-
ren per liter water.

Speciale bramenthee

Een heerlijke en gezonde drank 
die het aroma der rozen heeft: 
leg twee dagen lang twee derde 
braamstruikbladeren en een derde 
frambozenstruikbladeren uitge-
spreid in de schaduw te drogen. 
Hak ze dan fijn en laat ze nog twee 
dagen broeien in een schone doek. 
Bewaar de thee in een blikken 
trommeltje en zet er op de gewone 
manier thee van. 

Ik wens u veel gezondheid toe.
Groetjes, Jeanne
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De dikke kleilagen hadden grote gevolgen

Ravels en de vaart
LUC ANDRIES 
(NICOLAUS POPPELIUS)

De aanleg van het kanaal en de 

daaruit voortvloeiende industri-

alisatie betekende een sociale 

omwenteling voor het tot dan toe 

agrarische Ravels. Het inwonertal 

nam toe, arbeiders en vreemde-

lingen die technische en zakelijke 

ondersteuning gaven in de fabrie-

ken vestigden zich er. 

Al vanaf de zestiende eeuw was 
men in Nederland bezig om het 
verkeer en vervoer van goederen 
te vereenvoudigen van en naar 
het Noorden (de grote steden) 
alsook naar het Zuiden (Brabant-
Limburg-Luik). Het was in de 
winter niet altijd makkelijk om met 
beladen gespannen door de diep 
doorploegde modderige wegen te 
trekken. Dikwijls kwamen er extra 
paarden en mensen aan te pas om 
de vervoersopdracht tot een goed 
einde te brengen. Het bevaarbaar 
maken van bestaande rivieren en 
ze eventueel kanaliseren om ze te 
beheersen was een mogelijkheid 
om grotere vrachten goedkoper te 
transporteren dan met het be-
staande paardentransport. Men 
ontwierp daartoe gegraven kanalen 
om noodzakelijke verbindingen te 
realiseren tussen de aangepaste en 
bedwongen rivieren.
Na de Napoleontische periode 

kwamen wij gedurende 15 jaar in 
Nederlandse handen onder Koning 
Willem I, ook wel eens de koning 
koopman geheten. Zo kennen wij 
de Zuid-Willemsvaart die in augus-
tus 1826 werd ingevaren en die 
toen al voor aanvoer van kalkhou-
dend Maaswater naar onze streken 
zorgde. Hij was een man met een 

visie en dat kan je op de twee 
bijgevoegde kaartjes vaststellen.

Na de onafhankelijkheid van 
België en de vrede met Neder-
land in 1839 normaliseerde 
de toestand in België en kwam 
koning Leopold I toe aan het uit-
werken van moderne transport-

Rivieren, vaarwegen en kanalen tijdens de regeerperiode van Willem I. Van 
transport naar mobiliteit. De transportrevolutie [1800-1900]. 
Ruud Filarski en Gijs Mom. Pag. 112
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middelen en de industrialisatie 
van België.
Zo werd er ook besloten om de 
onder Willem I geplande werken 
verder te zetten en zal na vele jaren 
eindelijk de Schelde met de Maas 
verbonden worden. Het gevolg er-
van zorgde ervoor dat het kalkrijke 
Maaswater via de nieuwe kanalen 
naar de zure Kempense heidevlak-
ten werden geleid. De Kempische 

kanalen stonden dus niet alleen in 
voor transport van stadsgier, maar 
ook voor de bevloeiing van lande-
rijen en de verbetering van  
de bodemzuurtegraad. 

Onbewoond 
vochtig heidegebied

In wat voor een gebied werd de 
vaart te Ravels aangelegd? Het 

kanaal doortrok een onbewoond 
vochtig heidegebied met vennen 
tussen Turnhout en Ravels. Om 
een impressie te hebben van het 
landschap in 1844 toen de uitgra-
vingen startten, kan men best een 
wandeling maken door het natuur-
reservaat De Liereman dat aan het 
kanaal grenst en de omliggende 
omgeving verkennen. 
 
In deze buurt liggen ook de wortels 
van Turnhout. De naam Turnhou-
tervoorde kwam als toponiem 
reeds voor in 1020. Een voort of 
voorde is een doorwaadbare plaats. 
Volgens onderzoek gevoerd door 
Geschiedkundige Kring Taxandria 

Belgische Rivieren, vaarwegen en kanalen tijdens de regeerperiode van 
Willem I. 

Schilderij van de Liereman door een 
van de bekende  Lieremanschilders, 
Albert Sohie (1873-1927). 
Bron: De Lieremanschilders

Ferraris kaart (1775), met het bosje (zie blauwe pijltes)  ter hoogte van de huidige straat ‘De Laks’ te  Oosthoven/Oud-
Turnhout. Je kan zien dat de Aa destijds rond het bosje is geleid en dat zie je op opname van Google Earth eveneens. Er 
is daar in het landschap nog steeds een glooiing met een verhevenheid. Het hoogste punt ligt in het hedendaagse bosje. 
Atlas Ferraris, Nationaal Geografisch Instituut van België, kaart nr. 126b en Google Earth
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Turnhout is de Turnhoutervoorde 
zeer waarschijnlijk gelegen aan de 
Laks te Oud-Turnhout. Het riviertje 
de Aa is daar destijds verlegd 
omheen een bosje waar een 
doorwaadbare plaats zou geweest 
zijn om de Aa in de winter gemak-
kelijk over te steken. Tevens was 
hier toen ook de grens tussen het 
Markgraafschap Antwerpen en het 
bisdom Kamerijk waartoe Turnhout 
behoorde. 

Technische stroomversnelling

Zo kwam in de negentiende eeuw 
het tot dan toe agrarische Ravels 
in een technische stroomversnel-
ling ten gevolge van de aanleg van 
het kanaal en de daaruit volgende 
industrialisatie. Deze evolutie 
bracht tevens een bevolkingstoe-
name met zich mee van arbeiders 
en vreemdelingen die technische 
en zakelijke ondersteuning gaven 
in de fabrieken. 
Reeds in 1840 kreeg brouwer Jean 
Nuyens uit Turnhout de toelating 
een steenfabriek op te richten te 
Ravels met een oven, gebouwen, 
magazijn en molen om de klei te 
mengen. In 1844 startte men met 
de aanleg van het kanaal Dessel-
Turnhout dat later doorgetrokken 
werd naar Schoten-Antwerpen. 

Bij het graven van het kanaal 
Dessel-Turnhout van 1844 tot 
1846, stootte men in de zuidwes-
telijke hoek (richting Turnhout) van 
Ravels op dikke kleilagen. 
Dit had grote gevolgen. In 1847 
vroeg de Turnhoutse notaris 
Ceulemans toestemming om een 
steenbakkerij te starten in Ravels. 
Er is van dit bedrijf weinig gewe-
ten. De fabriek bevond zich waar-
schijnlijk op het grondgebied van 
Oud-Turnhout waar later de TTR 
werd opgericht. In 1868 begon in 
deze buurt de Antwerpenaar Wens 
zonder vergunning een steenbak-
kerij. In 1898 werd deze overgeno-
men door Eelen en Van Liempt die 
alsnog een vergunningsaanvraag 
indienden. 

In de negentiende eeuw werd de 
vraag naar bakstenen en dakpan-
nen steeds groter. Op het platteland 
en de dorpen werd er steeds min-
der getimmerd en minder daken 
met riet bedekt. Het lemen huisje 
liep op zijn laatste benen en steeds 
meer huizen werden gebouwd met 
bakstenen en dakpannen.
Dit had als gevolg dat het Ant-
werpse provinciebestuur in de 
periode 1811-1865 zesenveertig 
aanvragen tot machtiging van het 
oprichten van steenbakkerijen ont-

ving. Begin twintigste eeuw was er 
nog steeds een stormloop voor de 
kleigronden langsheen het kanaal 
van Dessel naar Antwerpen.
Volgende fabrieken werden achter-
eenvolgens te Ravels opgericht:
• 1898: Soc. An. fabrique de 

Ciment Portland et Briqueterie 
de Ravels (Naamloze Vennoot-
schap van Portlandcement en 
steenbakkerij van Ravels);

• 1904: Van Bael en Wauty, 
steenfabriek La Providence die 
later toetreed tot de groep Bri-
queteries du Nord;

• 1906: Briqueterie du Nord of 
Steenfabriek van het Noorden 
die in 1907 een ijsfabriek op-
richten;

• 1908: Van Den Bosch uit 
Turnhout sticht een steenbak-
kerij die in de volksmond als ‘De 
Beenhouwers’ was gekend om-
dat de meeste aandeelhouders 
slagers waren. Fabriek fusioneert 
later ook met N.V. Briqueterie du 
Nord.

C.B.R.

Op de overgang naar de twintig-
ste eeuw nam de steennijverheid 
langs het kanaal, voornamelijk van 
Sint-Job in ’t Goor tot in Ravels, 
een definitieve uitbreiding. Zo 

Steenfabriek La Bonne Esperance te Ravels. 
HeE Nicolaus Poppelius

La Bonne Esperance 2011. 
HeE Nicolaus Poppelius
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ontstond in de periode 1898-1908 
te Ravels een concentratie aan 
steenbakkerijen en cementfabrieken 
waarvan de meesten later toetreden 
tot de groep C.B.R. (Cimenteries et 
Briqueteries Réunis). De kleiontgin-
ning strekte zich uit over de aan-
grenzende gemeenten Turnhout en 
Oud-Turnhout. De cementnijverheid 
kende vooral een bloeiperiode in de 
jaren 1925-1926 doch sloot haar 
poorten na de bevrijding in 1944.
Voor het transport had C.B.R. te 
Ravels een vijftigtal binnensche-
pen van 525 ton en meer. Zij 
hadden een regelmatig transport 
naar Beringen en Zolder om daar 
stofkolen te laden voor het stoken 
van de cementovens. Mergel werd 
aangevoerd vanuit Loën, een 
dorpje nabij Visé, waar de C.B.R. 
ook een fabriek had. Later werden 
de fabrieken van de C.B.R. sa-
mengebracht te Lixhe en een deel 
van de vloot ging mee. De Spitsen 
van Niel, schepen van 300 tot 
360 ton, kregen hun thuishaven in 
Lixhe. In 1950 beschikte men hier 
nog over 46 schepen, 13 Kempe-
naars en 33 Spitsen, die instonden 
voor het transport.
 In 1938 had men reeds enkele 
schepen aan Argentinië verkocht. 
Deze werden op de scheepswerf 
van Kruibeke in twee gebrand en 
overgeladen op een zeeschip naar 
Argentinië.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
hadden de Duitsers verschillende 
aangeslagen Kempenaars omge-
bouwd tot landingsschepen voor de 
invasie van Engeland.

Paardendijk

In het begin werden de schui-
ten getrokken door mensen en 
paarden over het jaagpad. In de 
volksmond heette de dijk waar de 
paarden over liepen de ‘paarden-

dijk’. Deze dijk is gemakkelijk 
te onderscheiden van de andere 
oever omdat aan deze zijde geen 
zwaaikommen zijn. In de jaren 
1920-1930 werden ze vervangen 
door tractoren. Later werden de 
schepen zelf gemotoriseerd en 
hield het paardentrekken helemaal 
op. Langs vele vaarten en kanalen 
was de lijntrekker of ‘vaartketser’ 
een aparte figuur. 
Lijntrekkers of lijnlopers zijn dus 
personen die een schip voort-
trekken. Het was zware arbeid, 
zeer slecht betaald en meestal 
uitgevoerd door mannen die alleen 
op de wereld stonden of door som-
migen die hier hun ding of gading 
in vonden. In een estaminet (café/
herberg), bij de sasmeester of bij 
de brugwachter wachtten zij de 
schippers op. De kleine schuiten 
zonder motor, met of zonder zeil, 
waren trekschuiten. Op de afge-
sproken plaats stonden zij klaar om 
de trage tocht aan te vangen. Het 
trektouw werd hen toegeworpen 
en ze trokken de lederen band aan 
het uiteinde over hun schouders. 
Zo trok men met de band rond 

de schouders door weer en wind 
het bootje voort. Vaarten waarop 
men het jagen uitoefende noemde 
men trekvaarten. De smalle weg 
naast de vaart heette: trekpad of 
jaagpad. Langsheen de Schelde 
heetten deze noeste arbeiders 
‘boottrekkers’.

De trekschuiten vormden meestal 
een beurtdienst op het water tus-
sen de provinciesteden en de om-
liggende dorpen aan de kanalen. 
Zo vinden wij in onze provincie 
lijntrekkers rond Turnhout, Lier, 
Herentals, Diest en Mechelen.
Op sommige trajecten gebeurde het 
dat paarden het werk overnamen 
van de mens. Dan heette de weg 
langs de vaart jaagpad of trekweg. 
Het touw dat bovenaan de mast 
zat van de schuit heette jaaglijn. In 
enkele Kempische dorpen werd het 
ook wel eens ‘paardelijn’ genoemd.

Vele schippers waren afkomstig uit 
Ravels of Oosthoven. Zij woonden 
op de schepen. De man was de 
schipper en zijn vrouw werd inge-
schreven als matroos. 

Vaartketsers of lijntrekkers met op de achtergrond de 
fabrieksschouwen van Ravels, schilderij van August 
Audenaert (1872-1953). 
Museum het MAG, Dorp 64 te Ravels-Poppel
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Zij moesten heel hard werken 
voor de dagelijkse boterham. Dag 
en nacht waren zij in het getouw. 
Zij werden goed betaald en tegen 
ze op pensioen gingen hadden ze 
een eigen huis. Het waren bon-
kige knoestige kerels, hun gezicht 
verweerd door de grillige natuur. In 
weer en wind stonden ze in de open 
stuurkuip. Het was een apart volk.
En zoals bijna bij iedere fabriek had 
C.B.R. ook een vrijwillig brandweer-
korps. Dit detachement bestond uit 
fabrieksarbeiders die op vrijwillige 
en niet-vergoede basis instonden 
voor de brandveiligheid. Zij hadden 
mooie uniformen waarop de ge-
meentelijke brandweer jaloers was. 
Buiten de fabriek mochten ze op 
verzoek van de gemeentebrandweer 
mee blussen.

Grote staking

Het werk in de fabrieken was zwaar, 
ongezond en van veiligheidseisen 
was er toen geen sprake. Bovendien 
werden de arbeiders verplicht om in 
de fabriekswinkel hun levensmid-
delen en andere noodzakelijkheden 
aan te kopen. Zo ontstond er te 

Ravels een sociaal spanningsveld 
dat in de periode 1924-1925 tot de 
grote staking van Ravels leidde die 
bijna een half jaar duurde.
Gedurende twee jaren (1923-
1924) werd er een nieuw collectief 
contract voor de lonen en werkvoor-
waarden gemaakt tussen enerzijds 
het bestuur van de cementfabrieken 
te Ravels/Turnhout en anderzijds 
het Christelijk Verbond der Steen-, 
Cement-, Glas- en Ceramiekbewer-
kers van België. Voor de nijver-
heid was 1922 zeer voorspoedig 
geweest en de jaren 1923/1924 
waren winstgevend zodat de C.B.R. 
de cementfabriek van Mons en de 
mergelgroeven van Maastricht kon 
overnemen.
Hoe begon nu die staking? Het 
contract verliep op 15 augustus 
1924 en de vakbond vroeg daarom 
op 30 juli 1924 de hernieuwing. De 
werkgever verklaarde zich akkoord 
om dit te doen tot 31 december 
1924 en beloofde bovendien om de 
verbintenis te verlengen tot einde 
1925. Vakbonden en werknemers 
waren het hier allemaal mee eens.
Maar enkele weken na de hernieu-
wing begon de directie willekeurig 

mensen te ontslaan omdat door 
de moderne machines minder 
handen nodig waren. De werkgever 
hanteerde hiervoor artikel 9 van de 
arbeidsovereenkomst: Bij techni-
sche wijzigingen zullen ontslagen 
worden: degenen die in het bedrijf 
het laatst zijn bijgekomen. Hun 
zal een vooropzeg van 14 dagen 
gegeven worden. De vakvereniging 
eiste de toepassing van dit artikel 
en de directie van de C.B.R. tracht 
de macht van de vakbond te breken 
door vanaf september 1924 bijzon-
dere bepalingen in de arbeidscon-
tracten te stipuleren.
Er werd vermeld:
Gij zijt aangenomen vanaf sep-
tember 1924 voor de som van….
franken per maand, plus volgend 
percent… Uw werk blijft hetzelfde 
als voorheen. Ingeval van breuk 
aan de machienen zijt gij verplicht 
te werken zolang de herstelling 
duurt. Ingeval van ziekte zult gij 
drie maanden ten volle betaald 
worden zonder aftrok van loon en 
te meer ontvangt gij een zeker getal 
verlofdagen. Deze verloftijd zal elk 
jaar vastgesteld worden. Ook wordt 
er een dertiende maand uitbetaald. 
Van heden zult gij als bediende 
beschouwd worden.

Enkele werklieden tekenden dit 
contract; sommigen zagen hun 
niet-solidaire houding in en zegden 
de overeenkomst op. De militanten 
van de vakbond maakten daarop 
het leven van de werkwilligen zuur. 
De actie van de patroons was er op 
gericht om de wet op de achturen-
dag te omzeilen en de werking van 
het syndicaat onmogelijk te maken.
 

Lock-out van 
22 december 1924

De directie legde zonder enige 
verwittiging de fabriek stil. Er bleven 
een veertigtal arbeiders in dienst. 

Het jagen met paard. HeE Nicolaus Poppelius
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Dezelfde dag begon de directie 
onderhandelingen met de socia-
listische vakbond om langs deze 
weg nieuwe arbeiders te sturen. Dit 
mislukte. Alle christelijk-gesyndi-
ceerden werden afgewezen. Op 2 
januari 1925 werden de werklieden 
op de hoogte gebracht dat de lonen 
zouden worden verlaagd tot wel 35 
procent voor sommigen. De bazen 
waren keihard en proclameerden: 
“Loonsaftrok….of buiten!” De direc-
tie ondernam nog een onderhan-
delingsronde met het socialistisch 
vakverbond en ze weigerden nog 
enig contact met de christelijken. 
Deze wilden de vroegere lonen en 
werkzekerheid veilig stellen door 
een collectief contract. Daarvoor 
wilden het christelijk syndicaat een 
lange hardnekkige strijd voeren!

Standpunt Directie C.B.R.

Ravels 2 januari 1925, de directie 
maakte bekend dat er een werksta-
king was uitgebroken in haar fabrie-
ken van Ravels en Turnhout. Een 
groot gedeelte van haar werklieden 
had het werk stilgelegd omdat de 
directie niet meer met de verant-
woordelijken van de vakvereniging 
wilde onderhandelen. Zij schreven 
volgende brief naar Nationaal Ver-
bond der Christene Steen-, Cement-, 
Glas- en Ceramiekbewerkers van 
België te Boom.

Uw schrijven van 30.12.1924 wel 
ontvangen. Zoals we U meermalen 
meedeelden en de ondervinding 
ons steeds bevestigd heeft, hebben 
we met uw vakvereniging onophou-
delijk moeilijkheden gehad. In alle 
omstandigheden wordt er vanwege 
de vakvereniging aan de werklieden 
gelijk gegeven:
Inmenging in het bestuur wordt 
gepleegd.
Vermindering van personeel door 

’t plaatsen van nieuwe installaties 
wordt stelselmatig tegengewerkt. 
Zolang de leiders uwer vakvereni-
ging geen klaarder en gezonder 
inzicht hebben van de economische 
noodwendigheden en politieke 
en demagogische vooroordelen 
in de nijverheidskwesties niet laat 
varen, kunnen wij met hen niet 
meer onderhandelen. Wij achten 
bijgevolg alle verdere briefwisseling 
en besprekingen overbodig. 

  De Directie. 
  Mazaryck.

Volgt de tekst van een oproep aan 
de arbeiders vanwege de C.B.R.-
directie: Wij doen een oproep aan 
onze verstandige werklieden. Uw 
kostwinning staat op het spel! 
Diegene die maandagmorgen niet 
op het werk is, zal zich als defini-
tief ontslagen moeten aanzien. Er 
worden nieuwe werklieden aan-
genomen welke zich als definitief 
in dienst mogen beschouwen en 
later voor anderen de plaats niet 
moeten ruimen. Het is algemeen 
bekend dat de C.B.R. altijd de toon 
gegeven heeft in ’t betalen der hoge 
lonen. Volgt dan een overzicht van 
de loonschalen uitgekeerd aan de 

verschillende arbeidersklassen.
De staking duurde precies 5 
maanden en werd door de arbeiders 
verloren.

