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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 

Heemhuis
Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

Bankrelatie
• NL 13 RABO 0103 8949 69

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

• Jeugdlidmaatschap: e 5,00 

Colofon

Secretariaat (Maria Voeten)

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

0031 (0)13 507 8133

info@amaliavansolms.org

Voorzitter (Ad Jacobs) 

0031 (0)13 507 8258

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever
Ad Jacobs, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website
• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org

Van Wirskaante
Overname van teksten is toege-

staan mits bronvermelding.

Losse nummers zijn verkrijg-

baar voor e 5,00 per stuk.

 

Redactieadres
vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1300

Inhoud
4 Voorwoord

6 Aon de praot mee…. (66) 
 Lucia de Bont-Boeren
‘Eigenlijk snap ik niet hoe ik het al-
lemaal gedaan heb, met 8 kinderen.’ 
Dat vraagt Lucia de Bont-Boeren 
(91) zich ergens in het interview af.

14 Bewoning van Ulicoten  
 in 1900

In de toenmalige wijk C van de 
gemeente Baarle-Nassau stonden op 
1 januari 1900 nog geen honderd 
woningen. Jeroen en Gust Geerts 
hebben in kaart gebracht waar die 
huizen stonden en wie er woonden.

22 ‘Grenspaaltje’ wordt  
 curiositeit
Een merkwaardige steen met de 
letters BH erin 
gebeiteld, heeft 
een bestemming 
gekregen. Daar-
mee zijn de ‘Rog-
gerentjes 2016’ 
gerealiseerd.

25 Hoe uniek is Baarle? (4)
In deze vierde aflevering sluiten we 
het Aziatische deel van onze rond-
reis in het Midden-Oosten af. Op 
het grondgebied van de Verenigde 
Arabische Emiraten en Oman liggen 
de twee zuidelijkst gelegen enclaves 
in de wereld: Madha en Nahwa. 

32 In memoriam

33 Ontmoetingen in een  
 andere wereld (3)
41 Het emplacement aan de  
 grens
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Nu een grondplan van Weelde 
Station in het spoorarchief in Brussel 
is gevonden, kan een tekening van 
het hele emplacement aan de grens 
worden gemaakt. Die is als bijlage 
bij Van Wirskaante gevoegd. 

49 Hoogspanning aan de  
 Belgisch-Nederlandse  
 grens (23)
Er duiken steeds weer nieuwe 
gegevens en foto’s op ter aanvulling 
van het boek ‘Hoogspanning aan de 
Belgisch-Nederlandse grens’. Tot aan 
het einde van de WO1-herdenking 
in 2018 gaan we op de ingeslagen 
weg verder.

59 Nieuwe leden

69 Activiteitenkalender

60 Kruidenvrouwtje (39)
Jeanne Meeuwesen heeft aangege-
ven een punt te willen zetten achter 
haar loopbaan als schrijfster voor 
Van Wirskaante. Leo Voeten heeft 
een interview met haar.

62 Merkwaardigheden (88)

64 Amalia aan het werk (11)

69 Zomeravondwandelingen  
 2017 
Nog wat extra informatie over de 
wandelingen in Ulicoten (mei) en 
Castelré (juli).

74 Arme Amalia (97)

76 Uit de dagboeken van 
 Jo Huijbregts (14)

84 Activiteitenkalender



4       van wirskaante 2017/3

Voorwoord
De afgelopen maanden heeft u 

met volle teugen kunnen genieten 

van ons zomerprogramma. Dat zat 

boordevol activiteiten, met voor 

ieder wat wils. 

De organisatoren – zij steken er 

heel wat van hun vrije tijd in – 

zijn uitermate blij met de grote 

belangstelling. Die is soms zo 

groot dat enkele activiteiten al na 

enkele dagen ‘uitverkocht’ zijn. 

Als het kan, doen we het nog een 

tweede keer, zoals dit jaar bij de 

Heemreis naar Val-Dieu. Voor 

volgend jaar heeft het bestuur 

zich al beraden hoe een ‘te snel 

uitverkocht zijn’ te voorkomen.

Veel van onze leden hebben 
afgelopen tijd ongetwijfeld van een 
welverdiende vakantie genoten, 
zijn erop uitgetrokken om andere 
plaatsen en landen te bezoeken. 
Maar voor wie historische verbin-
dingen met Baarle zoekt, kan ik 
maar één goede raad geven: ga 
mee met Amalia’s heemreizen. Wie 
dit jaar thuisbleef, kon deze zomer 
bij Amalia terecht op een van 
de vele zomeractiviteiten. In ons 

eigen heem was er ook nog veel te 
ontdekken.

Wielerzesdaagse

Maar in Baarle begint de vakantie 
met de Wielerzesdaagse. Heel 
veel kinderen en kleinkinderen 
van onze leden deden ook dit jaar 
weer mee aan dit wielerspektakel. 
Hier hoef ik verder niets over uit 
te leggen, de W6D is bij iedereen 
in Baarle en omgeving bekend. 
Dit jaar was het een jubileumjaar 
en wel een gouden jubileum. Men 
trok met bijna 700 kinderen en 
200 begeleiders voor de 50e keer 
op pad. Een geweldige prestatie 
voor de organisatie. Van alle kan-
ten waren er felicitaties voor het 
Jeugdwerk Baarle dat al die jaren 
tekende voor de organisatie. Ook 
van onze kant een dikke proficiat.
Waarom deze aandacht voor onze 
Wielerzesdaagse. Wel, zelf heb ik 
als leiding in de jaren tachtig hier-
aan een aantal jaren meegedaan. 
Dit jaar heb ik een dag in een re-
troteam (oudgediende) mee mogen 
doen. Het was een geweldig leuke 
ervaring weer een keer de sfeer te 
proeven van dit evenement.