Hier volgt een ooggetuigenver-
slag van Mit Van Oekelen van de 
gewelddadige betogingen. Zij was 
de dochter van een van de stakende 
arbeiders: “In 1925 brak de staking 
uit. Ravels stond gelijk overhoop 
omdat er onderkruipers waren die 
gingen werken. De stakers staken 
de koppen bij elkaar en het was be-
klonken. Ze vormden een grote stoet 
en alleman was te been. Zo gingen 
ze tot over de brug. Ze wierpen met 
stenen en alles wat ze maar konden 
vinden. Er vielen zelfs gekwetsten. 
Het kwam zover dat de gendarmen 
te paard er aan te pas kwamen. De 
stakers weken niet voor de bereden 
politie. De onderkruipers werden 
ratten genoemd en de stakers waren 
er heel kwaad op. Ik ben zelf altijd 
mee geweest in moeders plaats. 
Moeder zei: gaat gij maar mee, gij 
zijt jonk. Ik ken ook nog heel goed 
het liedje dat de stakers zongen.”

Het strijdlied of stakerslied van Lou-
is Bogaerts is een weerslag van de 
Ravelsenaren die reageerden vanuit 

Strijdlied van Louis Bogaerts

Op! Zonen van de fiere Kempen/Wier moedig hart van godsdienst 
blaakt/Op, vrienden, op, de vijand waakt/Men wil, ons rechten hier 
ontrukken/Men spot met God en zijne kerk./Maar nooit zal hen dat 
hier gelukken/Trots alle haat en geuzenwerk.//
Ons recht wordt hier bespot, bestreden/Door mannen van het rood 
gedacht./Tal socialisten blijven heden./Ze spuwen vuur uit al hun 
macht./Men loochent God en Zijne gaven./Men randt de christenen 
en partijen aan/En al de roden ziet men draven/Als dieren onder de 
rode vaan (2×)//
Wij blijven Ravels trouwe zonen/Der vad’ren godsdienstig ingeplant./
Wij durven vrij en vrank ons tonen/Gans België door met vlag in de 
hand./Komt, broeders, komt in onze rangen/En werk met moed met 
ons voortaan./Dan zal door strijd, gebed en zangen/De rode vlag ten 
onder gaan.//
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hun christelijke overtuiging tegen de 
socialisten. Het was niet alleen een 
staking voor werk enzoverder maar 
tevens een ideologische strijd tussen 
kerk/godsdienst en socialisten. Het 
lied werd gezongen op de wijze van 
‘De Zwarte Leeuw’. 

Heden herinneren ons slechts 
enkele vervallen fabriekshallen aan 
de vestigingen van weleer. 
Sommigen daarvan zijn inmiddels 
geïntegreerd in nieuwe bedrijven 
zoals bij Kanaaldijk nummers 22 
en 30. Deze laatste was de smidse 
van voormalig steenfabriek ‘Het 
Noorden’. Op het grondgebied van 
Oud-Turnhout bevinden zich nog 
de gebouwen van de voormalige 
pannenfabriek T.T.R. (Tuileries 
Turnhoutoises Ravels). De exploita-
tie van deze industriële site strekte 
zich eveneens ook uit over het 
gebied van Ravels.

Het leven aan de vaart 
te Ravels

Indertijd gonsde het om en rond 
de vaartbrug te Ravels van bedrij-
vigheid. We moeten dan vooral 
niet denken aan de hedendaagse 
drukte met machines, computers 
en internet. Het was er gewoon 
levendig en de mensen hadden 
hun handen vol. 
Toen pufte en pufte de goederen-

tram de brug op met zoveel wa-
gens eraan gekoppeld dat hij niet 
boven raakte. Dan maar uitbollen 
en afhaken. Terug op volle snel-
heid ertegen aan dat de gensters 
eraf vlogen. Het stro waar de 
pannen in verpakt waren vatte dan 
vuur op de open wagons. Stoppen 
en blussen maar! Water, water…. 
Nee, beter zand…. Iedereen liet 
het werk vallen en met vereende 
kracht werd het uitslaande brandje 
bedwongen.
Aan hulpvaardigheid ontbrak het 
de mensen toen niet. De tram was 
essentieel voor Ravels. En centraal 
in dit leven stond het etablisse-
ment ‘In de Tramstatie’ bij Leopold 
Aerts-De Vrij opgericht in 1910. 
De Tramstatie fungeerde en speel-
de een belangrijke rol als schakel 
tussen de fabrieken, het dorp en 
de omliggende landbouwers. 
Het was er hotel (4 tweepersoons-
kamers), restaurant, herberg, win-
kel en zakenbureel. Iedereen, en 
dat waren vooral boeren met paard 
en kar, die een lading cement, ste-
nen of dakpannen wenste, moest 
vooraf bij Pol Aerts een bestelbon 
laten opmaken en afrekenen. 
Anna, de dochter van Pol Aerts, 
vergezelde met haar fiets vaak de 
boeren verder naar de fabrieken 
als deze laatste zijn paard en kar 
niet alleen wilde achterlaten op de 
fabrieksterreinen. Zij ging dan in 

het fabriekskantoor voor de boer, 
die bij zijn paard en kar bleef, de 
nodige zaken regelen. Anna was 
een manusje van alles maar werd 
door haar vader gedirigeerd met 
strenge hand.
Voor de grote bestellingen die 
per spoor werden afgehandeld, 
gebeurden de transacties eveneens 
langs het zakenbureel. Naast ‘In 
de Tramstatie’ hadden de Cement-
fabriek, de Steenfabriek ‘Het Noor-
den’ en de Pannenfabriek geza-
menlijk een magazijntje gebouwd 
waar goederen tijdelijk konden 
worden opgeslagen. De zakelijke 
contacten gebeurden in de beste 
verstandhouding omdat zij steun-
den op vriendschappelijke relaties. 
Bijna elke nieuwe fabrieksdirecteur 
van de Cementfabriek verbleef, in 
afwachting dat zijn woning in orde 
gebracht werd, als pensiongast bij 
de familie Aerts.
Hotelgasten waren onder andere: 
de Tsjech Mazaryck. Hij was een 
fijn ontwikkeld man die reden en 
begrip kon opbrengen, nochtans 
was hij directeur tijdens de grote 
onverzettelijke staking van 1924-
1925. Zijn voorganger Coertens 
was een West-Vlaming en heel wat 
minder fijn besnaard. Deze ging er 
bij voorkeur met de grove borstel 
door en zichzelf ontzag hij ook 
niet. Coertens was wel kunstzinnig 
en speelde toneel bij ‘Nut en Ver-

Gewezen pannenfabriek TTR.
HeE Nicolaus Poppelius

Pannenfabriek TTR, eerste vestiging. HeE Nicolaus Poppelius
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maak’. Hij hanteerde net als zijn 
broer, de bekende kunstschilder 
F. Coertens, het penseel. Verder 
verbleven in het pension vreem-
delingen die meestal ingenieur of 
technicus waren. Veel nationa-
liteiten passeerden er: Zwitsers, 
Fransen, Duitsers, Engelsen, 
Tsjechen en zelfs een keer een 
Braziliaan. De meesten kwamen 
zich bekwamen op de cementfa-
briek. Anderen hielden toezicht of 
installeerden nieuwe machines. De 
Engelsen kwamen iedere maand 
stalen nemen van het cement dat 
naar Engeland uitgevoerd werd. 
In het kosthuis bij moeder Bertha 
Aerts-De Vrij ging het er gemoe-
delijk aan toe. Zij zorgde voor een 
degelijk royaal maal. Na het werk 
bleven de kaarters er wel eens 
‘plakken’ maar als de sluitingstijd 
gekomen was, wees Bertha onver-

Huis Leopold en Bertha Aerts-De Vrij: ‘De Tramstatie’, café-logement. HeE Nicolaus Poppelius

biddelijk de klok aan. Zo ging dat 
toen: alles op uur en tijd en werk 
ging voor alles.

Na de Eerste Wereldoorlog kwam 
de scheepvaart terug op gang. Pol 
en Bertha Aerts-de Vrij beslisten 
om een kruidenierswinkel met 
aanverwante zaken toe te voegen 
aan het ‘bedrijf’ om de passerende 
schippers te bevoorraden.

Schepen werden toen met paar-
denkracht over het jaagpad getrok-
ken. Voor de korte afstanden werd 
er ook louter mankracht gebruikt. 
Aan de vaart te Ravels heerste 
steeds drukte en overal werden er 
schepen geladen en gelost meestal 
met behulp van een kruiwagen. 
Het pannenfabriek transporteerde 
zijn producten ook wel per spoor 
en dan moest er eerst een schip 

geladen worden bij het fabriek dat 
vervolgens door lijntrekkers naar de 
Grote Kom werd getrokken, waar 
het dan werd overgeladen op de 
wagons van de tram.
Al deze maritieme activiteiten 
brachten in Ravels nieuwe bezig-
heden voort. Zo hielden de families 
Soffers, Van Oekelen en Dierckx 
een paardenverhuurbedrijf aan 
de vaart. Voor de mondvoorraad 
konden de schippers terecht bij Pol 
en Bertha Aerts. Zij vonden bij Pol 
ook een vertrouwensadres waar ze 
bijvoorbeeld de post konden laten 
toekomen en verzenden. De handel 
en wandel was toen menselijk 
en niemand dacht eraan om nog 
winst te slaan uit overschot van 
seizoensgebonden groenten. Schip-
pers die erom vroegen, kregen ze 
gratis aangeboden. 
Meest van al vonden de douaniers 
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in de ‘Tramstatie’ hun tweede 
thuis. Voor de Eerste Wereldoor-
log verbleven er verscheidene 
jonge douaniers die aan de brug 
en omgeving dienst deden. Met 
niet veel om handen waren ze 
meestal bereid om een handje toe 
te steken in de huishouding van 
het pension. Het kwam zelfs zover 
dat ze de plaats van de dienstmeid 
overnamen. Ze moesten natuurlijk 
beducht zijn voor de controles van 
hun superieuren. Later hield de 
brigadier der douanen zijn zitdagen 
in de ‘Tramstatie’. Hij was Frans-
talig en verstond dus de Ravelse 
boeren niet. Daarom liet hij Anna, 
de dochter des huizes, de gelei-
debrieven schrijven. Op zo’n dag 
was een boer er eens tussen uit en 
trakteerde hij zichzelf en anderen 
op een pint en een sigaar.
In de ‘Tramstatie’ kon alles. Het 
was een zakelijk ontmoetings-
centrum op mensenmaat en een 
sociale draaischijf. Er bestond 
geen drempelvrees en men kon 
makkelijk contact maken met de 
beleidsmakers van toen.

De bruggen van Ravels

De eerste brug was een houten 
draaibrug en dateerde uit de peri-
ode van de aanleg van het kanaal 
die in 1908 werd vervangen door 
een betonnen brug (de tweede). 
Deze betonnen brug was onder-
mijnd door de Belgische genie 
bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog en het Belgische 
leger heeft ze in mei 1940 laten 
springen. De Duitsers hebben dan 
tijdens de oorlog een vaste houten 
noodbrug gelegd. Dit was de derde 
brug. Het was een lage brug zodat 
de scheepvaart niet kon passeren. 
Ze lag ongeveer op de plaats waar 
vroeger de draaibrug lag. Volgens 
oude ooggetuigen bouwden de 

Duitsers kort daarna op de plaats 
van de gesprongen brug een 
nieuwe in hout (de vierde) die dus 
hoger lag op het niveau van de 
ontplofte betonnen brug. Bij het 
terugtrekken van de Duitse troepen 
in september 1944 hebben deze 
de houten noodbrug gedynami-
teerd. 
Oktober 1944 hebben de geallieer-
den onder leiding van de Engelse 
Generaal Barker een Bailey nood-
brug gelegd. Deze vijfde brug heeft 
25 jaar gefunctioneerd tot 1969 
wanneer de zesde brug in beton 
geopend werd.

Kanaal en kleiputten 
als speeltuin

Poliet Mangelschots woonde in zijn 
kinderjaren over de brug te Ravels. 
Zodoende kon hij tijdens de Eerste 
Wereldoorlog niet naar school in 
Ravels. Toen de Duitsers dan ein-
delijk verdreven waren kon hij de 
brug terug over en na een half uur 
stappen was hij op school. Na één 
dag wist hij niet bij wie hij in de 
klas zou terecht komen. Hij vond 
dat hij er niet veel kon opsteken 
en trachtte zoveel mogelijk te spij-
belen wat hem af en toe wel eens 
zuur opbrak. 
Deugniet Polliet genoot vooral van 
de zomerse zondagen. Hij ging 
dan met zijn vrienden zwemmen 
in de vijver bij de Steenfabriek 
van het Noorden. In het midden 
van de vijver was er een eilandje 
dat men kon bereiken via een 
paadje dat een halve meter onder 
water van de rand van de vijver 
naar het eiland liep. Het was de 
kunst om zonder uit te schuiven 
op het eilandje te geraken want 
anders moest men met een nat 
pak naar huis. Bovendien konden 
de meesten van deze bengels niet 
eens zwemmen wat het allemaal 

ontzettend spannend maakte.
Op minder zomerse zondagen 
speelden ze op de ‘terrils’ (grote 
hopen afval) waarop de rails van 
een treintje tot boven liep. De 
grootsten duwden dan het wagon-
netje zo hoog mogelijk de berg 
op. Er sprongen dan vier kleine 
jongens in en het wagentje bolde 
steeds sneller de heuvel af met een 
steeds grotere snelheid richting 
kleiput. Meestal liep het goed af. 
Een enkele keer vlogen ze met 
zijn allen uit de bocht. Dit raakte 
bekend en het was gedaan met de 
zondagse pret.
Veel Ravelsenaren hebben leren 
zwemmen en schaatsen op de 
vaart.
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HeE Nicolaus Poppelius: archief, pan-
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HeE Nicolaus Poppelius: tijdschriften 
De Drie Goddelijke Deugden, artikels 
kanaal en industrie.
Auteurs: Aerts, Van Ticghelt, Vermee-
ren, De Kinderen
HeE Nicolaus Poppelius: Ooggetuigen-
verslag Mit Van Oekelen: Tijdschrift 21 
De Drie Goddelijke Deugden. Auteur Els 
De Kinderen. 
HeE Nicolaus Poppelius: Poliet Man-
gelschots, artikel De Drie Goddelijke 
Deugden. Auteur Van Gorp
HeE Nicolaus Poppelius: Stakerslied: 
Tijdschrift 34 De Drie Goddelijke 
Deugden
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in Lief en Leed, De industrie te Ravels.
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Tijdens WO I in Baarle-Nassau

Waar was mijn opa ingekwartierd?
HARRY BENSCHOP

Jaap van der Boon heeft zijn 

vakantie gebruikt om adressen 

waar zijn opa tijdens WO I was 

ingekwartierd, op te zoeken. Op 

de fiets, met zijn vrouw Ineke. Het 

bracht hem ook in Baarle. 

Jaap van der Boon woont in Kollu-
merzwaag, een dorpje in de Friese 
Wouden. “Deze streek aan de oost-
kant van Friesland ziet er heel an-
ders uit dan het beeld dat iedereen 
van onze provincie heeft. Geen me-
ren en weilanden, maar een beslo-
ten landschap met houtsingels op 
de perceelsgrenzen”, vertelt Jaap. 
Hij werkt in het Cultureel Historisch 
Centrum De Schierstins in Veen-
wouden. “Feanwâlden, zo wordt 
de naam in het Fries geschreven. 
Een stins is een woontoren van 
dikke bakstenen waar voorname 
families een toevlucht zochten in 
tijden van gevaar. De Schierstins 
is rond 1300 gebouwd. De stenen 
toren viel duidelijk op tussen de 
eenvoudige huizen van hout, leem, 
riet en plaggen. Het woord ‘stins’ 
is dan ook een samentrekking van 
‘steenhuis”, verklaart Jaap een deel 
van de naam. 

Het oudst bekende document over 
de Schierstins is een stuk vergeeld 
perkament uit het jaar 1439. 
Daarin wordt geschreven over 
het ‘Schira Monnika huse’. Later 
gebruikt men het woord Schier-

De Schierstins in Feanwâlden. foto Frans de Vries

stins. De stins is vernoemd naar 
de monniken van het klooster in 
Rinsumageast. Die droegen schiere 
(=grijze) pijen. Onder hun leiding 
is er in de wijde omgeving turf 
gestoken.” En zo krijgt de naam 
van het Waddeneiland Schiermon-
nikoog ineens meer betekenis.

Laatste adres

Nog niet zo lang geleden kreeg 
Jaap een aantekenboekje van 
zijn opa in handen. Met daarin 
de namen van de families waar 
hij tijdens de Eerste Wereldoorlog 
heeft verbleven. 
Jacob Hoekstra, Jaaps opa, was bij 
het uitbreken van WO I gelegerd in 
Amersfoort. In 1896 is hij geboren 
in Drachtstercompagnie. Dat 
plaatsje ligt ook in de Friese Wou-
den. “In het aantekenboekje zat 
ook een foto van de kazerne.” Jaap 
is daar eerst langsgegaan. “Dankzij 
een detail heb ik het juiste gebouw 
weten te vinden.” 

Daarna is Jaap op zijn fiets naar 
Sint Michielsgestel, Sprang-Capelle, 
Steenbergen en Halsteren gegaan. 
Allemaal plaatsen waar zijn opa 
tijdens WO I bij families was inge-
kwartierd. “Overal heb ik gezocht of 
ik via de familienaam die mijn opa 
heeft opgetekend, meer te weten 
kon komen.” Zo komt Jaap half juli 
ook in Baarle-Nassau terecht, waar 
zijn opa bij de familie P. de Waal 
was ingekwartierd. Van 28 augus-
tus 1918 tot 14 november 1918. 
“Het was zijn laatste standplaats.” 
De aantekeningen stonden in het 
boekje ‘Jezus van Nazareth’ dat 
de gemobiliseerden gratis konden 
krijgen.

De Waal

De Waal is geen bekende Baarlese 
naam. Er staat ook geen ‘De 
Waal’ in het telefoonboek. Via wat 
navragingen komen we via Ad 
Jacobs snel terecht bij Herman 
Jansen. Die woont in de Kerkstraat 
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Het aantekenboekje van Jacob Hoekstra.
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tegenover het heemhuis; dat 
is wel in Hertog?! “Wij werden 
vaak Jansen-de Waal genoemd”, 
vertelt Herman door de telefoon. 
“Mijn moeder, geboren in 1909, 
is na haar trouwen naar Hertog 
verhuisd. Zij is geboren in de 
Nieuwstraat, in een deel van het 
pand waar nu de Bruna is gehuis-
vest.” Het kan dus kloppen dat 
Jaaps opa daar enkele maanden 
heeft verbleven.
Ook de gegevens van de burger-
lijke stand er met hulp van Jan 
Broos nog eens op nageslagen. 
Maria Theresia Margaretha de 
Waal, geboren 8 januari 1909 
en dochter van Hendricus de 
Waal, is snel gevonden. Zij was 
zijn tweede dochter. Zij is op 25 
augustus 1937 uitgeschreven 
naar Baarle-Hertog. Hendricus is 
geboren in 1863 in Reusel, als 
beroep staat vermeld sigarenma-
ker en winkelier. 
Het gezin telde drie dochters, wat 
verklaart dat de naam De Waal 
is verdwenen. Adres: Dorp A35, 
inderdaad in de huidige Nieuw-
straat. Alles wijst er op dat Jaap 
de juiste familie heeft gevonden. 
Alleen de voornaam Hendricus 
in plaats van P. de Waal, hoe zit 
dat nu? 
Enkele dagen na zijn verblijf in 
Baarle heeft Jaap van der Boon 
nog eens gebeld met Herman 
Jansen. “Die bevestigde mij dat 
het toch om P. de Waal ging, 
namelijk Piet de Waal. Ook dat 
zijn moeder Maria heette en in 
1937 naar Hertog is verhuisd.” 
Herman gaf aan dat “Piet de Waal 
een kleine manufacturenwinkel 
(klompen, garen, elastiek en 
andere huishoudelijke artikelen) 
had op de plek van de huidige 
Bruna. Hij is met zijn dochter 
meeverhuisd – hij was toen al 
weduwnaar – naar Hertog, is daar 

weer een winkel begonnen, met 
textiel erbij.” Veel Baarlenaren zul-
len er binnen zijn geweest als ze 
van hun moeder te horen kregen 
‘Ga eens garen halen bij Mietje de 
Waal’. Het winkeltje zat aan de 
Chaamseweg. 