Als je ziet dat kinderen en ouders 
nog steeds heel veel plezier heb-
ben in hun eigen heem en directe 
omgeving dan is het prachtig dat 

dit er is. Geweldig gewoon en er 
is maar een advies voor, namelijk 
gewoon doorgaan.
Als je naar onze zomeractiviteiten 
kijkt dan proberen ook wij dit voor 
onze leden na te streven. Plezier 
beleven in en informatie uitwisse-
ling over onze eigen woonomge-
ving. Als we kijken naar de belang-
stelling voor de zomeractiviteiten 
dan kan ik stellen dat we daar in 
geslaagd zijn.

Vrijwilligers gevraagd

Als we naar ons afgelopen pro-
gramma kijken dan kunnen wij dit 
U alleen aanbieden dankzij onze 
vele vrijwilligers. Zij trekken voor 
ons de kar. Of dat dit nu is voor 
onze lokale heemdag, de zomer-
avondwandelingen, de heemreizen, 
150 jaar Bels Lijntje, de website, 
facebook, redactie, bidoc, ten-
toonstelling 100 jaar kiesrecht of 
andere zaken, zonder hen kunnen 
wij niet. 
Ik ben erg blij met deze vrijwilli-
gers maar we kunnen er nog meer 
gebruiken.

Binnenkort starten we een beeld-
bankgroep op. Een stuurgroep 
is bezig met de voorbereiding 
hiervan. Het wordt een ambitieus 
(en veel tijd vergend) project: het 
digitaliseren van foto’s, documen-

Het retroteam op de Wielerzesdaagse. foto Jeugdwerk Baarle
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ten, knipsels, bidprentjes en wat 
nog meer in het bezit van Amalia 
is, zodat het voor een ieder veel 
gemakkelijker beschikbaar is. Voor 
dat werk zijn veel helpende hand-
jes nodig. Heb je tijd en zin om 
er aan mee te werken, neem dan 
contact op met ons secretariaat: 
Maria Voeten via info@amalia-
vansolms.org of 013-5078133. 
Ook voor meer informatie over het 
project kun je bij haar terecht; zij is 
een van de leden van de stuur-
groep beeldbank.  

Bestuurders gevraagd

Op onze Algemene Ledenvergade-
ring van afgelopen maart hebben 
wij Piet Bastiaansen voorgedragen 
als bestuurslid. Onze voordracht 
werd door alle aanwezige leden 
ondersteund en Piet trad hierdoor 
toe tot ons bestuur. Wij waren 
bijzonder ingenomen met zijn 
toetreden omdat zijn bestuurlijke 
ervaring een gewenste aanvulling 
was binnen ons bestuur.
Jammer genoeg hebben wij van 
zijn bestuurlijke ervaring maar kort 
gebruik kunnen maken. Hij heeft 
namelijk besloten om persoonlijke 
reden uit het bestuur te treden. Wij 
vinden dit bijzonder jammer, maar 
respecteren zijn besluit. 

Dit wil wel zeggen dat we weer 
op zoeken moeten naar nieuwe 
bestuurders. Ja, bestuurders want 
ook ik ga stoppen als voorzitter 
en bestuurslid van Amalia bij de 
komende Algemene Ledenvergade-
ring. Ik heb deze functie lange tijd 
met veel plezier bekleed en wil zelf 
op een andere wijze actief zijn voor 
Amalia. 
Heb je interesse in een bestuurs-
functie meld je dan aan bij mij. 

Activiteitenprogramma 2018

Na de vakantie gaan we aan de 
slag met het activiteitenprogramma 
voor 2018. Heb je leuke ideeën 
of wil je zelf iets organiseren, geef 
dit dan door aan ons secretariaat. 
Maria Voeten zorgt dat het dan bij 
de commissie komt die het nieuwe 
activiteitenprogramma voorbereidt.
Ideeën zijn meer dan welkom en 

met Uw hulp kunnen we weer een 
gevarieerd programma maken. 
In juni 2018 gaan we aandacht 
schenken aan het einde van de 
Grote Oorlog. Onder de werktitel 
‘(Ont)spanning bij de dodendraad’ 
sluiten we dan een hele reeks ac-
tiviteiten die we de afgelopen jaren 
onder de naam ‘Hoogspanning’ 
hebben uitgevoerd op een gepaste 
wijze af. Alle informatie krijgt u via 
de gebruikelijke kanalen: web-
site, nieuwsbrief, facebook, Ons 
Weekblad en natuurlijk ook Van 
Wirskaante.