Veearts

Juist toen er wat twijfel was of 
Hendricus de Waal wel dezelfde 
is als familie P. de Waal, kregen 
Jaap en ik vanuit drie verschil-
lende bronnen te horen dat er 
nog een ‘De Waal’ in Baarle moet 
zijn geweest. Een veearts, werd 
erbij gezegd. Ook die heeft in de 
Nieuwstraat gewoond, waar nu 
de winkel van Van der Sluis zit. 
Alleen was die nergens te vinden 
in de gegevens van de burgerlijke 
stand, die we tot onze beschik-
king hadden.
“Dat klopt”, zegt Mieke Dirven. 
Zij is vóór de Tweede Wereldoor-
log geboren in de Nieuwstraat. 
Het winkeltje van Mietje de 
Waal heeft zij goed gekend. “De 
veearts heette niet De Waal, maar 
Vaal. Weet je wat de boeren toen 
zeiden als ze de veearts nodig 
hadden”, vertrouwde ze me toe: 
“Laat de Vaal maar komen.” Dat 
klinkt natuurlijk al snel als ‘Laat 
de Waal maar komen’.
Vaal was de eerste veearts die 
zich in Baarle heeft gevestigd. 
“Net na de Tweede Wereldoor-
log, toen de ziekte arbortus bang 
speelde”. Mieke weet ook nog dat 
voor die tijd de veearts uit Breda 
moest komen: “Dokter Boots. Hij 
kwam altijd op zijn motor, een 
Harley Davidson. Midden in de 
winter met een dikke deken om 
zich heen gewikkeld. Een beer 
van een kerel. Dan verkleedde hij 
zich bij ons thuis voordat ie bij de 
boeren langsging.”

Zoektocht gaat verder

In Baarle hoeft Jaap van der Boon 
niet verder te zoeken. Hij weet nu 
waar zijn opa Jacob Hoekstra aan 
het einde van de Eerste Wereldoor-
log in ons dorp was ingekwartierd.
Hoekstra maakte in die tijd deel uit 
van de 2e compagnie van het 46e 
bataljon. Naast de al genoemde 
plaatsen in Brabant – het lijkt erop 
dat ze de Friesen ver van hun 
woonplaats stationeerden, zodat 
ze bij heimwee niet snel naar huis 
konden, veronderstelt Jaap – was 
zijn opa ook op diverse plekken in 
Limburg gestationeerd: Schinveld 
en Sittard. “Die plaatsen ga ik een 
andere keer eens opzoeken”, geeft 
Jaap van der Boon nog aan. 
De zoektocht van Jaap in Baarle 
heeft nog enkele anekdotes opge-
leverd die we met plezier hierbo-
ven hebben opgetekend.

Jacob Hoekstra in het midden.
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Van een grote douaneman en gratis reservewielen

Chauffeur van een smokkelbak (9)
DE WITTE VAN DE ZWARTE

In die’n tijd reed ik wel eens in 

enen tweedeurs Ford. Ik kreeg van 

mijnen boterbaas een opdracht en 

had ergens in Tilburg al vier dozen 

van vijfentwintig kilo geladen. Om 

de vijfde er ook nog in te krijgen, 

moest ik bijna helemaal in de 

smokkelbak gaan zitten. Net op 

dat moment kwam er enen groten 

douaneman aan. 

Hij was wel ene kop groter dan 
ik. In zijn ene hand hield hij een 
pistool. Met de andere pakte hij 
mijn schouder en drukte me naar 
beneden in de auto. Ik duwde met 
mijn armen en stompte al dat ik 
kon met mijn ellebogen. Het was 
een kort maar hevig gevecht. Op 
het moment dat hij mijne mouw 
vastpakte, riep hij: “Ik heb hem!” 
Ik rukte me los. Mijne mouw 
scheurde gewoon rats af en dat 
was mijn geluk. Alles was op een 
seconde tijd omgedraaid. Hij lag 
onder in de wagen. Alleen zijn 
lange benen staken naar buiten. Ik 
ben onder de deur door wegge-
kropen en zette het op een lopen. 
Toen riep die ‘grote jongen’: “Daar 
loopt hij!” Ik liep naar den ach-
terkant van het betonnen kot en 
hij kwam achter mij aan. Omdat 
ik al een stukske voorsprong had, 
bleef het bij wat schietwerk en veel 

gebrul. Hij ging tekeer als enen 
wilde stier. Er kwamen nog een 
paar douanemannen aan met grote 
lichten. Achter dat kot kon ik over 
de’n pindraad springen en zo door 
de wei wegkomen. Ene is er nog 
achter mij aan gekomen, maar met 
de voorsprong die ik al had, kon hij 
me echt niet lang volgen. Ik was er 
weer eens vanonder gemuisd!

Een beetje later las ik in ene gazet 
dat de douane een groot succes 
behaald had. Er stond geschreven: 
‘De douane nam in februari 1957 
in Tilburg 2.000 kilo roomboter 
en twee gepantserde smokkel-
auto’s met een Nederlands en een 
Belgisch nummerbord in beslag... 
De smokkelauto’s waren met ter-
reinbanden uitgerust en hadden 
bepantsering...’ 
Ja, die wagens en de boter hadden 
ze te pakken, maar de ‘Witte van 
de Zwarte’ was die mannen toch 
weer te vlug af geweest!

Geen douane gezien!

Met ene maat – enen hele goeien 
chauffeur – ben ik op ene zekeren 
nacht vertrokken vanuit België, 
door Wortel-Kolonie, over de Rooie 
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weg van Castel naar Baarle. Van 
daar reden we met twee smokkel-
bakken naar Tilburg. Wij moesten 
ieder duizend kilo boter laden. 
Van Tilburg gingen we terug naar 
Baarle, waar op de Kievit uitkijkers 
zouden staan. Was de baan veilig, 
dan zouden er vanuit Baarle-Her-
tog nog drie wagens vertrekken. 
Daar hadden wij tweeën verder 
niks mee te maken. De uitkijkers 
hadden geen douane gezien. Toch 
waren die er wel!

Ze hadden zich goed verstopt ach-
ter een boerderij op de Kievit. Wij 
reden zonder licht. Ik reed vooraan 
en toen ik met mijnen smokkelbak 
ter hoogte van die boerderij kwam, 
sprongen twee douanemannen 
tevoorschijn en begonnen onmid-
dellijk te schieten. Ze stonden een 
beetje uit elkaar. Een van die man-
nen gooide zijn fiets voor tegen 
mijne wagen. Als die iets hoger 
terecht was gekomen, was ze door 
de voorruit gegaan. Misschien was 
dat wel zijn bedoeling. Nu viel die 
fiets naar voor en kwam onder mij-
nen wagen terecht. De weg door 
de bossen van de Kievit was toen 
nog een zandbaan. Dat werd een 
partij ‘ploegen’ want de fiets bleef 
onder de wagen hangen en ik reed 
stevig door. 
Bij de harde weg dicht tegen 
Weelde aangekomen wilde ik die 
fiets onder mijnen smokkelbak uit 
stampen. Dat lukte niet. Ik had 
er veel hinder van, want mijnen 
wagen was uitgerust met vliegtuig-
banden. Daardoor lag ik laag aan 
de grond met zo’ne zwaren boter-
last. De’n tweede wagen kwam er 
ook aan. De andere drie hadden ze 
op tijd teruggestuurd. 

Puddingmènneke

Ik vroeg aan mijne maat of hij 
even wilde helpen om die fiets 
eronder uit te krijgen. “Rij maar 
door”, zei hij, “Ik heb er ook een 
onder zitten”. Op de harde weg 
vielen de stukken onder onze 
auto’s uit. Enkele uitkijkers hebben 
nog wat onderdelen opgeraapt en 
meegenomen. Maar later hoorden 
we dat er niet veel goeds meer 
bij zat. Tussen Kasterlee en Geel 
stopten we even. We hebben veel 
gelachen toen we de boterbaas 
vertelden dat we van de douane 
‘reservewielen’ meegekregen had-
den. Dat gebeurde immers niet 
dikwijls. 

Gewoonlijk kregen we alleen een 
partij kogels mee. Daarna zijn we 
onze vracht in Leuven gaan los-
sen. Onze opdracht was weer eens 
goed gelukt.

Een van die douanemannen kwam 
nogal dikwijls in de Puddingfabriek 
‘Bergère’, waar ik werkte. Dat 
was in het oude spoorstation van 
Baarle. Hij kende de administrator 
Jan Laurijssen goed. Ik hoorde 
hem zeggen: ”Als ik eens wist wie 
die smokkelaar was van dat fiets-
geval, dan zou die er niet goed van 
worden!” Ik moest stiekem lachen. 
Hij moest eens weten dat het dit 
puddingmènneke was, dat vlak bij 
hem stond!
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WO1-berichten uit Meerle

Dagboek van een burgemeester
HERMAN JANSSEN

Met dit artikel breng ik jullie op 

de hoogte van de allernieuwste 

informatie over wat zich tijdens 

WO1 aan de grens met Baarle-

Nassau heeft afgespeeld. Ik maak 

daarvoor dankbaar gebruik van 

tekstfragmenten uit de dagboeken 

van Lodewijk Van Nueten, burge-

meester van Meerle. Die worden 

via het internet dag-op-dag en 

exact honderd jaar later door het 

Stedelijk Museum van Hoogstra-

ten ontsloten.(1) 

Alsmaar opnieuw ontdek ik aanvul-
lende gegevens op hoofdstukken 
uit Amalia’s WO1-boek.(2) Dat is 
een vrij bekend verschijnsel na de 
publicatie van een geschiedkundig 
boek. Blijkbaar komt er nooit een 

einde aan dergelijke studies. Ge-
lukkig kan ik mijn extra informatie 
in Van Wirskaante met jullie delen. 

Aanleiding tot de publicatie van dit 
artikel is dus het uitzonderlijk rijke 
bronmateriaal dat sinds 3 augustus 

2014 mondjesmaat ter beschik-
king komt op de website www.
meerle14-18.be. Burgemeester 
Lodewijk Van Nueten, de auteur, 
was een bevoorrecht persoon: hij 
las kranten, had vanuit zijn functie 
veelvuldig contact met de Duitse 
officieren en werd bijna dagelijks 
geconfronteerd met de problemen 
van de bezetting voor de plaatse-
lijke bevolking. 

De dagboeken geven een uniek 
beeld van het leven in Meerle, 
een dorp dat tussen de rijksgrens 
en de dodendraad opgesloten zat. 
Ook de dagdagelijkse problemen 
en frustraties die de burgemees-
ter door de Duitse bezetting te 
verduren had, komen uitgebreid 
aan bod. Het schrijven van deze 
dagboeken werd overigens stiekem 
gedaan. De burgemeester moest 
het manuscript verbergen voor de 
Duitsers, zeker wanneer een Duitse 
officier bij hem ingekwartierd was. 

Lodewijk Van Nueten, burgemeester 
van Meerle. Collectie Stedelijk 
Museum Hoogstraten

Woning en gezin van de burgemeester. Collectie Stedelijk Museum Hoogstraten
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Toch slaagde hij op een of andere 
manier erin om elke dag zijn erva-
ringen op schrift vast te leggen.

Op deze wijze worden de details 
bekend van wat zich in onze 
nabije omgeving heeft afgespeeld. 
Ik belicht alle voor Baarle inte-
ressante onderwerpen, zoals de 
dodendraad, de voedselsmokkel, 
de Nederlandse grensbewaking, 
het levensgevaar bij de grens, de 
Duitse grensbewaking, de voed-
selhulp, de collaboratie en het 
zendstation MN 7 (waarvan de in-
gebruikname honderd jaar geleden 
aanleiding gaf tot de oprichting van 
een Nederlandse prikkeldraad- en 
kippengaasversperring rondom het 
centrum van Baarle).

Dodendraad

Vanaf de Duitse bezetting eind 
oktober/begin november 1914 was 
de Belgisch-Nederlandse grens ge-
sloten. In een poging van de Duitse 
soldaten om de rekrutenvlucht naar 
het Belgische leger te stoppen, 
mocht niemand erdoor: “Tijdens 
de nacht doen ze veel dienst, alle 
man moet patrouilleeren, zelfs de 
kokken die anders vrij zijn, zoo dat 

men denkt dat er vele overloopers 
komen, denken wij.” (26/5/1915) 
Maar de grensbewaking bleek vóór 
de ingebruikname van de doden-
draad zo lek als een zeef: “Er zijn 
er daar veel overgegaan dees laat-
ste dagen. Koorn is lang. Kanten 
zijn dicht en beemden staan vol 
gras. Antonie en Martha zagen er 
aan den Zeeman ook overbaden.” 
(13/6/1915)

In Meerle waren in de eerste helft 
van juni 1915 voorbereidingen 

Waarschuwingsplakkaat in Knokke. Collectie C. Devroe

voor de oprichting van de elektri-
sche draadversperring bezig. Op 
9 juni vertelde Madame Stas dat 
Duitsers in haar bossen hout ge-
kapt hadden om de afsluiting aan 
de Zeeman te maken, een voorma-
lige herberg-boerderij. Die locatie 
bevindt zich ter hoogte van de 
Mark, langs de weg van Minder-
hout naar Meerle. Uiteindelijk werd 
de dodendraad ongeveer een halve 
kilometer dichterbij Minderhout-
dorp geplaatst. Op 18 en 21 juni 
werd volop hieraan gewerkt. Op 28 
juni meldde de Feldwebel dat men 
een zware elektrische kabel van 
Antwerpen naar de grens legde. Op 
15 juli waren ook de werkzaamhe-
den in Zondereigen klaar. Niemand 
van het Meerlese bestuur durfde 
omwille van ‘de groote versperring’ 
nog naar Zondereigen reizen. 

Aan de kantonnier’ in Minderhout 
werd op 16 juli een gebouw van 
wel dertig meter lang getim-
merd. Kantonnier Thomas Guedin 
woonde aan de splitsing van de 
weg naar Meer en Meerle. Deze 
loods bood onderdak aan de Duitse 
diensten van het pas ambt en 

Nederlandse troepen aan het werk in een bos. Collectie Ton Bluekens
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stond strategisch vlakbij de poort 
in de Dodendraad opgesteld. 
 
Vanaf 17 juli werden in Hoogstra-
ten onder toezicht van de hiertoe 
aangestelde Streckenmeister de 
eerste testen op de pas afgewerkte 
elektrische grensversperring uitge-
voerd. Het testen en controleren 
duurde ruim een week. De draden 
waren begin juni al met de trein 
in Turnhout aangekomen en per 
vrachtwagen over de verschillende 
sectoren verdeeld. De benodigde 
schakelhuisjes op Hoogstratens 
grondgebied werden eveneens 
begin juni opgeleverd.(3)

Omstreeks 23 juli kwam dagelijks 
nog een honderdtal vrijwilligers 
voor het Belgische leger bij de con-
sul in Breda. In het gemeentehuis 

van Baarle-Hertog waren zij door 
secretaris Schurmans geregistreerd 
en door een militaire dokter voor de 
legerdienst goedgekeurd. Nochtans 
vermeldde de burgemeester van 
Meerle een dag later dat de ‘groote 
afsluiting versperring’ indruk 
maakte. Zij was levensgevaarlijk 
voor wie haar naderde en daarom 
werden overal grote waarschu-
wingsborden opgehangen.

Zaterdagavond 24 juli was het 
gedeelte der hoogspanningsleiding 
tussen Weelde-Statie en Minder-
hout klaar voor de ingebruikname. 
In de nacht van 25 op 26 juli 
stond de versperring voor het eerst 
onder stroom, wat overal werd 
aangekondigd.(4) Zelfs de pastoor 
sprak erover op zijn preekstoel. 
“Niets dan bangmakerij”, zeiden 
de grensbewoners. De secretaris 
van Minderhout wist dat er al twee 
slachtoffers aanhingen. “Een kip en 
een haas,” zo vertelde de Meerlese 
postbode. 

Diezelfde nacht verongelukte de 
Fransman Lucien Maurits in Wortel. 

Twee landgenoten van hem waren 
getuige van het tragische ongeluk. 
Van mastenbomen en takken had-
den zij een ladder gebonden. De 
eerste vluchteling geraakte over de 
draadversperring. Toen de tweede 
het probeerde, loste een tak en 
hield de koord het niet meer. De 
ongelukkige viel met zijn oor tegen 
de geleiding en werd doodgeblik-
semd. De derde Fransman keerde 
terug. ’s Morgens vond een Duitse 
patrouille het lijk. De jongeman 
werd in Wortel begraven. 

In het gemeentehuis van Meerle 
was het een geloop om reispas-
sen en legitimatiebewijzen. Alle 
oude Personal Ausweisen moesten 
vernieuwd worden. Ze werden 
verzameld en gezamenlijk bij het 
pasbureel afgeleverd. Daar kregen 
ze een stempel: ‘G.Z.’ (grenszone).

De volgende dagen bleven tussen 
Wortel-Kolonie en Zondereigen 
hazen, konijnen, honden en katten 
dood aan de draad. Op 6 augustus 
verongelukte Jules Desreumaux. 
Hij poogde de draad door te snij-

Waarschuwingsplakkaat in Luik. 

Streckenmeister verwijdert een kat nabij Sluis. nietfysiekekopstootjes.blogspot.
com
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den, maar raakte daarbij een der 
uiteinden van de draad. 
Begin augustus 1915 kregen vrou-
wen en meisjes nog gemakkelijk 
een pas om naar Meerle te reizen. 
In Minderhout werden ze gefouil-
leerd door een Duitse vrouw. Die 
zocht nadrukkelijk in de kousen, 
het haar, de portemonnee en de 
handtasjes. Zij was sinds 15 juli 
in dienst.

Ook na het inwerkingtreden van 
de dodendraad trokken passeurs 
voortdurend erover of eronder: 
“Er zijn nog dagen geweest dat er 
troepen van meer dan 100 aan 
Baarle Hertog over den draad 
klommen. Het was geen aange-
naam werk, want de draad werd 
streng bewaakt. Dag en nacht 
waren er patrouilles. Overdag had-
den Duitse soldaten zich in kuilen 

Uitkijkpost in een boom.

ingegraven of hielden ze wacht in 
schildwachthuisjes in de toppen 
van de bomen. En zag men iets, 
dan werd er meteen geschoten.” 
(18/9/1915)

In Rijkevorsel werd de 29-jarige 
Jozef Leopold Gabriëls op 21 
augustus 1915 ter hoogte van de 
Drijhoek gecontroleerd. Zijn pas 
was niet in regel, waarop hij de 
Duitser een slag gaf. Hij vluchtte 
weg, waarna een tweede soldaat 
hem doodschoot. Gabriëls droeg 
een revolver. Hij was een brieven-
smokkelaar en maakte deel uit 
van de inlichtingendienst van het 
Belgische leger. 

Op 1 september 1915 bleef Jan 
Baptiste De Koninck, een 20-ja-
rige jongeman uit Hoogstraten, 
dood aan de draadversperring 
in Meer-Gestel. Zijn beroep was 
schoenmaker. Zijn vader mocht 
alleen een verbrande hand zien. 
Volgens Eugène Waterschoot(5) was 
De Koninck op 7 september in 
Minderhout doodgebliksemd.

Op 18 september 1915 maakte 
de gemeente Meerle een staat op 
“der jongelieden geboren in 1885 
tot 1892 en dan nog geboren 
in 1898, dus van 17 jaar.” Die 
jongeren moesten zich maande-
lijks bij het Meldeamt aandienen. 
De Duitsers controleerden of 
niemand het land ontvlucht was. 

Soldaat poseert als dodendraadslachtoffer nabij Sluis. 
nietfysiekekopstootjes.blogspot.com
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Men vreesde blijkbaar nog altijd 
dat vrijwilligers voor het Belgische 
leger via Nederland zouden dienst 
nemen. Wie zich niet aanmeldde, 
kreeg thuis bezoek. Familieleden 
van vertrokken rekruten werden in 
de gevangenis opgesloten of kregen 
een fikse boete. Soms werd zelfs 
de gemeente zwaar beboet.

Duitse grenswachters waren zeer 
streng bij de dodendraad. De brie-
vendrager van Meerle mocht de 
draad niet passeren. De post werd 
vanuit Hoogstraten tot bij de poort 
in Minderhout gebracht. Bij het 
uitwisselen van de brieven mocht 
daar niet gesproken worden. Geen 
voerman, paard of kar mocht 
de versperring passeren. Passen 
werden begin oktober 1915 nog 
maar zelden toegestaan. Jan Ver-
meeren wou met een bewijs van 
de burgemeester zijn stervende 
vader bezoeken. Hij mocht niet 
en moest in Minderhout voor de 
draad blijven. Twee dagen later 
was zijn vader dood. Jan heeft 
hem niet meer levend gezien en 
dat viel de jongen zwaar. Hij was 
diep bedroefd.

Eind oktober 1915 groeven twee 
jongemannen zich in Wortel onder 
de draad door. Een nachtelijke 
Duitse patrouille had iets gehoord. 
Er werd bijgelicht maar er werd 
niets gevonden. De jongemannen 
bleven in het water van de koren-
voren liggen. Er waren rond die tijd 
al grensgidsen die een vouwraam 
tussen de draden plaatsten. Dat 
was zeer vroeg! Jan Vleugels(6) 
dateerde ‘zijn’ uitvinding omstreeks 
mei 1916!

Op kerstavond 1915 maakte de 
burgemeester van Meerle met zijn 
vrouw en dochters Julia, Martha 
en Livina een uitstapje met een 
rijtuig naar de dodendraad in 
Minderhout. Aan de andere kant 
van de draad stonden drie andere 
kinderen: Antonie, Hortence en 
Vital. Zij arriveerden weliswaar te 
laat om mekaar te spreken, maar 
de soldaten kenden de burgemees-
ter goed en stonden zowaar een 
familiebezoek in hun bureel toe. 
Normaal duurde zo’n gesprek vijf 
minuten, maar deze keer was het 
een kwartier! Na afloop konden ze 
op 30 meter afstand mekaar nog 

Inladen van karren bij een poort in de dodendraad. 
www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl

wat bekijken. Onderlinge conversa-
ties waren dan verboden… 

De burgemeester beschreef de 
dodendraad als volgt: “Drij rijen 
van verschillende draden waarvan 
de middelste vijf draden alleen 
geëletriseerd zijn. De voorste rij 
en de achterste rijen zijn alleen 
ijzerdraad, zoo dat niet er tegen 
kan loopen of men moet door de 
eerste ongevaarlijke doorbreken. 
Hazen, katten, honden en geiten, 
ook verschillende menschen heb-
ben hunne dood daar gevonden en 
wat is het last voor de inwooners. 
Karren moeten allen afgeladen 
worden. Er waren juist melkkarren, 
maar een Duitscher zit op de kar. 
Dan laadt men de kitten over, maar 
alle twee of drij moet er een open 
en moet men ze uitgieten in een 
ledige en dan goed gezien en alles 
weer terug. Toen kwamen er zak-
ken met bloem: allen doorpriemd. 
In vaten bier of wat: met de priem 
er in. Kuipen met vet, zeep: allen 
doorpriemd enz. En eene modder 
en maar wachten. Er waren stu-
denten die hunne ouders van Meir 
niet mochten spreken en niet naar 
huis mochten met vacantie. Nu 
niet of later ook niet, zoo streng is 
de einsigne. Ik ben er nu eenmaal 
geweest, maar ook de laatste keer.” 
(24/12/1915)

Op 17 januari 1916 had dochter 
Adèle een pas gehad om naar 
Antwerpen te reizen, maar aan 
den draad was de ‘onderzoekjuf-
fer’ Smit niet aanwezig en zonder 
fouillering mocht Adèle de poort 
niet passeren. Ze moest onverrich-
terzake naar huis terugkeren. 

Vanaf 6 februari 1916 mocht nie-
mand nog dichter dan 500 meter 
bij de grens komen, zelfs niet om 
er te werken. En de dodendraad 
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Raadplegen van wegenkaarten bij een poort in de dodendraad.

werd zo streng bewaakt, dat tram 
noch brieven erdoor mochten. Men 
mocht elkaar ook niet spreken. 
Moest er iets gezegd worden, dan 
schreef men het op een briefje dat 
door een Duitse grenswacht na 
controle in het pasbureau naar de 
andere kant werd overgebracht. 
Een maand later was de bewaking 
weer minder streng, maar reispas-
sen werden met regelmaat gewei-
gerd. Men moest ‘eine gute grund 
haben’ om de draad te mogen 
passeren.

Drie maanden na hun kerstaf-
spraakje ontmoeten de zes 
kinderen van burgemeester Van 
Nueten elkaar opnieuw bij de poort 
in Minderhout. Drie aan elke kant 
van de draad. Zij mochten mekaar 
heel even spreken. Alle andere 
aanwezigen moesten via papiertjes 
communiceren. 

Voedselsmokkel

De Britse economische blokkade 
tegen Duitsland trof ook bezet 
België, dat voor zijn voedselbevoor-
rading deels van de import afhan-
kelijk was. Het eten werd alsmaar 
duurder in België, wat het smokke-

Nagespeelde arrestatie door Nederlandse soldaten. 
www.geschiedenislokaalutrechtwo1.nl

len vanuit Nederland aantrekkelijk 
maakte. Het oorlogsdagboek van 
de burgemeester van Meerle biedt 
uitzonderlijke informatie over het 
leven (en het smokkelen) in een 
gemeente achter de dodendraad. Ik 
zet voor u alles even op een rijtje.

Voor veel inwoners was het smok-
kelen van voedsel en petroleum 
een manier om te overleven, voor 
anderen een beroep dat op korte 
tijd kolossaal veel geld opbracht. 
Landbouwknechten verdienden 

met een nachtje smokkelen 
evenveel als met een hele maand 
hard labeur op het veld. Valt het te 
verwonderen dat de Meerlese land-
bouwers voor het vele werk amper 
nog knechten vonden?

Het smokkelen voor eigen gebruik 
werd gedoogd door de publieke 
opinie, het smokkelen uit winst-
bejag zeer zeker niet: “Op de 
Dreef zijn er maar tien huishou-
dens die niet laten smokkelen 
of zelf smokkelen. Wel verstaan: 
voor eigen gebruik hebben wij 
niets te zeggen. Het probleem 
is den uitvoer uit het dorp.” 
(2/9/2015) “Voor eigen gebruik, 
dat kan nog. Maar voor de vendu 

Op smokkelpad. 
www.geheugenvannederland.nl
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(n.v.d.r.: verkoop) dat is minder 
voor welvarende boeren en han-
delaars. Waarom moeten brouwer 
H. Smits, boer Vermeeren en Jan 
Vermeeren, de dochters van Jo 
De Kort en Meertje Jespers smok-
kelen met hunne kinderen en dat 
alle dagen? Die gingen dikwijls 
tweemaal, alleen om de centen. 
Men vocht er om.” (9/9/1915) 
“Sommige Meerlesche smok-
kelaars verdienen 30 à 40 fr. op 
een nacht met smokkelen. Men 

moet gaan laden tegen Bavel en 
zoo op Wolfslag Goudberg, dan 
door de Kaal baden en zoo nat 
naar de Dreef. Daar liggen al 
drooge kleederen gereed. Alles ’s 
nachts.” (17/2/1916) 

Er werd in een grote groepen 
gesmokkeld: “Op eenen nacht 
kwamen in Meerle 34 smokkelaars 
met zeep. Ze hadden 2.500 kilo 
bij.” (12/2/1916) “Deze bende is 
al dry maal geweest en niet veront-

rust. Dan wint men met duizenden 
franken.” (17/2/1916)

Nederlandse grensbewaking

Aan de grens werden voedselsmok-
kelaars vooral door Nederlandse 
commiezen (douaniers) in hun 
werk gehinderd en in mindere 
mate door Nederlandse soldaat-
grenswachters. Vaak waren laatst-
genoemden zelf bij het smokkelen 
betrokken: “Sus Van Gils vertelde 
mij dat de Hollandse soldaten goed 
helpen smokkelen. Dat ze met 
een gulden tevreden zijn per zak 
van 50 kilo. En dan zeggen ze: 
“Overmorgen ben ik weer hier. Voor 
mij ook een pak om te dragen.” 
(4/9/1915) “Hollandsche solda-
ten komen ’s nachts aankloppen 
bij Belgische grensbewooners en 
presenteeren hen smokkelgoed, 
uiteraard tegen betaling. En die 
mannen moeten op de smokke-
laars passen!” (7/11/1915)

Eind 1915 leek de Nederlandse 
overheid zich neer te leggen bij 
het de frauduleuze praktijken van 

Blikken bus voor het smokkelen van graan of petroleum. 
www.geheugenvannederland.nl

Nederlandse militairen in Chaam. Collectie Ton Bluekens
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haar gemobiliseerde jongens: 
“De Hollandsche soldaten mogen 
zich laten omkoopen, maar eens 
het geld in den zak moeten zij 
de smokkelaars alsnog pakken.” 
(17/12/1915)

Het waren vooral de commiezen-
gendarmen en de Nederlandse 
officieren die fanatiek op smok-
kelaars jacht maakten: “Er kwam 
een dozijn smokkelaars met 
petrole, maar er was een nieuwe 
Korporaal gekomen en die viel de 
mannen aan. Ze sloegen op de 
vlucht en twee militairen moesten 
’s nachts de wacht houden bij de 
gevulde kannen. Maar een soldaat 
ging de smokkelaars roepen om 
den petrole tegen een vergoeding 
te komen halen. Dat deed men. 
Men goot de kannen leeg en vulde 
ze gauw met water. ’s Morgens 
kwam de Korporaal met eene kar 
om den aanslag op te laden. Maar 
bij de wacht zag hij dat het water 
was. Hij dacht dat de smokkelaars 
hem hadden bedot. ’t Waren zijn 
eigen soldaten geweest! Leuke 
landverdedigers, die Hollanders.” 
(4/9/1915)

“De Hollanders slagen ook gedurig 
de kleine jongens en meisjes aan 
en nemen dan twee pond koffie en 
twee pond zeep af. Gisteren waren 

er zoo drij van Meerle achter de 
Paal, en er kwamen twee oversten. 
Men nam ze hunne waren af. Dan 
wordt er geweend. Eén der over-
sten was streng, de andere barm-
hertig. Hij gaf aan de drij kleine 
mannen een gulden. Die moesten 
ze deelen. Ze waren omtrent quitte 
met die centen.” (11/3/1916)

Wie door de commiezen betrapt 
werd, kreeg een proces-verbaal, 
vaak gevolgd door een gevange-
nisstraf: “De vorige nacht waren 
er 17 man aangehouden, onder 
andere Jan Jansen en Cees van 
Koob. Die zijn een of twee dagen 
weg gebleven. Vele zijn los gelaten, 
maar die nog wat te goed hadden, 
moesten mede naar de Parapluie te 
Breda.” (9/9/1915) “De veroordee-

lingen van Meerlesche smokke-
laars zijn bekend. Smits Hendrik: 
9 maanden. Ad Van Den Auland: 
3 maanden,…” (16/3/1916) “In 
Meer is de dochter van A. Vervoort 
ook mede naar Breda. Die was 
43 maal gepakt en gaf altijd een 
valsche naam op. Dat doen er vele. 
Zelfs de naam van den pastoor of 
van een doode.” (10/3/1916)

Bij de aanhouding door Neder-
landse commiezen werd de smok-
kelwaar altijd verbeurd verklaard: 
“Gisteren zijn er van Meerle 15 
partijen van 2-3 man aangehou-
den, alles af genomen en een 
verbaal. En dan dwingt men nog 
en maakt ze bang opdat zij den 
verkooper zouden melden. Dat 
doen ze niet. Maar men houdt ze 
eenige uren, en dan rap zonder 
waren naar Meerle.” (1/3/1916) 
“Men heeft over eenige dagen rond 
Baarle de dochter van C. Vermee-
ren (Heihoef) ook aangehouden en 
ze twee dagen gehouden tot dat 
ze mede reed naar Breda en den 
winkelier verraadde van verkoop 
van zeep en koffie. Voor dien man: 
sluiting van de winkel en boete.” 
(10/3/1916) “Te Chaam en Uliko-
ten kunnen en durven de burgers 
en winkeliers niets verkoopen. Het 
is op straf van sluiting verboden. Gevat. Collectie Ton Bluekens

Nederlandse soldaten en ‘smokkelaars’ poseren voor de 
fotograaf. Collectie Ton Bluekens
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En zijt gij verdacht van smokkel, 
dan zendt men u over de Maas. Dit 
is al gebeurd met Cees van Pietje.” 
(19/3/1916) 

“Op Zondag is er altijd veel volk 
aan de wachten. Dan mogen 
hollandsche vrienden en kenis-
sen samen komen praten en dat 
zien de soldaten gaarn. Er zijn dan 
meisjes bij en de Hollanders zijn 
alle jonge kerels van 20-25 jaar.” 
(11/8/1915) In Ulikoten waren 
250 manschappen ingekwartierd. 
Eenzelfde aantal op de Strumpt: 
“Alle honderd meters op de grens 
staat een vlag met 7 grenswach-
ten en ze schieten gemakkelijk.” 
(6/2/1916)

Op 17 september 1915 schreef 
de Meerlese burgemeester dat 
Nederlandse soldaten een prik-
keldraadversperring aan hun kant 
van de rijksgrens spanden. En op 
oudjaar 1915 meldde hij dat de 
grens tussen Baarle en Zundert 
geheel gesloten was “ter oorzake 
der muilplaag”. (n.v.d.r.: mond- en 
klauwzeer) 

Omstreeks 1 april 1916 was de 

toestand in Baarle zeer gespannen. 
Alle verloven waren ingetrokken en 
de landstormtroepen zouden opge-
roepen zijn: “Er kwamen gisteren 
versche soldaten. Die mogen niet 
uitpakken. Er is Ministerraad na 
Ministerraad gehouden. Oversten 
van land- en zeemacht zijn bijeen 
geweest. Er is nog geen beslissing 
gevallen. Zal dat oorlog worden?”

Levensgevaar

Door de aanwezigheid van 
schietgrage Nederlandse commie-

Ook deze smokkelaars lopen in de val. Katholieke Illustratie, jaargang 51, 
pagina 457

zen werd het smokkelen al vlug 
levensgevaarlijk. Op 9 augustus 
1915 werd aan de Goudberg een 
bewoner van het Heike (Sint Wil-
lebrord, bij Roosendaal) door Ne-
derlandse soldaten doodgeschoten. 
Hij maakte deel uit van een ploeg 
van wel twintig mannen, allen met 
petroleum geladen. Zijn makkers 
hebben ’s anderendaags de verant-
woordelijke schutters in Ulvenhout 
uitgejouwd. Nederlanders schoten 
wel vaker op smokkelaars. Ad 
Van den Ouland en Sus Leuris uit 
Meerle werden ook beschoten. 
Dat weerhield hen echter niet om 
het smokkelen verder te zetten. Ze 
hielden de Nederlanders in hun 
wachtlokaal aan de praat en intus-
sen rolden vijf vaten petroleum op 
twee balken over de Strijbeeksche 
Beek naar België.

Op 20 maart 1916 kwam bij de 
Goudberg opnieuw een smok-
kelaar om het leven. Een zekere 
Geenen uit Sprundel, zwager van 
de inwoner van het Heike die een 
half jaar eerder op dezelfde plaats 
werd doodgeschoten. Hij was een 
gevreesde kerel: een smokkelaar 
en een dief.

Heel de familie helpt bij het smokkelen.
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In dit marktlied heet het slachtoffer de Bruijn. www.geheugenvannederland.nl

Op 6 oktober 1915 werd boven 
de Scheurdekousweg in Meersel-
Dreef een smokkelaar in de zijde 
geschoten. Twee smokkelaars 
van Ginneken botsten er op een 
Nederlandse patrouille te paard 
en de smokkelaars vluchtten het 
bos in. Op bevel van de overste 
moesten zij eruit komen, maar 
één van de smokkelaars negeerde 
de orders. Om hem schrik aan te 
jagen, schoot men in het wilde 
weg in het bos. Als bij toeval 
werd de smokkelaar hierdoor 
getroffen. Dit alles gebeurde rond 
de middag en ’s avonds was de 

man gestorven. 
Niet alleen Nederlandse kogels 
vormden een bedreiging voor de 
smokkelaars. Voor Mieke Brosens 
waren de weersomstandighe-
den noodlottig. Op 4 december 
1915 vertrok dit 13-jarig meisje 
’s nachts vanuit Meerle naar de 
Houtgoir in Chaam om smok-
kelwaar af te halen (of te bestel-
len). Zij kwam niet meer thuis. 
In Chaam was zij ’s nachts om 
3 uur vertrokken. Zij had daar 
nog een paraplu meegekregen. 
Ouders en geburen zochten die 
nacht tevergeefs. De paraplu en 

haar neusdoek lagen in de Kaal 
(de Strijbeeksche Beek tussen 
Meerle en Grazen, ongeveer een 
kilometer van haar huis verwij-
derd): “Den Kaal loopt over en 
stroomt hard. Wij maakten de 
Steene brug dicht en zullen mor-
gen verder zoeken. Is het ongeluk 
of misdaad? Er loopen daar veel 
soldaten en smokkelaars. Het 
was een hels weder, storm en 
regen en donker.” (5/12/1915) ’s 
Anderendaags was de Kaal nog 
altijd fel gezwollen. Door de over-
stroming kon men slechts met 
laarzen zoeken: “Die zijn er drij 

Wirskaante_nr3_2016.indd   65 19-8-2016   16:28:53



66       van wirskaante 2016/3

paar. Wind, regen en water, dan is 
zoeken zeer lastig.”
Op 7 december ging de veld-
wachter samen met een groep 
vrijwilligers opnieuw op zoek. 
Pas na de middag vonden zij het 
meisje: “Jan Van Alfen had hooge 
waterleerzen aan. Die kon overal 
door en zag ze eerst liggen op 
den hollandschen kant tusschen 
Goudberg en steenweg Chaam, 
in onzen beemd of beek. Docter, 
vader en Cees de Garde trokken 
er met de berrie op af. Ik nam een 
wit laken mede en wij troffen ze 
aan, liggende op eenige meters 
van de beek. Slapende, scheen 
ze. Wij sloegen een kruis. Zoo 
naar Krijnen, waar ik vroeg om 
den schouw te doen. Dit mocht in 
de kamer en dit was dat er niets 
haperde. Alleen een ongeluk. 
Alles overlegd. Het lijkje zoude 
gekist worden. Ik zorgde voor 
bloemen en een doodshemd. 
Om 6 uren gekist. Vader Jan, de 
broederkes en de zusterkes zijn ze 
gaan groeten. Er zijn er nog elf en 
nog een tweeling van 14 dagen.” 
(7/12/1915)

Duitse grensbewaking

In Meerle moesten de smokkelaars 
vooral de Nederlanders mijden. 
Duitse grenswachten hadden 
eerder baat bij het smokkelen. 
Hoe meer smokkelwaar de grens 
passeerde, hoe meer voedsel er 
voor henzelf overbleef: “De Duit-
schers straffen niet,” zegt luitenant 
Schmiele. Hij schrijft ze op als 
arm en na een dagje zitten laat hij 
ze gaan.” (6/8/1915) De Duitsers 
verkopen de aangeslagen smok-
kelwaar tegen gematigde prijzen 
aan de gemeente en dat geld 
wordt vervolgens aan de smok-

kelaars overhandigd: “Verleden 
nacht hebben ze in Hal wederom 
3 petrolsmokkelaars aangehouden 
met 70 liters petrol. Wij waren 
juist uitverkocht. De smokkelaars 
moeten eene boet van één Mark 
betalen en krijgen het bedrag van 
de verkochte smokkelwaren in geld 
terug.” (18/5/1915) Rechtstreekse 
Duitse betrokkenheid bij smok-
kelpraktijken was niet toegestaan: 
“Een Duitsch Korporaal hielp Maria 
Theuns nog wel wat smokke-
len, maar gisteren zijn ze beiden 
betrapt. Het meisje hare mar-
garine kwijt en hij zijn strepen.” 
(19/2/1916)

Duitse soldaten in De Drie Linden in Meersel-Dreef. Collectie Marcel Leunen

Duitse kantine. Collectie Heemkundige Kring Essen
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Vanaf 10 september 1915 
mochten geen smokkelwaren 
door de poort van de dodendraad 
naar België vervoerd worden. De 
Duitsers probeerden die smok-
kelwaren zélf in handen te krijgen 
en organiseerden daarom bij de 
poort in de draad een markt: “Het 
was vandaag markt aan de draad 
versperringt. Alle woensdag. Er 
was nog al veel volk en vee. Men 
verkocht nog al en men was niet 
streng. De Duitsche kooplieden 
moeten de voorkeur hebben.” 
(20/10/1915) Het voedsel dat zo 
in Duitse handen kwam, diende 
o.a. als lokmiddel voor collaboratie 
in de steden. 