Dit jaar voor het eerst geen heem-
kalender. Wij zullen de presentatie 
op de eerste zondag van septem-
ber door Antoon van Tuijl zeker 
missen. Er is wel nagedacht en 
gekeken naar een alternatief, maar 
dat heeft helaas geen resultaat 
opgeleverd. 

Alle najaarsactiviteiten van Amalia 
staan achterin deze Van Wirskaan-
te in de Activiteitenkalender ver-
meld. De kerstviering (dit jaar niet 
op een dinsdag, maar op woens-
dagavond 20 december) wordt nog 
aangekondigd in de volgende Van 
Wirskaante. Dan kunt u zich ook 
nog inschrijven voor deze activiteit 
waar we het jaar mee afsluiten. 
Ik hoop u op een van Amalia’s 
activiteiten te ontmoeten. 

Ad Jacobs, uw voorzitter
Deze zomer zijn we op bezoek geweest op het Heemerf  Schutsboom in Goirle bij de 
Vyer Heertgangen.
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‘Eigenlijk snap ik niet hoe ik het allemaal gedaan heb’

Aon de praot mee... (66)
Lucia de Bont-Boeren

JEANNY WOUTERS

‘Eigenlijk snap ik niet hoe ik het al-

lemaal gedaan heb, met 8 kinderen.’ 

Dat vraagt Lucia de Bont-Boeren (91) 

zich ergens in het interview af. Als 

je het zo allemaal op een rijtje zet, 

dan is het een indrukwekkende staat 

van dienst. Acht kinderen grootge-

bracht, waaronder twee tweelingen. 

Haar oudste zoon verongelukte op 

20-jarige leeftijd. Via de BJB in 

bestuurswerk terechtgekomen, na 

haar trouwen in de Boerinnenbond. 

Jarenlang voorzitster geweest, in het 

Gewestbestuur gezeten en ook daar 

voorzitster geworden, in het Provinci-

aal bestuur gekomen. Meegewerkt in 

het boerenbedrijf; haar man zat in de 

dorpspolitiek. Betrokken geweest bij 

de oprichting van de Wereldwinkel, 

actief geweest jarenlang in de Minder 

Mobielen Centrale en als Thuisoppas 

voor CM Turnhout, van kindsaf aan 

gezongen bij diverse koren, tot voor 

drie jaren. En inmiddels zijn er zestien 

kleinkinderen waarvan er een helaas is 

overleden en drie achterkleinkinderen.

Lucia Maria de Bont-Boeren is 
geboren op 20 december 1925 
in Baarle-Hertog, als dochter van  
Cornelis Boeren (Alphen 1893) 
en Maria van Eijk (Baarle-Hertog 
1890). Het boerengezin woonde 
op de Tommel en haar moeder 
overleed toen ze nog klein was. 
Lucia was de op één na jongste. 
Ze herinnert zich dat pa ver-
telde dat moeder in Leuven in het 
ziekenhuis lag en hij moest een 
hele dag reizen met de trein om 
haar op te zoeken. Na de dood 
van moeder kwam er een tweede 
moeder: Marie Stevens, en door 
haar is Lucia opgevoed. “Het was 
heel gezellig thuis. We moesten 
allemaal helpen op de boerderij en 
dienen.” Lucia kon goed leren en 

tante Nonneke die op het Heilig 
Graf werkte, drong aan dat zij zou 
doorleren, maar dat wilde ze niet. 
“Ik heb wel extra Franse les gehad, 
maar verder heb ik het zonder 
studies kunnen doen. Ze dachten 
dat ik nonneke zou worden; mijn 

Familie Boeren omstreeks 1940. 

Moeder Maria van Eijk.
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jongste zus is wel non geworden, 
ging naar het Heilig Graf en de 
missie. Veel te vroeg gestorven” 
verzucht ze.

Schrift

In een schrift houdt Lucia allerlei 
gegevens bij, zoals overlijdens-
data. Als je ouder wordt vallen er 
mensen om je heen weg, voelt ze 
zich alleen? “Eigenlijk niet”, zegt 
Lucia. Ze heeft drie schoonzussen, 
een van 90 en een van 92, daar 
kaart ze nog mee, en een van 96 
jaar oud. Maar de lijst in het schrift 
is erg lang!

Oorlog

Na school moest ze overal gaan 
helpen in de huishouding. “Ik was 
nooit vast in dienst ergens, bleef 
niet slapen. ‘s Avonds ging ik altijd 
naar huis. Meest werkte ik in Baol, 
veel op de Tommel, als mensen 
een kindje hadden gekregen. Nooit 

lang, wel moest ik regelmatig 
terug! Mijn oudste zus Mina was 
thuis op de boerderij de vaste 
hulp.” Lucia herinnert zich ook dat 
ze vlak na de oorlog haar diploma 
koeien melken haalde; dat ging uit 
van de Boerenbond.
Aan de oorlog heeft ze ook nog 
herinneringen. Ze was 15 toen ze 
het huis uit moesten de schuilkel-
der in. Dat weet ze nog zo goed 
omdat ze net haar eerste paar 
panty’s had gekregen. “Er werden 
bommen gegooid en we moesten 
bij de familie Kersemans in de 
kelder. Onze schuur is afgebrand. 
Toen de Duitsers zich terugtrok-
ken, werd alles vernield. Na de 
oorlog hebben we de pannen goed 
gelegd en ging alles gewoon door.” 
Ze weet ook nog dat er een V-I 
neerstortte op 150 meter van hun 
huis: “Het was op 1 november, 
we waren naar het lof geweest. 
Alle pannen waren er weer af, 
we waren juist binnen toen het 
gebeurde.”

Lucia op 18-jarige leeftijd.

Piet en Lucia in hun verkeringstijd.

Familie De Bont omstreeks 1940.

Corrie en Lucia op 15-jarige leeftijd 
met hond Tippie.
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Piet

De oudste zus van Lucia was 
getrouwd met Willem de Bont, en 
woonde op de boerderij aan het 
Oosteind. Piet de Bont werkte daar 
ook en zo leerden ze elkaar ken-
nen. “Piet moest soldaat worden. 
Hij stond voor de brug te wachten 
en die werd opgeblazen. Eigen-
lijk was hij onderweg om zich te 
melden voor de dienstplicht, maar 
toen is hij ondergedoken.” 

In 1949 trouwden ze, en de 
Heilige Mis was in de parochiezaal 

van Baarle-Hertog want de kerk 
was na de oorlog nog niet hersteld. 
Het was een dubbele bruiloft, dat 
werd veel gedaan in die tijd. Haar 
broer Louis Boeren trouwde ook, 
en ze weet nog dat de BJB een 
erehaag vormde voor hen. 

Ze gingen wonen in een klein huis-
je tegenover de ouderlijke boerderij 
van de familie De Bont. Er was een 
huis en een schuur; die werden 
onder de broers verloot en er moest 
worden bijgebouwd. Lucia en Piet 
bouwden een stal en woonhuis 
erbij, Willem en zijn vrouw hadden 
het oude huis en de stal. Alles 

werd samen aangepakt. “We zijn 
altijd goed overeengekomen”, zegt 
Lucia.  In één zomer moesten 
twee huizen gebouwd worden en 
in de tussentijd woonden ze met 
10 man, tijdens de bouw, in hun 
kleine huiske: het gezin van Wil-
lem had al 5 kinderen en Piet en 
Lucia hadden 1 kind. “De twee-
ling is geboren op dezelfde dag 
dat we verhuisd zijn. Ik paste op 
de kinderen, mijn zus hielp met 
verhuizen en sjouwen. Julia Loots 
vroeg aan mij: ‘wilde in het nieuwe 
huis bevallen?’ Ja, zei ik. De dokter 
moest nog komen voor de tweede, 
er was geen licht, geen gordijnen, 
niks. Achteraf zegde, ‘waar zijde 
mee bezig’. Maar het is allemaal 
goed gegaan”, meldt ze berustend. 

Ook de andere kinderen zijn daar 
allemaal geboren aan het Oosteind 
op de boerderij. “Behalve de laat-
ste van de tweeling, de eerste is 
thuis geboren maar voor de tweede 
moest ik naar het Moederhuis in 
Turnhout. Het is de enige keer dat 
ik daar geweest ben.”

De twee broers en zussen deden 
heel veel samen. “We hadden veel 
aan elkaar. Alles deden we samen; 
Piet reed op de tractor, Willem 

Vier broertjes De Bont op een rij. Lucia en Piet met hun vier zonen.

Piet en Lucia trouwen gelijktijdig met haar broer Louis Boeren en schoonzus 
Anna Kersemans.
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De Boerenbond in 1956 met Piet en Willem op de 2e rij.

Lucia met de meisjestweeling.

Familieportret uit 1969 gemaakt bij de 1e communie van 
de tweeling.

Lucia temidden van haar kinderen 1995.

Lucia temidden van haar kleinkinderen in 1995.

Dierenpark achterzijde boerderij 1970.

deed het staande werk. Nooit 
woorden gehad. Woensdags waren 
de kinderen vrij van school, dan 
moesten ze allemaal mee helpen, 
over de akker kruipen, bieten op 
afstand zetten, onkruidvrij maken.” 
Willem stierf vroeg en Mina bleef 
jong met 8 kinderen achter. 

Boerinnenbond

In haar jeugd was Lucia lid van 
de BJB, onderdeel van de Boerin-
nenbond, speciaal voor de jonge 
boerinnen. “Ik zat al direct in het 
bestuur voor de sport. Moest volks-
dansen leren in Turnhout en dan 
doorgeven hier.” Als je trouwde 
werd je automatisch lid van de 
Boerinnenbond, en ook daar kwam 
zij direct in het bestuur, voor de 
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jonge boerinnen en voor de sport. 
“As ge ‘t goed doet, laten ze je niet 
los”, weet ze. In Baarle-Hertog 
was ze 14 jaar voorzitster van de 
Boerinnenbond, van 1978-1992. 
“Oma de Bont heeft de Boerinnen-
bond opgericht in Baarle-Hertog en 
toen zij stopte nam haar dochter 
Marie het over. Daarna ben ik het 
geworden.” 