“Vandaag was het weer markt- 
en leverdag aan den draad. Er 
komt daar veel volk kijken, praten 
en dan alle soorten kooplieden 
in paarden, in vee, in boter, in 
kalveren en geiten, strooi, hooi, 
patatten, enz. Allen te voet. Velen 
komen met zware beenen af. Om 
met den tram te mogen rijden, 
moet men een pas hebben en uwe 
kaart en portret. Anders gaat gij 
niet mede.” (3/11/1915)

Wanneer de vraagprijs van de 
smokkelaars te hoog werd, bleef 
de poort in de dodendraad gewoon 
dicht voor smokkelwaren. “Nu zegt 
men dat er voor 1 april niets meer 
door mag, dat ze te veel vroegen. 
Nu weet ik dat den buk (n.v.d.r.: 
margarine) in Breda 1 gulden 

kost. Smokkelgeld 1,25. Tesamen 
2,25 gulden. Men vroeg aan den 
draad 20 mark, dat is toch te veel 
gewoekerd. Vijf maal de waarde.” 
(25/2/ 1916)

Voedselhulp

Neutrale landen onderhandelden 
met de Duitsers en de Britten over 
de voedselbevoorrading van België. 
Zo konden meerdere initiatieven 
worden gerealiseerd. Nederland 
leverde broden aan de Belgische 
grensgemeenten: “Wij ontvangen 
nog altijd 300 brooden uit Ginne-
ken, in Merxplas ook. Over eenige 
dagen vertelde mij C. Van Den 
Heyning dat de feldwebel Snijder 
te Strijbeek het mes of priem waar 
men de brooden ten deele mede 
onderzocht eerst in de petrol stak. 

Nu zondag klaagde mijn broeder 
Victor (n.v.d.r.: de burgemees-
ter van Merksplas) ervan dat er 
petrolreuk aan het brood was. In 
Meerle was dit ook geproefd en nu 
gisteren zelfs bij ons. Zoude dat 
waar kunnen zijn? Ik heb het laten 
proeven aan den feldwebel bij ons. 
En die zegt: het zit in de bloem en 
dat doet Snijder niet.” (29/5/1915)

De Verenigde Staten en Spanje 
stuurden schepen met voedselhulp 
voor België. Vanaf 2 augustus 
1915 werd er kindersoep uitge-
deeld aan de leerlingen van de 
Meerlese basisscholen. Maar begin 
1916 stelden zich grote problemen 
aan de dodendraad: “Er komt geen 
bloem, men laat niets door. Ame-
rika, Spaanje en Holland moesten 
weten dat men de levensmiddelen 
der Relief for Belgium niet laat 
passeren, er zoude wel reclaam 
volgen.” (15/2/1916) Blijkbaar 
mochten Amerikaanse controleurs 
de dodendraad niet passeren: 
“Wij krijgen geene levensmiddelen 
meer over de versperring, zoo lang 
de Amerikaansche Comiteit niet 
kan komen controleeren over het 
gebruik.” (27/2/1916)

Schepen met voedselhulp van de Commission for Relief in Belgium zijn 
duidelijk herkenbaar om een aanval te voorkomen. www.baef.be

Auto met chauffeur van het Duitse leger. Collectie Heemkundige Kring Essen
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Half maart geraakte het probleem 
opgelost: “Deze namiddag kwam 
bij mij een automobiel, met een 
groote burger en een groot militaire 
duitscher. Hij, de Amerikaan, vroeg 
mij naar de moeilijkheden die wij 

ondervonden met den toevoer 
van meel. Ik heb hem verklaard 
dat wij drij weken zonder bloem 
zijn geweest, dat ze niet door den 
draad mocht. Dat wij toen 6.500 
kilo rogge met 1/3 bloem hebben 

op gebakken, dat het goed maar 
zwart brood was. Ik heb hun er 
van laten proeven. Zij vroegen of er 
nog meer moeilijkheden geweest 
waren en ook wie hier in Meerle 
de grootste overste was. Ik wees 
hun den weg naar het Pasambt, 
daar reden ze naartoe en binnen 
veertien dagen komen ze weder. 
De burger van Amerika deed het 
woord, den militair luisterde maar. 
Op hunne automobiel stak eene 
30×30 centimeters Amerikaan-
sche: Relief for Belgium, America.” 
(17/3/1916) Diezelfde dag werd 
er bloem, spek, vet en zemelen 
van het comiteit geleverd: “Heden 
uitverkoop, men liep er voor. Er is 
van alles te weinig.” (18/3/1916)

Collaboratie

Al snel vermoedde de burgemees-
ter dat sommige smokkelaars met 
de Duitse bezetter collaboreerden: 
“Smokkel gaat op groote schaal. 
Overal is men bezig. Men zegt 
dat het voor de Duitschers is.” 
(27/8/1915) Van Nueten ging zich 
meer en meer hieraan ergeren: 
“Men moest ze brandmerken of 
een oor afsnijden tot blijvende ge-

Activist August Borms en priester-dichter Cyriel Verschaeve. 
www.antiqbook.com

Nederlandse grenstroepen in Ulicoten.
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dachtenis van zulke brave jongens 
die waren leveren aan de vijanden, 
volgens sommige zegden.” (25/2/ 
1916) Belgische soldaten, waaron-
der zijn zoon Jozef, wisten maar al 
te goed dat o.a. buk en peper voor 
de Duitse oorlogsindustrie waren 
bestemd: “Wij ontvingen een brief 
van Jozef. Hij is kwaad, zoals alle 
soldaten, op de B.U.K. smok-
kelaars. Hij raadt ze aan voor den 
laatsten Duitsch uit Belgie te zijn.” 
(6/3/1916) 

Duitsers hielden voedselsmokke-
laars een hand boven het hoofd. 
Zij boden hen bescherming tegen 
de plaatselijke bevolking door 
middel van inkwartiering. En wie 
op het smokkelen kritiek uitte, 
werd zwaar gestraft. De pastoor 
van Essen bijvoorbeeld preekte 
tegen het schandelijke gedrag van 
de smokkelaars. Hij werd hier-
voor veroordeeld tot zes maanden 
gevangenisstraf en naar Duitsland 
weggevoerd.(7) Smokkelaars die 
met de Duitsers samenwerkten, 
werden na de oorlog hard aan-
gepakt. In Merksplas, Turnhout 
en Poppel werden tal van huizen 
vernield. De haren van vrouwen 
die met Duitsers verkering hadden, 
werden gekortwiekt.

Baarle

Uiteraard worden Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau als buurgemeenten 
van Meerle vaak genoemd in de 
dagboeken van burgemeester Van 
Nueten. Op 6 november 1915 
bijvoorbeeld reisde Jos Swagers 
naar Baarle Hertog: “Hij zegt dat 
er een T.S.F. staat, een toren van 
44 meters. Men gaat er nog eenen 
bouwen, maar de menschen die 
er bij woonen zijn bang dat men 
er met een Zeppelin bommen 
zal komen op werpen. Zal hij 

dat durven, over het Hollandsch 
grondgebied? Ik denk neen.” 
Nederland wierp een blokkade op 
tegen de Transmission Sans Fil, 
het draadloze zendstation MN 7 
van het Belgische leger. Op 26 
december 1915 schrijft burge-
meester Van Nueten: “Er is veel 
pindraad en enige honderde solda-
ten aangekomen te Baarle Nassau 
om het grondgebied af te palen en 
afsluiten, maar hoe zal dat gaan. 
Dat is nog niet uit. Er zouden vele 
pioniers komen en er is een groote 
partij draad maar het schijnt meest 
om den smokkel te Baarle te doen 
te zijn.” Op 15 januari 1916 luidt 
het als volgt: “Baarle is nu geheel 
afgespannen met twee meters 
hoogen kieken draad ½ meter diep 
in den grond en dan boven nog 
pin draad, alleen de groote straten 
zijn open. Alle kleine wegen zijn 
afgespannen en kunnen niet meer 
gebruikt worden. Dus dat zal niet 
meer gaan langs daar, pakken enz 
franco gratis opzenden met de 
belgischen courrier naar Frankrijk. 
Er is in Baarle nog een Belgisch 
post kantoor met dry bediende. 
Directeur Loos van Minderhout, 

voorheen postmeester te Turnhout. 
Er staat ook een groote toestel voor 
télégraphie zonder draad en men 
is altijd bang dat men het zal laten 
springen. Het is goed afgespan-
nen. En altijd zijn er gendarmen 
in burger met honden op ronde 
om alle man te weeren – bijzon-
der vreemdelingen betrouwd men 
niet.” Op 22 januari is er nog een 
kleine aanvulling: “…op iedere 
steenweg staan twee draaibomen.”

“Te Zondereigen heeft men gisteren 
den wagemaker of zijn zoon, die 
een toelating hadt om in Holland te 
boeren, betrapt met een kruiwa-
gen met loozen bodem waar veel 
brieven in verborgen waren. Dit is 
weer goed om de verloven te zien 
afschaffen.” (23/5/1915)

Antoon Brosens en Henri Rom-
mens willen naar Baarle uitwijken 
om er bier te brouwen: “Baarle is 
Belgisch maar op zijn eigen. Doet 
niets voor de Duitschers en er kan 
er geenen enkelen komen (niet 
gebeurd). Het zal wederom niet 
uithalen, dunkt mij. Al de brouwers 
zitten zonder mout, en spoedig 

Smokkelkruiwagen met een dubbele bodem. www.geheugenvannederland.nl
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zonder bier, binnen eenige dagen.” 
(1/5/1915)
Aan alle openbare gebouwen in 
Baarle “…steekt de Belgische 
drijkleur. De post is ingericht in de 
Harmoniezaal en daar komt ook 
de Correspondentie van Breda. 
Dan mag men de pakjes en 
brieven sluiten, dan gaat dat met 
den Belgischen Courrier diplo-
matique naar Frankrijk, Engeland 
en Italie. De postbestuurder 
is eene Loos van Minderhout, 
vroeger postmeester te Turnhout.” 
(6/11/1915)

“Te Baarle Nassau was een huzaar 
die naar het front moest te paard 
met wapens van Weelde aange-
komen, om in Holland te worden 
ingelijfd als deserteur, liever als 
naar het front te gaan waar voor 
hij was aangeduid. Over eenige 
dagen heeft men hier ook gezegd 
dat er 5 waren gaan deserteeren. 
Later niets meer er van gehoord.” 
(9/1/1916)

“De Belgen uit de onbezette 
streken van Belgie en in 1897 
geboren, moeten ingeschreven en 
soldaat worden. In Baerle Her-
tog moeten ze opgaan, verleden 
jaar zijn ze ook opgetrokken.” 
(19/3/1916)

Tot slot volgt nog een aardig-
heidje van burgemeester Van 
Nueten over de inwoners van 
Zondereigen, ter gelegenheid van 
de benoeming van de onderpas-
toor van Meerle (8) tot pastoor in 
Zondereigen: “Ik heb in Zonderei-
gen maar eene ondeugd weten te 
heersche. Het is het jagen. Ieder 
is zoo wat strooper en die veel 
tijd hebben, nemen een akte. Ik 
denk dat de nieuwe herder het 
hun niet kwalijk zal nemen als ze 
al eens naar eenen haas blazen: 

Duitse soldaat te paard. Collectie Heemkundige Kring Essen

hij is ze ook stroopachtig…” 
(19/7/1915) 
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van Solms, 2013; p. 275-281.
(2) Meerle tijdens de Eerste Wereldoor-
log; oorlogsdagboeken van burgemees-
ter Lodewijk Van Nueten (1914-1918): 
http://www.meerle14-18.be.
(3) Blog van Jan Huijbrechts: http://

www.bloggen.be/vlaanderensvelden.
(4) De Stem uit België, 13 augustus 
1915.
(5) WATERSCHOOT E., ‘De Duitschers 
in de Kempen’, heruitgave: Balen, 
Studium Generale vzw, 2006.
(6) VLEUGELS J., ‘De rakkers der 
grenzen’, heruitgave: Ravels, drukkerij 
De Kinderen, 1978.
(7) https://hetarchief.be (Vrij België, 23 
juni 1916).
(8) E.H. Franciscus Bastiaens, geboren 
in Geel in 1867. Onderpastoor in 
Meerle van januari 1892 tot juli 1915.
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Tussendoortje (2)

ANTOON VAN TUIJL

Ook het tweede tussendoortje 

komt uit de schenking van Ria 

Snapper-Wens, die, net als veel 

anderen doen, ons blad met grote 

belangstelling leest en Amalia’s 

activiteiten graag van op afstand 

volgt. Zij stuurde ons met het 

vorige, ook het volgende gedichtje. 

Deze keer in dialect.

Het ouw soevenir

Lang he’k gedocht: hoe leg ‘k ‘t aon?
Toen gong ‘k ‘ns bij de kerkdeur staon.
En toen ze ‘r ööt kwaam, hoestte ik: “hum”
En nog ‘ns “hum”. En zij keek um!
Ik zeej: “Dag Miet”. Zij zeej: “Dag Piet”.
“Schoon weer”, zoo zeej ik, “Vèn’de niet?”
“Jao, heel schoon weer”, zo zeej ze zaacht.
“En he’d’de goed gerust vannaacht?”
“Heel goed!” Toen waar ik ötgepraot
En kreeg ‘t, verdikke hast te kaod!

Ik liep wa dichter naor heur toe.
Op stip en sprong – ‘k weet nog nie hoe –
Vroeg ik d’r jaowoord. Ze zeej nie nee!
Ze kleurde en laachte. Ik laachte mee.
Jao jao, ‘t waar al goed in gang.
Maor kèkt naa toch.., ze laacht te lang
En zeej gin woord. Ik zij de pööt.
Zo docht ik; ze laacht men ööt!

‘k Wier krieglig en ik zeej vlakweg:
“Zij ‘k dan zoo belachelijk, zeg?”
“In’s geheel nie”, zeej ze en laachte nog.
“Maor waorom laachde gij dan toch?”
“Jao, Piet, dè moest’e nou ‘ns weten, jong!”

“Toe, smoor gin woorden op oew tong,
Schaaj ööt meej laachen, ‘t wordt te dol.
Blèèfde gij zwèègen a’s ‘ne mol?”

“Vande mèèrgen, jao, ‘t is casueel,
Had ik toch een klèèn krakeel.
Ons moe zeej: “Mèèd, gij loert op Piet,
Maor let goed op, hij vraogt oe niet!
Maor ik wou dè’k vandaog jou kreeg.
‘t Kwaam op m’n lippen, maor ik zweeg.
Kèk, daorom laachte ik zo lang.
En gij Piet, waar’de ‘n bietje bang?”

Toen wier heuren laach veur mèn een jao
En ‘t vuulde in m’n hart zoo raor
Ik vuulde dè zij helegaor
Daor in zaat. ‘k docht: ‘k heb je kip.
Gaauw gaauw het deurke op de knip.
Op slot... , de sleutel weggegooid.
Zij kwaam er nooit meer ööt, neeje nooit!

Waorom vertel ‘k dees zo graog,
Dees hele ouwe soevenir?
Omdat ik meej mèèn Miet vandaog
Ons schone gouwe bruiloft vier...
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Archeologisch onderzoek op CPO-terrein aan de Parallelweg

Toch wel een bijzonder terrein
HARRY BENSCHOP

Je gaat na een gesprek met de 

archeoloog met heel andere ogen 

kijken naar het terrein tegenover 

het Belgische gemeentehuis, waar 

het CPO-project allengs vastere 

vormen aanneemt. Archeologisch 

bureau BAAC heeft daar vorig jaar 

veldwerk verricht in opdracht van 

de gemeente Baarle-Nassau.

Gelijk maar met de deur in huis 
vallen. Met twee vragen waar de 
archeologen mee aan het worste-
len zijn. Voor twee zaken waar 
ze tijdens het veldwerk op zijn 
gestuit, hebben ze niet direct een 
verklaring. Allebei zaken die zich 
naar alle waarschijnlijkheid in de 
negentiende eeuw op het terrein 
hebben afgespeeld. 
Op de eerste plaats gaat het om 
een aantal lange, smalle kuilen. 
Met op de bodem een laagje houts-

kool. Hoe zijn die ooit ontstaan, dat 
is de vraag? De tweede vraag heeft 
betrekking op de sporen van een 
sluithek, Tegen het huidige fietspad 
aan. Forse palen op een plaats 
waar twee houtwallen net niet op 
elkaar aansloten. Waar heeft dat 
hek voor gediend? En is er een 
relatie met de zware palissade die 
op het terrein is gevonden?

Bijna verontschuldigend zegt 
Cristian van der Linde dat archeo-

Het sluithek op de plaats waar de twee houtwallen bij elkaar komen. De pijlen markeren de doorgang vanaf de 
Parallelweg en fietspad Bels Lijntje. De doorgang is circa 4 meter breed.
In zwart zijn de paalsporen aangeduid die vermoedelijk tot de poortconstructie behoorden. In bruin de bijbehorende 
dubbele greppels. In blauw een veel ouder bijgebouw uit de ijzertijd.
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Links is de Parallelweg zichtbaar. De bomenrijen markeren de ligging van het Bels Lijntje.
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logen tot zo’n vijf jaar terug maar 
heel weinig oog hadden voor de 
Nieuwe Tijd. “Maar de laatste tijd 
we gaan ons steeds meer bezig 
houden met zaken uit de afgelo-
pen twee eeuwen. Dat levert dan 
andere vragen op dan vroeger. Dan 
zijn tips van bewoners heel erg 
welkom. Misschien kunnen die een 
tipje van de sluier oplichten. Of de 
richting waarin we zitten te denken 
bevestigen.”
Met Cristian spreek ik over het ar-
cheologisch onderzoek dat bureau 
BAAC uit ’s-Hertogenbosch heeft 
uitgevoerd op het bouwterrein 
aan de Parallelweg tegenover het 
Belgische gemeentehuis, waar de 
Nassauveste verrijst.

Enclavegrens

Qua vondsten is het onderzochte 
terrein niet zo bijzonder”, steekt 
Cristian van wal. “Wel bijzonder 
is hoe de geschiedenis er aan de 
hand van de onderzoeksresultaten 
is af te lezen. En hoe de enclave-
grens aan drie zijden van het ter-
rein zich archeologisch aftekent.”
Er is alleen op Nederlands gebied 
gegraven. “Je ziet aan de zuidoost-
kant een houtwal met aan beide 
zijden greppels. Vaak zie je dat 
door ‘landjepik’ greppels nogal 
eens willen verschuiven. Kwes-
tie van een stukje erbij ploegen. 
Daar is hier geen sprake van. De 

greppels zijn wel een paar keer 
opgeschoond en uitgediept.”

Cristian vervolgt: “Aan de Neder-
landse kant van de greppels is 
een afwijkend ontginningspatroon 
gevonden: lange stroken haaks op 
de greppel. Dat zijn kweekbed-
den geweest. (De kweekbedden 
zijn maar voor een deel in kaart 
gebracht bij het archeologisch 
onderzoek, zie het kaartje). Men 
heeft hier enorm geïnvesteerd om 
het terrein in cultuur te brengen. Er 
is zeker een halve meter humus-
rijke grond aangebracht.” 
Met deze woorden onderstreept hij 
vanuit archeologische optiek nog 
eens dat enclavegrenzen lang vaste 
grenzen zijn geweest waaraan niet 
werd getornd.
Het terrein is ook opgedeeld met 
greppels en houtwallen. “Zeer 
waarschijnlijk is het uitgegeven 
aan drie of vier pachters nadat 
de grond in eigendom van een 
grootgrondbezitter is gekomen. De 
wijze waarop de grond in cultuur 
is gebracht, wijst hierop.” De ar-
cheologen gaan nog op zoek naar 

historische bronnen om de eigen-
domsgeschiedenis te achterhalen.

Kuilen met houtskool

De kuilen waar de archeologen 
nog vraagtekens bij hebben, zijn 
tot wel vier meter lang. De breedte 
schommelt rond de 30 cm. Ze zijn 
ook nog eens diep. Op de bodem 
ligt een dun laagje houtskool. Bij 
de opgraving op de rondweg van 
Baarle zijn vergelijkbare kuilen 
gevonden. 

Dergelijke kuilen zijn niet be-
kend van andere opgravingen in 
Nederland. Cristian: “Navraag 
bij historici heeft geen enkele 
reactie opgeleverd.” De archeo-
logen veronderstellen dat de op 
het terrein groeiende ruigte in de 
kuilen is verbrand, bijvoorbeeld 
om de braakliggende akkers op 
te schonen. “Takjes, twijgjes, 
dat soort spul. Maar zeker geen 
houtige opslag, bomen of struiken. 
De houtskoolrestanten wijzen daar 
niet op.” Met houtskoolonderzoek 
gaan de archeologen er nog op in-

Het uitgraven van de grondsporen.

De (enclave)grensgreppels met ontginningssporen in noordoostelijke richting.
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zoomen. “Kijken of onze hypothese 
kan worden bevestigd.”
Cristian vraagt zich hardop af of, 
nu deze kuilen tot nu toe alleen in 
Baarle-Nassau zijn gevonden, er 
misschien sprake is geweest van 
een gemeentelijke verordening. 
“De kuilen werden vrijwel direct 
na gebruik al weer dichtgegooid. 
Er zat dus een bepaalde gedachte 
achter.” Had het te maken met 
brandgevaar? Werd opgeschoten 
onkruid in de kuilen verbrand voor-
dat er opnieuw werd ingezaaid? Of 
heide?
Vlakbij (tegenover de Boerenbond) 
zijn de resten van een ‘krak-
kemikkig schuurtje’ gevonden. 
“Misschien heeft het er iets mee 
te maken”, veronderstelt Cristian. 
Als iemand nog weet heeft van dat 
schuurtje, hoort hij het heel graag. 
Het stond aan de noordkant van 
het terrein (zie ook het kaartje) dat 
nu wordt bebouwd. 

Zware palissade

Op zo’n tien meter van het vroege-
re spoor zijn twee zware hekpalen 
gevonden. “Op die plek is altijd een 
doorgang geweest in twee haaks 
op elkaar staande houtwallen”, 
wijst Cristian op de kaart aan. 

Doorsnede van de brandkuil met onderin de houtskoollaag.

Parallel aan de van zuidwest naar 
noordoost lopende houtwal is nog 
een afrastering gevonden. “Deze is 
ergens tussen de late middeleeu-
wen en de 19e eeuw aangelegd.” 
Het is een lange aaneengesloten rij 
van dicht op elkaar geplaatste, diep 
gefundeerde palen. “Zo’n zware 
omheining zie je nooit!” Hij vraagt 
zich af of het te maken kan hebben 
gehad het spoor en het dichtbijge-
legen station. “Met veetransport? 
Vee dat tijdelijk ingeschaard moest 
worden?” 

Enkele brandkuilen.

De zware afrastering.
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Agrarisch gebruik

He terrein is vanaf de ijzertijd tot 
nu toe altijd in agrarisch gebruik 
geweest. “Dat is eigenlijk heel 
bijzonder”, kijkt Cristian mij aan. 
“Er is nooit gewoond.” Hij voegt er 
nog aan toe dat er weinig kennis 
is over niet-bewoonde terreinen uit 
de ijzertijd.. “Daar weten we echt 
heel weinig van.”

In het vooronderzoek waren op het 
terrein sporen van uit de ijzertijd 
daterende schuurtjes gevonden. 
“We gingen er in eerste instantie 
dan ook van uit dat er een dorpje 
zou zijn geweest of één of meer 
woningen uit die tijd.” Niets was 
minder maar. “Bij het veldwerk 
hebben we veel schuurtjes gevon-
den. Wel zo’n twintig stuks. Ook 
een waterput. Maar de boerderijen 
die we dachten aan te treffen, 
hebben we niet gevonden. Niets 
van dat.” 
Het onderzochte terrein bestaat uit 
vrij lemige dekzandgronden, niet 

Doorsnede paalkuil afrastering.

al te hoog gelegen. “Waarschijn-
lijk stonden de boerderijen in de 
ijzertijd op een wat hogere, aan 
het gebied grenzende dekzandrug. 
Maar daar is nu niet gegraven.”

Waterput

In de zuidelijke punt van het ter-
rein is een waterput opgegraven. 
Deze ligt tegen de Bremer aan. Dit 
beekje ontspringt in de Belgische 
wijk, gaat onder het voormalige 

IJzertijdgebouwtjes met in de bovenhoek nog de zware 
afrastering.

spoor door langs de achterzijde van 
het klooster. Het terrein loopt hier 
ook wat af. Het is een nat stukje. 
“Geen wonder dat hier, waarschijn-
lijk in de ijzertijd, een put is gesla-
gen”, zegt Cristian. De ondergrond 
is hier verkit door bodemijzer. De 
put is daar doorheen gegraven tot 
in de watervoerende bodemlaag. 
“We hebben de put niet helemaal 
uitgegraven. Dat scheelde weer 
bronbemaling. Het belangrijkste 
deel is bewaard. De schachtwand 

Doorsnede van het bovenste deel van de waterput.
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is deels geborgen, voor nader 
onderzoek. Dat moet uitwijzen uit 
welke periode de put dateert.”

Aardewerk 

In de greppels hebben de archeo-
logen veel aardewerk gevonden. 
“We moeten het nog precies 
dateren, maar het gebruik zit tus-
sen de 14e en 20e eeuw in”, geeft 
Cristian een eerste idee. De potten 
en pannen hebben in Baarle 
mogelijk een andere herkomst dan 
in de rest van Brabant. “Vinden 
we elders in Brabant in de late 
middeleeuwen meer aardewerk uit 
Bergen op Zoom of het Rijnland, 
in Baarle lijkt meer sprake van 
Frans en Vlaams keramiek. Dit kan 
te maken hebben met de aanwe-
zigheid van de enclaves.”

Drie tijden bijzonder gebruik

Om zijn woorden van zojuist – 
‘Het is toch een bijzonder gebied’ 
– te onderlijnen, zet Cristian van 
der Linde aan het einde van het 
gesprek de historische gebeurtenis-
sen die op basis van de opgravin-
gen zijn te onderscheiden, netjes 
voor mij op een rij. 
In de ijzertijd werd het als akker 
gebruikt. “Met de vele schuurtjes er 
op.” Daarna is het terrein verlaten 
en weer woeste grond geworden.
In de 14e of 15e eeuw is het 
terrein ontgonnen en zijn er grep-
pels met houtwallen aangelegd. 
“Toen de woeste gronden zijn 
omgezet naar akkers, zijn er forse 
investeringen gedaan. Er zijn kar-
revrachten grond aangevoerd. Het 
terrein is zeker een halve meter 

opgehoogd.” In de greppels is ook 
veel aardewerk gevonden. Mogelijk 
heeft een en ander te maken met 
de golf van ontginning van Nassau-
se woeste gronden in die periode.

In de 19e eeuw zijn de palissaden 
aangelegd en de brandkuilen. “Al 
die eeuwen is het in agrarisch ge-
bruik geweest. Daar komt nu een 
einde aan.” 

Reacties op het artikel en de vragen 
waarmee de archeologen bezig zijn 
graag naar het redactieadres vanwirs-
kaante@amaliavansolms.org. 
Het definitief onderzoeksrapport zal nog 
even op zich laten wachten. Dit artikel 
is gebaseerd op de tussenresultaten 
zoals die worden opgenomen in het 
evaluatierapport.
Foto’s en kaartje zijn ter beschikking 
gesteld door archeologisch bureau 
BAAC.

Aanleg van het sporenvlak, met de door het terrein lopende greppels en 
bijgebouwtjes uit de ijzertijd.
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Amalia en Van Thulden

Merkwaardigheden (84)
 ANTOON VAN TUIJL

In het jaar van ons veertigjarig 
jubileum komt de historische 
Amalia aardig aan bod. Wij hebben 
haar bijvoorbeeld ‘ontmoet’ tijdens 
de twee interessante uitstappen 
naar Den Haag. Het doet me goed 
haar in het volgende verhaal nog 
eens verrassend aan u voor te 
stellen. Ogenschijnlijk los daarvan, 
ontmoeten we ook nog een andere 
grootheid die een relatie heeft met 
Baarle.

Ons gewaardeerde lid, de heer 
Jacques Boone, bezoekt op zeker 
moment een klein stadsmuseum 
in het Noord-Franse Bergues, even 
oostelijk van Duinkerken gelegen. 
Als attent waarnemer ontdekt hij 
daar een tekening van Theodoor 
van Thulden met een allegorie van 
Amalia van Solms. 

Het merkwaardige is dat beide 
namen een relatie hebben met 
Baarle. Voor Amalia is die heel dui-
delijk. Naar die van Van Thulden 
moeten we even op zoek.

Voorstudie

Het gaat om een vlot getekende 
schets in sepiatint, gemaakt met 
een voorzichtig barokke zwierig-
heid. Het stelt een allegorie voor op 
Amalia van Solms. In een allegorie 
– een toneelstuk, gedicht, schilderij 
of tekening – worden de goede 
eigenschappen van een persoon 
als mensenfiguren voorgesteld. 
We zien dan ook centraal Amalia 
van Solms op een zetel, omringd 
door mensenfiguren, waarin soms 
geschreven staat welke deugd 
ermee wordt uitgebeeld. Engeltjes 

en putti, van die mollige kinderfi-
guurtjes, dartelen ook rond in de 
afbeelding.
Het ziet ernaar uit dat deze prent 
een voorstudie is voor een schil-
derij. Of Theodoor van Thulden dit 
werk ooit gemaakt heeft....?

Begaafd

Theodoor van Thulden wordt 
geboren in Den Bosch op 9 
augustus 1606. Hij is begraven 
in dezelfde stad in juli 1669. Zijn 
vader beoefent het kunstambacht 
van zilversmid. Theodoor krijgt 
zijn kunstzinnige opleiding in 
Antwerpen. Daar wordt hij sterk 
beïnvloed door Pieter Paul Rubens. 
Deze meester ziet dat Theodoor 
heel begaafd is en vraagt hem 
om voor hem opdrachten uit te 
voeren. Daarbij maakt Van Thulden 
soms werken naar ontwerpen van 
Rubens. Andere keren krijgt hij de 
volle vrijkeid om zelf ideeën uit te 
werken.
Van Thulden wordt gewaardeerd 
onder collega’s. Dat blijkt uit het 
feit dat hij in 1639 en 1640 ge-
kozen wordt tot deken van het St. 
Lucasgilde van Antwerpen.

Merkwaardig is dat hij geen last 
blijkt te hebben van de scheiding 
die de Vrede Van Munster in 1648 
teweeg brengt in het oude Bra-
bantse land. Hij voert opdrachten 
uit voor protestanten in noordelijk 
Nederland. Daar wordt vaak ge-
vraagd naar grote familieportretten. De tekening die Jacques Boone aantrof. 
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Van Thulden voert die uit in een 
ingetogen sfeer. In het katholieke 
zuiden is meer vraag naar Rubens-
achtige grote altaarstukken. Die 
opdrachten komen vaak van plaat-
selijke pastoors.
Dit gegeven brengt ons terug naar 
ons heem!

Sint Salvator 

De veertiende-eeuwse Sint 
Salvatorkerk op Nijhoven loopt 
grote schade op bij een brand in 
1587. De wederopbouw komt heel 
moeizaam op gang. Pas in 1632 is 
de kerk volledig hersteld. Ze blijkt 
dan bovendien enkele belangrijke 
kunstschatten te herbergen.
De protestante inbeslagname van 
deze kerk op 2 juli 1648 gaat 
gepaard met vernielingen van 
typisch katholieke elementen in 

het interieur. Omwonenden weten 
na deze beeldenstorm nog enkele 
waardevolle stukken in veilighed te 
brengen. Een van die kunstwerken 
is ‘de Onteerde Christus’, het grote 
kruisbeeld dat nog altijd in de St. 
Remigiuskerk te bewonderen valt. 
Ook het hoogaltaar blijft onbescha-
digd. Het is namelijk een geschenk 
van de rentmeester van de prins. 
Dat durven de beeldenstormers 
niet aan te tasten!
Het gehele altaar met retabel 
waarin zich een groot schilderij 
bevindt, wordt overgebracht naar 
de Remigiuskerk. De toenmalige 
pastoor Van Herdegom laat het in 
het priestekoor plaatsen. Het grote 
schilderij heeft als thema, ‘Christus 
Salvator Mundi’ (Christus Verlosser 
van de Wereld). Bij een restauratie 
in 1926 blijkt dit een werk van 
Theodoor van Thulden te zijn.

Het schilderij van Van Thulden hangt rechts in het koor. 

Een beschrijving van de voorstel-
ling is bewaard gebleven. Het 
schilderij zelf zullen we nooit meer 
kunnen aanschouwen. Begin 
oktober 1944, als de bevrijdings-
strijd in Baarle woedt – gaat de 
Remigiuskerk in vlammen op. De 
‘Onteerde Christus’ kan ternauwer-
nood gered worden. Het schilderij 
van Theodoor van Thulden gaat 
met veel andere kunststukken red-
deloos verloren.

Toch merkwaardig hoe een at-
tente museumbezoeker interes-
sante Baarlese zaken bijeen kan 
brengen.

Bronnen:
Bericht van Dhr. J. Boone
Bijdragen tot de geschiedenis van 
Baerle; J.P.H. van den Broek
Databank Meertensinstituut
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Drie Baarlese bedrijven bezocht

Lokale Heemdag 2016 uitgelicht

 HARRY BENSCHOP

Wat hebben de houtzagerij op 

Loveren, Baarle-Grens en het 

Kaarsenmuseum met elkaar te 

maken? Dat ze alle drie op de Lo-

kale Heemdag 2016 van Amalia 

in de route waren opgenomen.

Inmiddels is het een jarenlange 
traditie dat vanuit de heemkunde-
kring tijdens de Lokale Heemdag 
een bezoekje wordt gebracht aan 
Baarlese bedrijven. Vrijdag 10 juni 
ging het op de fiets naar de houtza-
gerij van de Gebroeders Meeusen 

op Loveren, naar het bedrijf dat Raf 
Doms ontwikkelt aan Baarle-Grens 
en naar het vorig jaar vernieuwde 
Kaarsenmuseum bij de Belgische 
kerk. In drie groepen van zo’n 
dertig man elk hebben leden van 
Amalia er een kijkje genomen.

Pot- en Spoorhuis

Wie lang niet meer over het Bels 
Lijntje richting Turnhout heeft 
gefietst, zal versteld staan. De oude 
douaneloods en het er naast ge-
legen – pas in de Tweede Wereld-
oorlog door de Duitsers aangelegde 
– perron doen het spoorverleden 

herleven. Raf Doms vertelde op de 
Lokale Heemdag wat er de afgelo-
pen twee jaar allemaal gebeurd is, 
wat er bij kwam kijken en wat er 
nog in het vat zit. 

De goederenloods is omgeto-
verd tot een verkoopruimte van 
interieur- en designartikelen, waar 
iedereen terecht kan. Het gebouw 
waar vroeger de schoenenfabriek 
in was gehuisvest, is juist gericht 
op de groothandel. Her en der op 
het terrein vind je potten, in alle 
maten. Het Pothuis doet zijn naam 
eer aan. Beide ruimten zijn in stijl 
opgeknapt. De hoge plafonds zijn 
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vernieuwd, de ijzeren ramen zijn 
nog authentiek, wel enkel glas.
Voor het buitenterrein is onder 
andere een boomchirurg in de 
arm genomen. Dit terrein gaat een 
groene uitstraling krijgen.

Binnenkort kunnen fietsers even 
uitpuffen in de douaneloods. Door 
de openingen waar vroeger de goe-
deren uit de trein werden geladen 
– nu grote ramen tot de vloer – kijk 
je over enkele maanden zo op het 
spoor. “Het idee om tussen de loods 
en het perron rails te leggen, is 
vorig jaar beloond door het streek-
netwerk van Landstad De Baronie”. 
Daar heeft Leentje Timmermans, 
zijn partner, voor gezorgd. “Met een 
perfecte presentatie”, geeft Raf aan.
Het ondernemerskoppel is er 
alles aan gelegen het spoorverle-
den dat zich aan de grens heeft 
afgespeeld, te laten herleven. De 

karakteristieke perronkap is ook 
weer in ere hersteld. Het oorspron-
kelijke smeedwerk kan er na een 
opknapbeurt weer decennia tegen, 
de kap zelf is opnieuw betimmerd. 
Vanaf het perron – daar komt vanaf 
augustus een groot terras voor zo-
merse dagen – heb je er een mooi 
zicht op. Tussen het perron en het 
fietspad is een mengsel van wilde 
bloemen ingezaaid. Die strook gaat 
een ‘halte voor de bijen’ worden, in 
het bijenlint dat langs het hele Bels 
Lijntje wordt gerealiseerd. Leentje is 
ook imker. 
Bij de toast na de rondleiding, 
verklapte Raf de naam voor het 
horeca- en informatiedeel. Kan het 
beter dan het Spoorhuis zijn?

Houtzagerij

Meer dan een half uur had Peter 
Meeusen nodig om de leden van 
Amalia door het bedrijfsproces van 
de houtzagerij op Loveren heen te 
leiden. Er komt heel wat bij kijken. 
De meesten kennen het bedrijf 
van de eiken vloerdelen, maar ze 
leveren heel wat meer. Achterin 
het bedrijf stond een tafel van wel 
zes meter lang, precies volgens de 
wens van een klant gemaakt. Ook 
bij de restauratie van molens weet 
men de Gebr. Meeusen te vinden. 
“Daar moeten we speciale bomen 
voor inkopen”, zegt Peter, “want 
dan gaat het om een lengte van 
elf meter of meer, van 40 op 40.” 
Lengtes van twaalf meter kan de 
zaagmachine aan.
Eik en douglas zijn de meest ge-
bruikte houtsoorten. Eik komt voor-
al uit Noord-Frankrijk. Peters broer 
Eddy zorgt voor de inkoop. Elke 
aankoop wordt vooraf terdege ge-
inspecteerd. “Ook voor tien bomen 
gaat Eddy op pad.” Vader Frans is 
nog graag van de partij. Douglas, 
een dennensoort, komt meestal uit 
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Nederland. “Voor douglas doen we 
veel zaken met Staatsbosbeheer”. 
Het is een houtsoort die niet hoeft 
te worden bewerkt. 
Na de rondleiding over het bui-
tenterrein stond iedereen zich te 
vergapen bij de zaagmachine. Bin-
nen tien minuten was een boom 
verzaagd tot planken van precies 
30 mm. Voordat ze worden afgele-
verd, drogen ze in tot 27 mm. Dat 
gebeurt grotendeels buiten. “Buiten 
komen we tot een vochtpercentage 
van 18 procent. Voor het laatste 
stukje, we moeten vloerdelen met 
een vochtpercentage van 10 tot 12 
procent afleveren, moet het in de 
droogkamer.” Iedereen was daar 
snel uitgekeken, even het hoofd 
om de hoek en weer weg. Een 
temperatuur van veertig graden is 
niet echt lekker. 
Andere machines brachten in 
een mum van tijd mes en groef 
of een v-afkanting aan of zorgden 
voor een mooi geschaafde plank. 
Een streepje met een marker was 
voor weer een andere machine 
voldoende om planken volauto-
matisch op de juiste plaats in te 
korten. Niet alles kan machinaal. 
“Er is bijvoorbeeld steeds meer 
vraag naar natuurlijke vormen. Dat 
vraagt nog steeds om handwerk”, 
sluit Peter Meeusen af.

Kaarsenmuseum

Straf, verbazingwekkend. Die 
woorden vielen in eigen kring 
toen in het Kaarsenmuseum werd 
gevraagd wie er wel eens was 
geweest. Meer dan de helft had er 
nog nooit een voet binnen gezet. 
Ook op de vraag waarom de ver-
zameling kaarsen van Frits Spies 
juist in Baarle is terechtgekomen, 
moesten de meesten het antwoord 
schuldig blijven. 
Beter is het te spreken van ‘kunst-
werken’ in plaats van kaarsen, 
kunstwerken van bijenwas. Met 

sommige kunstwerken was Frits 
Spies – het is zijn werk dat in 
Baarle wordt tentoongesteld – wel 
een jaar bezig. Alles met de hand. 
‘Elk bloemblaadje kost me een 
half uur’, was te horen in een kort 
filmpje dat bezoekers als eerste 
wordt vertoond. Ook de kleuren 
maakte hij zelf, met soms wel ge-
vaarlijke stunten. Van het resultaat 
was iedereen onder de indruk. 
En dus goed dat het heem het 
Kaarsenmuseum als derde ‘bedrijf’ 
in de Lokale Heemdag 2016 heeft 
opgenomen.