Gewest en provincie

In Turnhout zat van elke afdeling 
iemand in het bestuur van het 
Gewest, en daar werd Lucia voor 
uitgezonden. “We organiseerden 
gewestelijke activiteiten. Daar 

contacten met vertegenwoordigers 
van andere gewesten, door de hele 
Kempen, “door heel de Vlaanders” 
zegt ze “Dat weten veel mensen in 
Baarle niet.” Van 1984-1992 was 
ze bestuurslid in de provincie; “ik 
werd twee periodes gekozen als re-
gio vertegenwoordiger.” Wat ze wel 
wil toevoegen: “De man moet er 
achter staan, anders kan het niet.” 

Vorig jaar was er een reünie in 
Ravels, van het gewestelijk bestuur 
uit die tijd. 16 Vrouwen waren 
uitgenodigd, 7 daarvan waren al 
overleden! “Het was fijn om ze al-
lemaal nog eens terug te zien.” Lu-
cia blijft op de hoogte via het blad 

De Boerinnenbond in 1956 met naast de pastoor oma De Bont, de oprichtster.

De voorzitters van de Boerinnenbond: oprichtster Maria de Bont (1931-1961), Marie de Bont (1961-1982), Lucia de 
Bont (1982-1996), Ria Jacobs (1996-2005) en Els Nemsdael (2005-heden).

had ik niet het meeste werk mee, 
het was meest denkwerk!” Ze 
vergaderden op de Markt en in 
de Paterstraat. Twee maal organi-
seerde Lucia bijeenkomsten voor 
weduwes. Elke bijeenkomst begon 
met een mis. 
Daarna werd ze gevraagd om na-
mens het bestuur zitting te nemen 
in het provinciebestuur. Daarvoor 
moest ze naar Leuven reizen, daar 
was ze nog nooit geweest. In de 
trein moest ze nog vragen ‘zit ik 
wel goed?’ Er reisden ook boeren 
naar toe voor de vergadering van 
de Boerenbond, dus later kon ze 
met iemand meerijden naar die 
vergaderingen. Ze heeft nog steeds 
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De jonge Boerinnenbond.

Foto genomen bij het afscheid van Lucia de Bont bij het 
KVLV Provinciebestuur.

Lucia de Bont-Boeren 91 jaar oud.

van de KVLV, Vrouwen met Vaart. 
“Wij moesten vroeger bepalen wat 
er in moest komen en ik moest ook 
ooit iets schrijven, onderwerpen 
aandragen.” 

Van de plaatselijke afdeling van 
KVLV is ze nog steeds lid. “Stillekes 
aan zijn er meer burgervrouwen 
bijgekomen”, vertelt Lucia. Verle-
den jaar vierde de vereniging in 
Baarle-Hertog het 85-jarig bestaan. 
Lucia werd als voorzitster opge-
volgd door Ria Jacobs.

Boerderij 

Ze waren eertijds begonnen met 
melkvee maar omdat Willem last 
had van zijn longen stapten ze 
over op het fokken van jongvee, 
vaarzen. Dat was meer risico, 
maar dat konden ze wel aan. Lucia 
deed de boekhouding en hield 
alles scherp in het oog. Ze schreef 
ooit eens naar ‘Boer en Tuinder’ 
die een oproep deden: ‘kan een 
landbouwer op vakantie?’ Volgens 
Lucia kon dat gerust, dus kwam 
de filmploeg langs om het gezin te 
filmen. “De meskes zaten nog op 
de lagere school en wij gingen met 
die een week naar zee. Buren en 
familie hielpen op de boerderij, en 
onze eigen jongens want die zijn 
zes jaar ouder.” En zo kwam het 
gezin De Bont op televisie, dat was 
in 1973.

Na het overlijden van Willem 
in 1969 werd diens boerderij 
overgenomen door Piet en kwamen 
er legkippen en varkens bij. Lucia 
had ook zelf een rijbewijs, en dat 
kwam goed van pas toen haar 
man Piet ziek werd in 1981. Hij 
moest aan de nierdialyse. Vier jaar 

lang drie keer per week naar het 
ziekenhuis, gehaald en gebracht 
worden. Zoon Kees nam hem ooit 
mee terug na het werk, maar het 
meest kwam toch op Lucia terecht. 
In 1986 stierf Piet en daarna werd 
de boerderij langzaam afgebouwd. 
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Afscheid bij KVLV 
Baarle-Hertog.

Eieren

Jarenlang heeft Lucia de Bont ook 
eieren verkocht aan winkeliers en 
particulieren, in Baarle maar ook 
in Turnhout. De officiële papieren, 
‘passavants’ waren niet altijd voor-
handen. Ze regelde dat dan wel 
met de douane-beambten aan de 
grens aan Weelde-Station. “Ik had 
expres ‘ne grotere wagen gekocht 
voor het vervoer van de eieren, 
want die gingen in dozen van 360 
stuks.” Ze leverde onder andere 
aan het Heilig Graf en enkele an-
dere plaatsen in Turnhout.

“Stillekes aan is alles toch 
afgebouwd en verkocht.” Zonen 
Frans en Kees verbouwden de 
schuur en stal aan het Oosteinde 
tot woningen.  Op de achterlig-
gende familiegronden, naast het 
Vinckxhof, werden met een aantal 
familieleden, onder wie Lucia 
(op hoge leeftijd) verschillende 
woningen gebouwd en verkocht. 
Lucia bleef bij zoon Kees wonen. 
In de Generaal Maczeklaan werd 
het eerste huis, getekend door 
Frans die architect werd, gebouwd 
destijds. Zoon Jan kreeg verkering 
in Engeland en woont daar nu. 
De dochters Maria, José en Anita 
kwamen in het onderwijs terecht. 
Dochter Els is boerin. Haar vier 
dochters hadden als kwartet veel 
succes met een cabaretprogramma 
dat zij 100 keer opvoerden!

Verweven

Heel het leven van Lucia de Bont 
is verweven met Baarle. Zij is trots 
op haar gezin, kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en dat is we-
derzijds. In de woonkamer hangt 
een groot schilderij met daarop 
foto’s van alle gezinsleden. Daar-

naast hangt de spreuk: ‘Lieve Heer, 
oma heeft een hart van goud, 
maak haar 100 jaren oud!’
Bij het zoeken naar foto’s en 
doorspitten van dozen vol knipsels 
stuiten we op advertenties  van de 
Minder Mobiele Centrale waarvoor 
Lucia figureerde. 560 ritten maakte 
zij in tien jaar tijd. En dan was ze 
ook nog 8 jaar actief bij de CM 
Turnhout als Thuisoppas 
voor chronisch zieken. 
“Daar heb ik nou nog 
deugd van dat 
ik dat gedaan 
heb.” 
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Geleidelijk aan bouwde Lucia haar 
activiteiten af. Zo nam ze drie jaar 
geleden afscheid van het koor, 
met pijn in het hart: “de trap was 
te hoog en de letterkes te klein” is 
haar nuchtere commentaar. Kaar-
ten doet ze 

Kind eren
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nog, en ze ging onlangs ook nog 
even op de Midzomernachtfair 
kijken...

Elke zondag komt iemand van de 
familie naar haar toe, en dat vindt 
ze heel fijn. Ze heeft nog kippen, 
bloemekes in de tuin die ze zelf 
bijhoudt. Loopt met een rollator, 
slaapt elke middag een uurke. “Ik 
pas goed op mezelf. Ik hoor en zie 
slecht (glaucoom) maar het kopke 
is nog goed!”
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Knipsel van een artikel van de 
Thuisoppas waarin Lucia figureerde. 
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Kaart 1. Uilenkoten vóór 1800. www.topotijdreis.nl

De eerste tien huisnummers ‘op de Strompt’

Bewoning van Ulicoten in 1900 
JEROEN GEERTS

Jeroen en Gust Geerts hebben 

in kaart gebracht welke huizen 

er op 1 januari 1900 in Ulicoten 

stonden en wie er toen woonden. 

Op die datum begon de gemeente 

Baarle-Nassau met de nieuwe 

huiskaarten. Er stonden in de 

toenmalige wijk C nog geen hon-

derd woningen. In vijf afleveringen 

doen zij in Van Wirskaante hun 

verhaal. 

Mijn vader Gust Geerts, geboren 
op 24 juli 1928 op de Heikant (te-
genwoordig Molenstraat 16), weet 
nog veel van het oude Ulicoten en 
ik kan een beetje met de archieven 
op internet omgaan. 
We zijn geïnteresseerd in welke 
huizen er vroeger in Ulicoten 
stonden en wie er woonden. Ook 
hebben we enkele plattegronden 
waarop de huizen aangegeven zijn. 
1 januari 1900 lijkt ons een mooie 

datum, omdat mijn vader nog veel 
van de mensen kent die toen in 
Ulicoten woonden. Verder is er 
een topografische kaart uit die tijd: 
circa 1898. 
Op 1 januari 1900 beginnen 
bovendien de nieuwe ‘huiskaarten’ 
in de gemeente Baarle-Nassau. 
Het aantal huizen in Ulicoten is 
ook behapbaar: van C1 tot C91. 
Er waren dus nog geen honderd 
huizen in Ulicoten in 1900.

‘… van d’n brouwer’

Ik ben Jeroen van Gust van Sjef 
van Graard van Jaan van d’n 
brouwer. D’n brouwer heette Jan 
Geerts en woonde naast de kerk 

in Ulicoten, later is op deze plaats 
het klooster gekomen en weer 
later de Rabobank (tegenwoordig 
Dorpsstraat 46). Hij is geboren in 
1767, waarschijnlijk op Postel en 
kocht de brouwerij in het centrum 
van Ulicoten van Janssen. Jaan 
(Adriaan) is geboren op deze 
brouwerij. Graard (Gerard) woonde 
op d’n Hazenberg (tegenwoordig 
Chaamseweg Hazenberg 10) en 
Sjef op de Heikant (tegenwoordig 
Molenstraat 16). De moeder van 
mijn vader – Maria Meeuwe-
sen – is in 1898 geboren op het 
Hoogeind (tegenwoordig Wilhelmi-
nastraat 16). Haar vader Adrianus 
Meeuwesen is geboren op de Nieu-
we Strumpt, haar moeder Maria 

Gust en Jeroen Geerts
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Elisabeth Meeuwesen- Meeuwesen 
is geboren op de Heikant.
Mijn vader woont nu in de Bos-
straat. Vroeger was dit dé weg 
naar Meer (of Meir), zoals dat nog 
overduidelijk op de kaart van rond 
1900 staat aangegeven.