Amalia dankt de bezochte bedrij-
ven voor hun medewerking om de 
Lokale Heemdag tot een succes te 
maken.

Elke Lokale Heemdag begint om 
12.00 uur met een gezamenlijke 
lunch in het Cultureel Centrum 
Baarle. Deze wordt gesponsord 
door Specialiteitenhuis Van Eijl. De 
dag is afgesloten met een geza-
menlijk diner waar de onderlinge 
contacten weer zijn aangehaald en 
plannen zijn gesmeed voor activi-
teiten in volgende jaren.
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In Memoriam

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode afscheid moeten nemen 

van een aantal van onze leden.

Wij gedenken: 

Dhr. Ben Wolters

Mevr. Jo v/d. Brandt-Wens

Mevr. Rietje v/d. Lindeloof-
Siemons

Dhr. Jan de Rooij

Mevr. Annie Rijsbosch-van Beurden

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

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek vergeten 
te vermelden, doen wij een vrien-
delijk verzoek aan nabestaanden 
om een overlijdensbericht te 
sturen naar : 
Maria Voeten-Wouters, Spoorpad 
8, 5111 BW Baarle-Nassau 
of naar 
Heemkundekring Amalia van 
Solms, Kerkstraat 4, 2387 
Baarle-Hertog.
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Amalia aan het werk (7)

REDACTIE

Deze ‘Amalia aan het werk’ 

besluiten we met een overzichtje 

van alle vragen en verzoeken die 

verspreid in dit nummer van Van 

Wirskaante zijn gedaan. Onder 

de titel ‘gevraagd/gezocht’. Om 

iedereen nog even te attenderen 

hoe hij of zij met ‘Amalia aan het 

werk’ kan zijn.

Onderscheiding 
Ria Laurijssen

Tijdens het 40-jarig jubileum van 
Amalia op 8 juni 2016 is Ria 
Laurijssen benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau. Burge-
meester De Hoon reikte haar aan 
het eind van het minisymposium 
de onderscheiding uit. Voorzitter 
Ad Jacobs noemde haar ‘Ama-
lia’s vrijwilliger pur sang’, een 
gepaste eretitel. Ria ontving deze 

koninklijke onderscheiding vooral 
voor haar nooit aflatende inzet 
voor Amalia. Met deze erkenning 
eert de vereniging impliciet haar 
trouwe schaar vrijwilligers.
Ria startte haar vrijwilligerswerk 
in 1994, het jaar dat Ulicoten zijn 
550ste verjaardag vierde. In 1995 
werd zij tot bestuurslid verkozen 
en eenentwintig jaar later stellen 
we verheugd vast dat ze amper 
een bestuursvergadering heeft 
gemist. Wat altijd opvalt: Ria heeft 
een uitzonderlijk goed geheugen 
voor data. Zij corrigeert probleem-
loos de notulen waar nodig. Ook 
kent zij de verjaardagen van alle 
bestuursleden en stuurt zij telkens 
haar gelukwensen. Ria verzendt 
namens het bestuur condole-
ancekaartjes bij het overlijden 
van leden. Elke woensdagavond 
en iedere eerste zondag van de 
maand opent en sluit zij het 

Ria Laurijssen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.

heemhuis. Ze zet koffie en thee, 
staat voor iedereen klaar, steeds 
met een welgemeende glimlach. 
Kortom, Ria is een echte gast-
vrouw. Driemaandelijks verzorgt 
zij het verzendklaar maken van 
ons tijdschrift. Zij steekt ook een 
handje toe bij de bezorging ervan. 
Bij wandelingen worden de deel-
nemers onderweg voorzien van 
koffie, thee en een lekkere koek. 
Enzovoort, enzovoort.

Duitse journalist 
op bezoek

Via wat omwegen kwam Antoon 
van Tuijl dit voorjaar in contact met 
een Duitse journalist die graag een 
artikel over Baarle wilde schrijven. 
De man was natuurlijk welkom. 
Op woensdagavond 13 april kwam 
Joachim Heinz met zijn fotografe 
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Erika Rebmann het Heemhuis bin-
nen. Na de kennismaking werd er 
koffie ingeschonken en kon – in zo 
goed mogelijk Duits – het gesprek 
beginnen. Antoon koos ervoor om 
met de gasten gewoon aan de 
grote tafel in Bidoc aan te schui-
ven. Dat pakte goed uit, want het 
‘normale’ woensdagavondbezoek 
nam al gauw deel aan het gesprek 
met mooie aanvullingen op de 
informatie die Antoon aan Joachim 
verstrekte. 
De Duitse gast was goed voorbe-
reid, wat bleek uit de zeer gerichte 
vragen die hij stelde. Toch bleef hij 
zich verwonderen over de onvoor-
stelbaar gekke situaties die zich in 
Baarle voordoen. De fotografe hield 
zich druk bezig met het zoeken 
naar mooie ‘plaatjes’ in ons foto-
archief.
De twee hebben in Baarle over-
nacht en bezochten de volgende 
dag ook nog o.a. burgemeester 
Van Tilburg en pastoor Braspen-
ning. Erika maakte ook een aantal 
foto’s in het dorp, waarbij hier en 
daar een inwoner om informatie 
gevraagd werd.
Per post heeft Antoon nog wat 
informatie nagestuurd en twee 
weken later mailde Joachim zijn 
conceptartikel met de vraag of 
Antoon het kritisch wilde bekijken. 
Al gauw was duidelijk dat hier een 
zeer ervaren journalist aan het 
werk was. Hij leverde een knap 
geformuleerde weergave van wat 
hij hier opgepikt had.
Joachim Heinz werkt voor de ‘Ka-
tholische Nachrichten-Agentur’ in 
Bonn. De artikelen die hij schrijft, 
kunnen gekocht en gepubliceerd 
worden door kranten en tijdschrif-
ten.
Zo gingen Baarle en Amalia maar 
weer eens de grens over! (avt)
Amalia kan terugkijken op een 
geslaagde avond bij de Midzomer-

nachtfair. In ons kraampje aan 
de zijkant van het Heemhuis had 
Amalia gezorgd voor de nodige 
informatie over Ulicoten. De werk-
groep Ulicoten is bezig de bewo-
ning rond 1900-1920 van het 
dorp in kaart te brengen. Mensen 
uit Ulicoten stonden ingespannen 
te kijken op de twee kaarten waar 
per huis – de oude wijknummers 
stonden groot op de kaart – was 
aangegeven wie er zo’n eeuw ge-
leden woonde. Regelmatig gingen 
de vingers over de kaart. Kijken 
of de informatie ‘klopte’ met wat 
men zelf dacht. Dan is het altijd 
verwarrend dat bepaalde wegen 
zoals de weg naar Chaam, toen-
tertijd anders liepen. Bedoeling is 
om over niet al te lange tijd in Van 
Wirskaante het complete verhaal 
over de bewoning van Ulicoten te 
presenteren.

Ook de op de tafel uitgespreide 
informatie over de bevrijding van 
Baarle deed menig ‘fair-bezoeker’ 
even stilstaan. 

Voor veel bezoekers was het zater-
dagavond 23 juli ‘even bijpraten’ 
met de achter de tafel aanwezige 
bestuursleden en de vrijwilligers 
uit Ulicoten. Maar we konden 
ook weer enkele nieuwe leden 
inschrijven! En de burgemeester 
kwam op het einde van de avond 
even langs.

Altijd leuk dat in BN/DeStem in 
de maandagkrant de stand van 
Amalia met naam en toenaam 
werd genoemd in het artikel over 
de Midzomernachtfair. 
Dit voorjaar werden Frans Van 
Gils en Herman Janssen door 

Tegen het eind van de fair kwam de 
burgemeester nog even langs.

Oud-leerlingen van Antoon van Tuijl.

Midzomernachtfair
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Toerisme Provincie Antwerpen en 
VVV-Baarle uitgenodigd om mee te 
werken aan de vernieuwing van de 
toeristische ‘Enclaveroute’. In de 
bestaande route was er te weinig 
aandacht voor de enclaves en de 
unieke grenssituatie. Het traject 
werd daarom grondig aangepast: 
fietsliefhebbers rijden voortaan 
langs twaalf enclaves en passeren 
minstens 25 maal de rijksgrens. De 
route leidt tevens naar het buiten-
gebied: Baarle-Grens, Zondereigen, 
Castelré en Ulicoten. 
Eind mei werd de bewegwijzering 
volledig aangepast. De zeshoekige 
bordjes zijn behouden en een 
vlaggetje duidt voortaan aan of je 
in België of in Nederland bent. Het 
basistraject is 50 km, de verkorte 
route 40 km. Voor kinderen is er 
een heel bijzondere lus van 22,5 
km. Aan de hand van een super-
leuk opdrachtenboekje krijgen zij 
op een speelse manier uitleg over 
de enclaves. Door middel van een 
tiental opdrachten komen zij Pola 
de postbode ter hulp, waarna de 
kinderen het diploma ‘Hulppostbo-

Vernieuwde enclaveroute

de van Baarle’ ontvangen. Zo wordt 
deze fietstocht een echte belevenis!

Leden van de grensoverschrij-
dende jeugdgemeenteraad Baarle 
hebben op woensdag 8 juni het 
infobord aan het gemeentehuis 
van Baarle-Hertog onthuld. 
Daarna werd de Enclaveroute in-
gereden. Frans vertegenwoordigde 
onze vereniging, Herman was die-
zelfde namiddag aanwezig bij het 
mini-symposium ter gelegenheid 
van Amalia’s veertigste verjaardag.
De routefolder is gratis af te halen 
bij de toeristische diensten van 
Baarle, Hoogstraten en Merks-
plas. Je kan hem ook downloaden 
op de website van VVV-Baarle, 

De enclaveroute is rood ingetekend, de kinderlus paars. 

evenals als het opdrachtenboekje. 
(hja)

Het opdrachtenboekje.

Op de enclaveroute zie je precies of je in België of Nederland fietst. 
Op het Belgisch bordje zie je hoe de kinderlus wordt aangeduid.
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Nieuwe werkgroep ‘beheer’

Dit najaar start Amalia met een 
nieuwe werkgroep. Een werkgroep 
die zich tot doel heeft gesteld de 
openbare wandelpaden in de beide 
Baarlese gemeenten goed toeganke-
lijk te houden. Want soms groeien 
die dicht, takken beginnen over het 
pad te hangen, braamstruiken hin-
deren de wandelaar. Wie wel eens 
in het buitengebied loopt, herkent 
het onmiddellijk. Maar ook ander 
werk pakt de werkgroep aan: ervoor 
zorgen dat de cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden weer 
goed te beleven zijn. 
Het betekent dat er zal worden ge-
snoeid, gezaagd, gemaaid, gehooid 
en wat er verder voor de voet komt. 
De werkgroep heeft al een indruk-
wekkend lijstje van plekken die aan-
dacht behoeven. Alle plekken liggen 
in het werkgebied van Amalia, van 
de gemeenten Baarle-Nassau en 
–Hertog. 
Met vaste vrijwilligers, in wisselende 
samenstelling, gaan we iedere 
tweede maandagmorgen van de 
maand aan de slag. Om 09.00 uur 
beginnen en om uiterlijk 12.30 uur 
weer naar huis met tussendoor een 
bakkie koffie of thee. We werken op 
de maandagmorgen en houden van 
rust dus beperken we het gebruik 
van de motorzaag zo veel mogelijk. 
Maandelijks staat er in ‘Ons Week-
blad’ een oproep om mee te komen 
helpen. De vaste kern kan heel goed 
extra hulp van leden van Amalia 
van Solms gebruiken. Houdt u van 
buiten zijn en van zo nu en dan wat 
buitenactiviteit dan bent u van harte 
welkom.
Werk is er altijd, dus hulp is meer 
dan welkom als sporadische hulp 
of als vaste vrijwilliger. Let op de 
aankondigingen in Ons Weekblad 
en de digitale nieuwsbrief. 

De draaischijf aan de grens kan na tien jaar al weer dringend een nieuwe 
oppoetsbeurt gebruiken. 

Verspreid door deze Van Wirs-
kaante staat een aantal verzoeken 
om hulp, nadere informatie enz. 
Wat er allemaal speelt volgt hier 
puntsgewijs:
• bezorgers gevraagd voor de 

Heemkalender (zie voorwoord);
• bidprentjes en oude koopakten 

(Arme Amalia);
• informatie over brandkuilen 

en palissadeR op het bouwter-
rein aan de Parallelweg (artikel 
archeologisch onderzoek)

• informatie over het Kerkemoer, 
het Moer en de Moermolen 
(artikel Kerkemoer);

• extra vrijwilligers voor werkgroep 
‘beheer’ op tweede maandag-
morgen van de maand (Amalia 
aan het werk).

Foto genomen tijdens Vredesdagen 2015.

Gevraagd/gezocht
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Arme Amalia (93)

ANTOON VAN TUIJL

We kijken terug naar begin mei en 

brengen u op de hoogte van wat 

leden vanaf die datum bij Amalia 

binnenbrachten. Het wordt weer 

een interessante lijst, die we graag 

met u delen. De lijst eindigt deze 

keer op 25 juli 2016. 

Er kwamen in de voorbije periode weer heel veel boeken binnen. In al die 
dozen vonden we enkele exemplaren die we opgenomen hebben in onze 
eigen bibliotheek. Voor alle andere vonden we een goede bestemming, 
zoals we altijd aan de schenkers beloven:

– een ingebonden jaargang van Ons Weekblad van 2015. Joep de 
Jong laat altijd een extra jaargang inbinden. Die krijgen wij elk jaar 
aangeboden. U kunt al heel veel jaargangen van Ons Weekblad in het 
Heemhuis raadplegen. Onze verzameling gaat terug tot 1947 

– een ingelijst blad van de Liriodendron Tulipefera (de echte tulpen-
boom). Het is een blad van een indrukwekkende boom die u vindt in 
‘Bomen in Baarle’, nummer 60, blz. 45. Daar wordt de Tulpenboom 
afgebeeld en besproken die te vinden is in het park bij de villa van 
dokter Bloem Sr. Zijn zoon, dokter Theo Bloem, lijstte dit blad in 1999 
in

– een kruisbeeld in brons met ingelegd hout 
– een ingelijste herinnering aan een Eerste Communie 
– een kruisbeeldje in een ovalen lijst met bol glas 
– een souvenirbordje van Tirol 
– een grote serie bidprentjes 
– drie dozen met vooral oorlogsboeken 
– serie foto’s van oude ambachten 
– serie foto’s van activiteiten van Amalia 
– een welpenboekje. Dat is een welkome aanvulling op alles wat we al 

hebben van de Baarlese verkennerij 
– een paar verhalen (op papier) van Lisette en Marcel Gulickx 
– een boek met een waargebeurd verhaal 
– het ‘karton’ (dus het voorbeeld) dat Desiré Geeraerts gebruikte bij het 

weven van zijn ‘Moeder van Smarten’. Het gobelin kregen we jaren 
geleden van de broeders van De la Salle uit Cuyk. ‘Tante Cory’ (doch-
ter van Desiré Geeraerts) schonk het doek aan de broeders om hen 
te bedanken voor het feit dat zij een plaats kreeg in de schuilkelder 
bij het klooster, tijdens de bange bevrijdingsuren. Nu zijn karton en 
gobelin dus weer verenigd 

– een aantal foto’s, boekjes, brochures en documenten 
– enkele nummers van het tijdschrift ‘Brabants Landschap’. Wij konden 

onze verzameling weer een stukje aanvullen 
– een icoon van O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand 
– een fototoestel met een losse flitser 
– een hesje van ‘Atletiek Gloria’ 
– een catalogus en enkele foto’s van het Kaarsenmuseum 
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– het boek ‘Chaam van toen en nu’, deel 2 
– een groot missaal 
– een kindermisboekje 
– een soldatenplaatje 
– een geboortebord 
– drie fraai geschreven nieuwjaarsbrieven 
– vier getuigschriften van een technische school (Technisch Instituut 

‘Glorieux’ te Oostakker) 
– een doopcertificaat 
– een logboekje van ‘Raadpleging voor zuigelingen’ 
– een klein Kodak fototoestel – grote verzameling (ook zeer oude) bid-

prentjes 
– een gedenkbord van ‘50 jaar bevrijding’ 
– een paar heliogravures van Baarle, uitgegeven bij gelegenheid van 

1000 jaar Baarle 
– een ingelijste prent van een stukje Kerkstraat met pastorie, gemeente-

huis en Remigiuskerk 
– een ingelijste prent van ‘Baarle 1920’, uitgegeven door Drukkerij Jan 

Severijns, die indertijd in de Pastoor de Katerstraat werkte 
– een verzameling plakboeken met artikelen uit Ons Weekblad.

Onze schenkers zijn: Ad Jacobs – G. Valckx – familie Van den Brandt-
Wens – Onbekend – familie Bax-Couwenberg – familie Verhagen – Tiest 
Hurks – Marcel en Lisette Gulickx-Verachtert – Jos van Roozendaal – Toon 
Siemons – Ingrid Hurks – Koninklijke Drukkerij Em. de Jong – Gerda van 
de Broek-Brouwers – Johan Remeijsen, namens de familie Bloem – fami-
lie Jacobs-Tuijtelaars – familie Vlaminckx, via Jan Kerkhofs – Onbekend.

Alle schenkers heel hartelijk dank.
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Nog even enkele opmerkingen. 
Soms treffen wij in onze brieven-
bus of elders in het Heemhuis 

schenkingen aan waarvan ik niet 
kan achterhalen van wie ze afkom-
stig zijn. Wanneer u via ‘bepaalde 

sluipwegen’ uw schenking weet te 
bezorgen, dan zou het fijn zijn als 
u die van een briefje met uw naam 
voorziet. Behalve wanneer u liever 
anoniem wilt blijven. Dat respecte-
ren we natuurlijk.

Er komen opvallend veel bidprent-
jes binnen. Met volle mappen, 
goed gevulde enveloppen en zelfs 
schoenendozen vol worden ze bin-
nengedragen. 

Dat is geweldig. Bidprentjes – voor-
al de oude – zijn heel waardevol 
voor onze Werkgroep Genealogie. 
Ze leveren namelijk heel veel gege-
vens op voor stamboomonderzoek.
Mocht u kasten of zolders op te 
ruimen hebben, smijt dit kostbare 
materiaal dan niet zomaar bij het 
oud papier. Denk liever aan Ama-
lia! Ook oude koopacten, huur- en 
pachtcontracten vormen belang-
rijke studiedocumenten. Laat die 
a.u.b. niet verloren gaan.

Mevrouw Ad Kusters heeft te ken-
nen gegeven dat zij niet langer in 
staat is haar vrijwilligerswerk voor 
Bidoc te blijven doen. Vanaf de 
allereerste activiteiten van Bidoc 
heeft Ad zich ingezet voor het 
vele sorteerwerk en het uitknip-
pen en opplakken en ordenen van 
documentatie. Dat is zij, maar wat 
meer op de achtergrond, blijven 
doen tot heden. Met regelmaat 
leverde zij heel trouw haar ‘pro-
dukten’ af in het Heemhuis. Nu 
hanteren haar handen de schaar 
en de plakstift niet meer zo soepel. 
Vandaar.

Namens de vereniging en vooral 
namens de Werkgroep Genealogie 
spreek ik hier mijn grote waarde-
ring uit voor zoveel jaren trouwe 
diensten aan Amalia. Dank je wel, 
Ad.

Wirskaante_nr3_2016.indd   90 19-8-2016   16:29:29



van wirskaante 2016/3       91

Nieuwe leden

 MARIA VOETEN-WOUTERS

In de laatste drie maanden kregen 
we er weer 15 nieuwe leden bij. 

Wij heten van harte welkom:

Fam. A. Hamers
Mevr. H. Peijnenborg-van Gils
Fam. S. Jansen
Dhr. I. van Lieshout
Fam. P. van de Giessen
Fam. J. Clemens
Fam. E. Aalberts
Mevr. L. Brouwers-de Swart
Fam. J. Graumans

Vanwege het 40-jarig jubileum van Amalia werd de Vroege Vogeltocht afgesloten met een ontbijt in het Heemhuis.
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‘...De overschakeling van emmers op plastic zakken heeft 
voor de bewoners geen grote financiële gevolgen. Momenteel 
betaalt een gezin met twee emmers 31,50 gulden per jaar. In 
de nieuwe situatie zijn de onkosten bij gebruik van twee zakken 
per week voor een heel jaar 36,40 gulden...’.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (11)

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.