Bewoningsgeschiedenis

Op kaart 1 staan de belangrijke 
beken van Ulicoten, die de bewo-
ningsgeschiedenis bepaald heb-
ben. Onder in de kaart zien we het 
Merkske, dat als Mark aangegeven 
is, en langs Hal(le) stroomt. Op de 
Strumpt stroomt de Poolse Heining 
naar het noordwesten. Het dorp 
ligt tussen de Bremer (die hier als 
Sonder Eigsche Beek is aangege-
ven) en de Bollekensloop. 
Aan de noordkant van Ulicoten 
loopt de Oude Loop, ook wel 
Chaamse Beek of Strijbeekse Beek 
genoemd. Langs deze loop staat 
op de grens met Meerle en Chaam 
grenspaal 215. Het bruggetje over 
de loop heet het ‘Koob Marijnissen 
Bruggetje’, weet mijn vader.

Op kaart 2 loopt de verbinding 

naar Meerle nog via Het Bosch, dit 
is de Oude Meerlese Weg, bij de 
laatste ruilverkaveling verdwenen. 
Pas op de kaart van 1898 is de 
huidige weg naar Meerle ingete-
kend. 
De huidige verbinding naar Chaam 
heeft nog langer op zich laten 
wachten, oorspronkelijk was de 
weg naar Chaam via de Weistraat 
ten westen van het dorp en via de 
Kleine Maaien linksaf of rechtsaf: 
aansluitend op de Oude Bredase 
Baan. 
De Molenstaat was nog niet 
doorgetrokken naar de Nieuwe 
Strumpt. De weg naar de Nieuwe 
en Oude Strumpt ging via het Stie-
renstraatje (nu Wilhelminastraat) 
en Heidreef. De Maaijkant ziet 
er helemaal anders uit. Belang-
rijke wegen zijn hier: Bartelbaan 
richting Alphen ten oosten van het 

dorp, Hondseind en Maaijkant-
sestraat.
De verbinding met Meer liep over 
de huidige Bosstraat (op oude 
kaarten staat langs deze weg ‘van 
Meir’ aangegeven), via Heerle. 
Dit was lange tijd een belangrijke 
route die werd gebruikt om op de 
weg van Meerle naar Minderhout 
op de tram richting Antwerpen te 
kunnen stappen. Naast de weg liep 
ook een fietspad, aangegeven met 
een ijzeren paal met een bord met 
RIJWIELPAD erop. Deze ijzeren 
paal heeft er nog lang gestaan 
en werd, toen het bord  eraf was, 
soms aangezien als grenspaal. De 
Bollekensloop, die langs de Bernar-
duskapel uit 1945 stroomt, vormt 
hier echter de grens. 
De verbinding met Baarle-Nassau 
over Loveren staat al op de oudste 
kaarten ingetekend.

Kleinzoon Stijn en Gust Geerts bij 
grenspaal 215 (2011).

Kaart 2. Ulicoten in tweede helft 19e eeuw.
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Wie kaart goed bekijkt, ziet dat de 
bewoners van de buurtschappen 
rond Ulicoten altijd wel een kortere 
route tot hun beschikking hadden 
om naar de kerk (en het dorp) te 
gaan. Vanaf de Nieuwe Strumpt, 
Oude Strumpt en Hazenberg staan 
zogenaamde kerkepaden ingete-
kend. Ook tussen de buurtschap-
pen lopen voetpaden, bijvoorbeeld 
van het Heikant naar Het Bosch.

Wijk C

Bij de beschrijving van de bewo-
ning volgen we de huisnummering 
uit 1900. Ulicoten is wijk C in 
de gemeente Baarle-Nassau. De 
nummering begint op de Nieuwe 
Strumpt. Via Postel gaat het naar 
de Oude Strumpt. Dan naar de 
Heikant tot en met de Heihoef, 
en door het dorp met de kerk 
en de weg ‘van Meir’(de huidige 
Bosstraat), Armeshof naar de 
Lijmbeek. Daarna  het Bosch, 
Hazenberg, Hondseind, Maaijkant 
met Maaijkantsestraat en Kleine 
Maaijen.
Een aantal huizen heeft een naam, 
voor zover bekend hebben we deze 
naam toegevoegd.
Een aantal huizen is afgebro-
ken, sommige zijn herbouwd op 
dezelfde plaats of er vlak naast 
en hebben hetzelfde huisnummer 

aangehouden. Voor zover bekend 
hebben we ook aangegeven wie er 
nu in deze huizen wonen.

Bevolkingsregistratie

Na 1900 is de bevolkingsregistra-
tie flink veranderd. Dat was soms 
behoorlijk lastig. Hetzelfde huis 
heeft soms zes of meer huis-
nummers gehad en vele families 
hebben in hetzelfde huis gewoond. 
Als een gezin verhuist, worden de 
namen doorgestreept en worden de 
nieuwe bewoners eronder gezet, op 
dezelfde ‘huiskaart’. Als er een her-
nummering komt, dan wordt het 
oude huisnummer doorgestreept 
en wordt het nieuwe nummer erbij 
gezet. 
In 1914 wordt de registratie 
vernieuwd: per gezin in Ulicoten 
wordt dit dan op alfabet bijgehou-
den in plaats van per huisnummer. 
Nog later vindt de registratie plaats 
per gezin op alfabet in de hele 
gemeente Baarle-Nassau.