Ook in dit nummer zal ik aan de 

hand van zijn dagboeken een 

selectie maken; een kijkje op het 

leven in het Baarle van toen. In 

dit nummer geven de artikelen 

een blik op het leven weer in de 

periode 1971-1972
 

September 1971
Baarle in oude ansichten

Baarle in oude ansichten, samen-
gesteld door G.J. Rehm, streek-
archivaris in de Kring Oosterhout. 
Omvang 80 blz. Met 40 afbeel-
dingen van oude prentbriefkaarten 
en foto’s van Baarle-Nassau en 
Baarle-Hertog in de jaren 1880-
1930. Gebonden in linnen bandje 
met op de voorzijde de reproductie 
van een oude ansicht. Verschijnt 
begin september 1971.

Aan de hand van deze 40 kostelij-
ke oude ansichten en foto’s en de 
daarbij behorende onderschriften 
maakt de lezer een rondwandeling 
door de beide dorpen van zo’n vijf-
tig à zestig jaar geleden. De auteur 
schreef bij iedere afbeelding een 
uitgebreid onderschrift, die tesa-
men veel infomatie geven omtrent 
de jongste historie van Baarle. Het 
boekje geeft een beeld van het 
dagelijks leven in deze grensdor-
pen tussen Nederland en België 
in grootvaders tijd; de tijd dat gas, 
licht en water nog een bijzonder-
heid was, het straatbeeld nog 
werd bepaald door wandelaars, 
fietsers en karren, en de inwoners 
van Baarle nog gekleed gingen in 
lange rokken, hoge boorden, bonte 
schorten, rijglaarsjes en klompen.
Het zou te ver voeren u een 
opsomming te geven van al die 

40 afbeeldingen maar enkele 
willen we hier toch noemen. De 
Chaamseweg in 1929 met groot 
woonhuis van de kinderen van 
den Heijning en de bierwagen 
van Verheijen, de Nieuwstraat 
omstreeks 1923 met het ‘Café 
Belge’ (red: later ‘t Hoekske) van 
H. Gillis, de Hollandse kerk in 
1929, de Nieuwstraat in 1920 
met Café Adr. Martens en bakkerij 
F. Gulickx. Het gemeentehuis van 
Baarle-Nassau aan de Singel in 
1907 met de herberg van T. Olis-
laegers en de smederij van L. Van 
Puyenbroek. Hotel-restaurant ‘Het 
Hof van Holland’ van de weduwe 
T. Olislaegers. De Alphenseweg 
(nu St.Annaplein) omstreeks 
1929 met de textielwinkel van de 
gebroeders Verschueren. De Singel 
in 1915 met Hotel Den Engel van 
M. van Tilburg. Het St.Annaplein 
met smederij Rijsbosch, de Singel 
met het huis van de tabaks- en 
sigarenfabrikant C.L. Loots. De 
Molenstraat in Baarle-Hertog in 
1929 met het kantoor van de 
Belgische douane en het Café ‘Het 
Hof van Brussel’. De Stationsweg 
(nu Grensweg) met stationschef J. 
Wolters in 1929. De Molenstraat 
in 1915 met ‘Café Central’ van 
van Hoek en de kruidenierswin-
kel ‘De Concurrent’. Het station 
in 1915 met Duitse Militairen. 
Het klooster van de Paters van 
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den H.Geest in Baarle-Nassau 
omstreeks 1930. De Molenstraat 
in Baarle-Hertog met café annex 
slagerij van de familie van der 
Flaes. De St.Remigiuskerk in 
Baarle-Hertog omstreesk 1909. 
Het kerkplein in Baarle-Hertog in 
1918 met de kruidenierswinkel 
van G. Rijsbosch en het Belgische 
Postkantoor. De Pastoor de Kater-
straat in 1912 met de smederij 
J. Kin en Drukkerij T.J. de Jong. 
Het station en perron van Baarle-
Nassau in 1929, met de sigaren-
fabriek van Frans Heuvelmans. 
De Kerkstraat in Baarle-Hertog 
omstreeks 1905, de Kerkstraat in 
1915 met het postkantoor en het 
klooster der Franciscanessen, De 
Stationstraat met de openbare la-
gere school en ‘Café Neuf’ van de 
weduwe J. Maas. De Pastoor de 
Katerstraat met ‘Café Statiezicht’, 
schoenmakerij Willekens, timmer-
man L. Rombouts en kruidenier 
D. Wouters. De Burgemeester van 
Gilsestraat in Baarle-Hertog in 
1929. Loveren in 1929 met ‘Her-
berg De Zwaan’ van Mathijssen en 
het woonhuis van F. Michielsen. 
Past. de Katerstraat rond 1900 
met de woning van L.Moreau (red: 
nu Den Bonten Os) en de leer-
looierij. Loveren omstreeks 1890 
met de wagenmakerij van Adr. 
Luijten en de smederij van L.G. 
Kin en zonen. Kerk en pastorie van 
Ulicoten in 1931. De stoomzuivel-
fabriek ‘De Eendracht’ in Ulicoten 
in 1931, enz. enz. 

Niet alleen foto’s van huizen, 
kerken, straten, winkels, kloos-
ters en dorpsgezichten worden 
in dit boekje opgenomen, ook de 
mensen van toen in Baarle komen 
aan de beurt. Zij zijn veelvuldig in 
dit boekje afgebeeld. Ongetwijfeld 
zullen de namen herinneringen 
oproepen.

Oktober 1971
Koos Graumans bouwde 
polyester VW 1600-de Luxe

De heer Koos Graumans, Hoog-
braak 38 in Baarle-Nassau, heeft 
zelf een Volkswagen gebouwd. 
Natuurlijk is zijn fraaie auto 
niet helemaal zelfbouw want hij 
gebruikte hiervoor een chassis 
van een volkswagen 1600 met 
een gedeelte van het frame en een 

motor van een total-loss-wagen. 
Maar wat uiterlijk betreft, en ook 
door het aanbrengen van allerlei 
snufjes heeft hij toch wel echt een 
totaal andere Volkswagen tevoor-
schijn gebracht. “Nu weet ik pas 
goed wat een Volkswagen eigenlijk 
is” zegt de heer Graumans, die al 
bijna 12 jaar VW-monteur is en 
bovendien tegenwoordig chef-mon-
teur in de VW-garage in Baarle-
Nassau. Hij heeft dan ook in twee 

Het fraai uitgevoerde boekje, uitgegeven in 1971, geeft een 
fraai beeld van het Baarle van nog veel vroeger. 
uitgever Rehm

Trotse bouwer en eigenaar bij zijn zelfgebouwde auto. Wat we nu al lang als 
vanzelfsprekend ervaren waren destijds bijzondere noviteiten en innovaties. 
foto: K. Graumans
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jaar ongeveer tweeduizend uren 
gewerkt aan zijn project.
De carrosserie van zijn Volkswagen 
is niet van plaatstaal maar van 
polyester. Hij wilde een sportieve 
lage wagen en maakte daarvoor 
het frame en de neus van de auto 
vijftien cm. langer. Plaatstaal zelf 
buigen in het vereiste model is voor 
de doe-het-zelver bijna een onmo-
gelijke zaak, vandaar polyester. 
“Bovendien kun je dan precies het 
model gieten dat je wilt hebben”, 
zegt de heer Graumans, die voor 
het gieten van de polyester eerst 
hardboard mallen moest maken. 
De carrosserie vormt één onderling 
geheel en kan zo van het chassis 
afgeschroefd worden.

Aparte snufjes

Een van de nieuwe snufjes aan 
deze wagen is de achterruit die 
niet alleen verwarmd kan wor-
den, maar die ook voorzien is van 
ruitenwissers en twee sproeiers 
zodat onder alle weersomstan-
digheden het uitzicht goed blijft. 
Iets heel bijzonders zijn de in- en 
uitklapbare koplampen. De heer 
Graumans wilde een strakke neus 
bij de auto en dus moesten de 
koplampen weggewerkt kunnen 
worden. Hij slaagde erin om het 
paar koplampen dat aan alle wet-
telijke eisen voldoet met behulp 
van twee electromotoren die rechts 
en linksom kunnen draaien vlot in 
en uit te laten klappen. Uiteraard 
door de bediening van binnenuit. 
Voor op de neus bevinden zich 
twee mistlampen en de stads- en 
knipperlichten. De zitplaatsen zijn 
ook helemaal zelfbouw. Dit was 
nodig vanwege de lage carrosserie. 
De bekleding van goed afwasbaar 
materiaal en door de bouwer ( met 
behulp van zijn echtgenote) zelf 
aangebracht. Het hele interieur ziet 

er zeer verzorgd uit. Het dashboard 
is van hout vervaardigd. De motor 
van de wagen is een opgevoerde 
1500 cc met een vermogen van 65 
pk. “Ik kan er wel 145 tot 150 km 
per uur mee halen”, vertelt de heer 
Graumans doodnuchter. De wagen 
weegt negenhonderd kg., waarvan 
driehonderd kilo voor rekening van 
de polyester. Goedgekeurd.
Zelf een wagen bouwen is al iets 
maar om er mee op de weg te 
mogen komen en hem officieel als 
een echte auto erkend te krijgen 
is weer iets anders. Maar bij de 
keuring door de Rijksdienst voor 
het wegverkeer te Tilburg slaagde 
de wagen met glans. Zoals op 
alle auto’s de bouwer, het type en 
de uitvoering op de carrosserie 
moet aangegeven worden, staan 
ook op deze wagen als gegevens 
VW1600L. De letter L staat voor 
Luxe, zegt de heer Graumans, 
die het toch wel erg leuk lijkt te 
vinden. 
De belangstelling voor deze eigen-
bouw is groot. Allerlei collega’s en 
kennissen uit de Volkswagenwereld 
komen hem bekijken. De heer 
Graumans vindt dat de wagens 
minstens vier jaar dienst moeten 
kunnen doen, want zo zegt hij 
”dan heb ik waarschijnlijk pas 
zin om weer een nieuwe te gaan 
bouwen. Het was een leuk maar 
zwaar karwei.

2 november 1971
Gemeentebestuur wil huisvuil 
in plastic zakken

 
Wanneer de Raad van Baarle-
Nassau er mee akkoord gaat zal 
met ingang van 1 januari 1972 het 
huisvuil in de gemeente worden 
opgehaald in plastic zakken. De 
overschakeling van emmers op 
plastic zakken heeft voor de bewo-
ners geen grote finaciële gevolgen. 

Momenteel betaalt een gezin met 
twee emmers 31,50 gulden per 
jaar. In de nieuwe situatie zijn 
de onkosten bij gebruik van twee 
zakken per week voor een heel jaar 
36,40 gulden.
In een rapport bij het raadsvoor-
stel, dat tijdens de raadsvergade-
ring van donderdag 4 november op 
tafel komt, staat dat de reini-
gingsdienst twee keer per week in 
Baarle-Nassau en -Hertog huisvuil 
ophaalt. Bij zo’n wekelijkse ophaal-
beurt wordt een hoeveelheid huis- 
en bedrijfsvuil van ongeveer 70 
kubieke meter samengeperst vuil 
(het zou 210 m3 zijn als het afval 
‘los’ wordt gestort) afgevoerd. Als 
het huisvuil in Baarle in emmers 
wordt aangeboden zal binnen niet 
al te lange tijd een halve dag meer 
moeten worden vrijgemaakt om 
alle vuil af te voeren, zeker nu het 
aantal aanbieders (Dorp Noord en 
L’Air Pur) snel toeneemt.

16 november 1971
Limfa-water van Baarle lest best

De Limfafabrieken hebben in de 
eerste twee dagen van hun ‘zuiver 
water voor Rotterdam’-productie al 
vijduizend flessen naar de Maas-

Er was een tijd….dat er plastic 
zakken waren voor alle huisvuil. 
Ongesorteerd. Daarvoor werd 
het vuilnis opgehaald in dit soort 
vuilnisemmers.
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stad gereden. Hun belangrijkste 
concurrent is nog steeds de impor-
teur C. v.d. Waal van het Noorse 
water, die zich dinsdagavond in 
een televisieprogramma nogal 
smalend uit liet over de vloeistof 
van de Baarlese onderneming. Hij 
verklaarde dat het bronwater van 
Limfa onthard was en organische 
stoffen bevatte. De heren Verheijen, 
directeuren van Limfa, namen dit 
staaltje warenkennis nogal lakoniek 
op. Ze omschreven hun product 
als zuiver grondwater. De heer F. 
Verheijen zei ons dat hij het niet de 
moeite waard achtte op de aantij-
gingen van zijn concurrent te rea-
geren. Wel vernamen we nog dat 
Limfa overweegt behalve een ‘natu-
rel’ product ook een koolzuurhou-
dende versie van hun bronwater op 
de markt te brengen. In het totale 
productiepakket nemen de voor 45 
cent verkochte flessen geen grote 
plaats in. Limfa produceert 28.000 
flessen frisdrank per uur. 

19 januari 1972
Limfa maakt geen water meer

De limonadefabrieken in Baarle-
Nassau hebben eind vorige week 

besloten de productie van drinkwa-
ter – voor een belangrijk gedeelte 
bestemd voor het Rijnmondgebied 
– te staken. De Limfafabrieken zien 
zich hiertoe genoodzaakt doordat 
het Limfa-water door de noodzake-
lijke toevoeging van koolzuur onder 
de frisdranken accijnsregelingen 
is komen te vallen. Dit betekent 
volgens de heer Verheijen van 
Limfa dat de prijs van het drink-
water voor de consument te hoog 
komt te liggen. Limfa heeft naar 
schatting in de afgelopen weken 
zo’n 60.000 liter drinkwater omge-
zet. De fabriek gebruikte water uit 
eigen grondwaterbronnen. Als men 
water zou moeten gaan produceren 
zonder toevoeging van koolzuur 
zou dit voor de fabriek in Baarle-
Nassau te grote investeringen 
vragen. De Rotterdamse importeur 
van Noord-Drinkwater, de heer De 
Waal, gaat wel door met de ver-
koop van drinkwater. Hij ziet zich 
echter genoodzaakt de prijs van 
het water (in kartonnen twee-liter 
verpakking) te verhogen met 40 à 
50 cent per pak. De huidige prijs 
is 1,12 gulden per twee liter. De 
prijsverhoging zal waarschijnlijk 1 
februari ingaan.

22 januari 1972 
Weg Breda - Baarle-Nassau

Den Bosch. De meest radicale 
oplossing voor de problemenweg 
Breda - Baarle-Nassau werd vrij-
dagochtend aan de hand gedaan 
door T. Appelman, leider van de 
jeugdherberg in Chaam, die als 
woordvoerder van een der belang-
hebbenden optrad.
Zijn oplossing was: “Geen nieuwe 
weg!” Hij rekende de gedeputeerde 
voor dat er – ook voor de provincie 
– een heel wat voordeliger plan is, 
n.l. de omleiding van het verkeer 
naar Turnhout via Tilburg over de 
nieuwe weg aan te leggen en voor 
het overige is het een kwestie van 
andere bewegwijzerig. De heer 
Appelman pleitte voorts voor de 
wilde ganzen, die naar zijn weten 
in grote getale overwinteren in het 
gebied waar het huidige wegtracé 
doorheen loopt. De omstreden 
weg Breda - Baarle-Nassau zal 
een der eerste wegen in Noord-
Brabant zijn waarvoor de provincie 
een volledige inspraakprocedure 
gaat toepassen. Dit verheugende 
nieuws deelde gedeputeerde J. v.d 
Harten vrijdagochtend mee aan al 
degenen die naar het provincie-
huis gekomen waren om er hun 
bezwaren tegen het bestemmings-
plan van Nieuw-Ginneken, vooral 
met betrekking tot het tracé van 
genoemde weg, mondeling toe te 
lichten.

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.

‘De Limfa’, zo werd de limonadefabriek in Baarle genoemd. Zij produceerden en 
leverden in 1971 al een tijdje bronwater aan de ‘Rijnmond’. Voor die tijd ook al 
innovatief.
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SEPTEMBER

Donderdag 1 september
Zomeravondwandeling door ons 
heem. Vertrek om 19.00 uur aan 
de kerk van Ulicoten. 

Zondag 4 september
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur. Met presentatie van de 
dertigste Heemkalender.

Woensdag 7 september
Extra zomeravondwandeling. 
Vertrek om 18.30 uur vanaf café 
Schuttershof in Zondereigen. De 
wandeling voert door het Moer en 
het Kerkemoer, met boswachter 
Bart Hoeymans van het Agent-
schap Natuur en Bos. Let op: 
deze zomeravondwandeling begint 

Activiteitenkalender

een half uur eerder dan normaal. 
Omstreeks half negen zijn we weer 
terug bij het Schuttershof.

Zaterdag 24 september
Wandeling die we onder de naam 
‘Geen moer te zien’ durven aan 
te kondigen. Maar we gaan wel 
overblijfselen van de turfwinning 
zien zoals turfvaarten. En zelfs nog 
een klein stukje moer, het enige 
dat resteert in West-Brabant: in 
De Matjens op de grens tussen 
Achtmaal en Nieuwmoer. We 
pikken ook nog een stukje van de 
Oude Buijsse Heide mee. Vertrek 
om 9.00 uur vanaf het heemhuis, 
carpoolen naar Achtmaal. De 
wandeling is zo’n 16 km lang. Voor 
onderweg eten en drinken meene-
men. Aanmelden via zandwegen@
amaliavansolms.org. 

Baarle-Nassau kent nog veel zandwegen (zomeravondwandeling juli over 
Castelreesche Heide).

Met boswachter Bart Hoeymans op pad in het Kerkemoer.
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OKTOBER

Zondag 2 oktober 
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur

Zondag 16 oktober
Dag van de Trage Weg. Bij het slui-
ten van deze Van Wirskaante is het 
nog onduidelijk of deze activiteit 
doorgang kan vinden.

NOVEMBER

Zondag 6 november
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Zaterdag 12 november
Uitreiking Knippenbergprijs in het 
gemeentehuis van Baarle-Hertog.

Dinsdag 22 november
Lezing ‘Biodiversiteit en landbouw’. 
Aanvang 19.30 uur in de aula van 
het Cultureel Centrum Baarle.

DECEMBER

Zondag 4 december
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Dinsdag 20 december
Kerstviering. Aanvang 19.30 uur in 
de aula van het Cultureel Centrum. 
Aanmelden verplicht. Zie hiernaast.

Donderdag 29 december
Winterwandeling. Vertrek om 9.00 
uur vanaf het Heemhuis.

KERSTVIERING 2016

Op dinsdag 20 december houdt Amalia haar jaarlijkse kerstviering 
in de Aula van het Cultureel Centrum Baarle. De kosten bedragen 
€ 5,00 p.p., bij opgave te voldoen.

U kunt zich – tot 10 december – op twee manieren inschrijven 
voor de kerstviering:
. via de mail info info@amaliavansolms.org met vermelding van 

het aantal deelnemers plus de namen. 
 Graag gelijktijdig het verschuldigde bedrag overmaken op reke-

ning NL 13 RABO 0103 8949 69.
. n het heemhuis op de woensdagavond of op de eerste zondag 

van de maand. Hier kunt u 
ook contant betalen.

Het programma van de 
kerstviering wordt in december 
bekend gemaakt. Er kunnen 
ten hoogste 100 personen aan 
de kerstviering deelnemen. 
Schrijf u tijdig in!

Amalia organiseert dit jaar de uitreiking van de Knippenbergprijs 2016. Herman 
Janssen en Frans van Gils zullen 12 november het vervolg van ons WO-I project 
toelichten.
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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
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In het grensgebied van Nederland en 

België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt 

u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:  

specialist in drukwerk voor de retail. 

Het familiebedrijf werd opgericht in 

1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke 

drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-

offset op klein en groot formaat, 

daarnaast rotatie-offset: heat-set- 

èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 

Drukkerij Em. de Jong vindt u alles 

onder één dak. Een succesvolle 

filosofie, die aansluit op de vraag 

van alledag. Betrouwbaar, snel en 

hoge kwaliteit tegen de scherpst 

mogelijke prijs.

www.emdejongdirect.nl

 Nu ook 
ONLINE drukwerk

w w w . e m d e j o n g . n l

Wirskaante_nr3_2016.indd   100 19-8-2016   16:29:36