Ulicoten

In 1900 staat Ulicoten aan de 
vooravond van grote gebeurtenis-
sen. Het klooster moet nog ge-
bouwd worden (in 1909 gereed), 
de melkfabriek is er nog niet, de 
uitbreiding van de kerk komt in 
1933. 
Christiaan Verheijen uit Ulicoten is 
de burgemeester van Baarle-Nas-
sau. Ermen was ‘onze pastoor’. Hij 
woont naast de trots van Ulicoten: 
de prachtige Sint Bernarduskerk.

‘Op de Strompt’

‘Strumpt’ is een bijzondere naam. 
Het klinkt een beetje raar, maar 
eigenlijk is het een heel mooie 
naam. In de archieven van Baarle-
Nassau werd vroeger ook geschre-
ven ‘op de Strompt’. Dit komt van 
‘op de stroom’, of ‘over de stroom’. 
Op de Strumpt komen de water-
stromen van de Poolse Heining 
en de Reuthse Loop bij elkaar en 
gaan samen richting België verder 
als Poolse Heining. In het verleden 
speelden de waterlopen een veel 
belangrijkere rol dan tegenwoordig. 
Een waterloop was een hindernis 
om te passeren. Vaak komen bij 
een bruggetje of duiker dan ook 
verschillende landwegen samen.

Kaart 3. De huisnummers in de Strumpt op de kaart van 
1898. www.topotijdreis.nl

Kaart 4. De Strumpt op de topografische kaart van 2014. 
www.topotijdreis.nl

Grenspaal 215 markeert de grens van 
Baarle, Meerle en Chaam.
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Nieuwe Strumpt

C1 (nu Nieuwe Strumpt 4)

Hier woont het gezin van Jacobus 
(Coop) Boeren (Merksplas 1834-
1915) en Anna Catharina van der 
Steen (Trien, Merksplas 1836-
1919) met hun kinderen: Johan-
nes (Janneke 1870), Adrianus 
Augustinus (Gust, 1873), Maria 
Rosalia (Mieke, 1875), Adrianus 
Carolus (Charel, 1878), Maria Juli-
ana (Slie, 1879), Cornelis (Keeske, 
1883), Victor Martinus (Vic, 1887-
1964). Josephus Petrus (Sjef 
1872-1915) en Maria Theresia 
Louisa (1881-1920, getrouwd met 
Adrianus Huybrechts, op de foto 
staan hun kinderen Wies en Julia) 
woonden niet meer thuis.
In 1907 trouwde Adrianus Seeuws 
met Mieke Boeren en kwam inwo-
nen. Hij kwam van de Maaijkant-
sestraat: C82. Later verhuisden zij 
naar C31 (begin van het Stieren-
straatje, nu Wilhelminastraat en 
daarna naar de Heikant (C19).
Nu woont op deze boerderij: Gust 
Boeren, zoon van Charel Boeren, 
zoon van Gust Boeren, zoon van 
Coop Boeren.

C2 (nu Nieuwe Strumptsebaan 3)
Hier woont Isabella Catharina 
Rijvers (Meir 1821, oma van mijn 
moeder Maria Meeuwesen), wedu-
we van Johannes Meeuwesen, met 
de kinderen Johanna Maria (tante 
Sjo, 1861) en Jacobus (Jaakoom 
1864). Johanna Maria Meeuwe-
sen trouwt met molenaar Josephus 
Meeuwesen (van de Heikant C15) 
en zij verhuist in 1901 naar C15a 
(bij de molen). Even later trekt 
haar moeder Isabella bij haar in op 
C15a.
Zoon Jacobus Meeuwesen trouwt 
met Adriana Cornelia van der Steen 

en verhuist in 1901 naar C72 
(Hondseind).
In 1901 komt dochter Maria 
Meeuwesen (tante Marie, 1856) 
op haar ouderlijke boerderij, met 
haar man: Jan Peerden (Janoom 
1853), met kinderen Maria Catha-
rina (Marie 1888), Adrianus Fran-
siscus (1891), Petrus Josephus 
(Sjef 1894) en Maria Louisa (Wies 
1897) en zijn broer Augustinus 
Peerden (Gust, 1858).

Deze boerderij had een gedeelte 
rieten dak en een gedeelte pan-
nen. Gust Boeren (van C1, 1873) 
vertelde dat in 1900 een nieuwe 
zolder in het huis is gemaakt.
Er stond een draaiboom met een 
koeiketel, deze konden ze vanuit 

C1  Nieuwe Strumpt (1985).

C1  De grote familie Boeren voor hun boerderij, op de stoel Coop en Trien 
Boeren (vóór 1915).

C1 Jaartal onbekend.
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de ruimte waar ze woonden naar 
de ruimte van de koeien draaien.
Achter de boerderij stond een 
bakhuis, een apart gebouw. Daar 
woonde de knecht in en hier zat 
de koeiketel in. De koeiketel kwam 
vanuit de stal naar de bakkerij. Bij 
een verbouwing ging de koeike-
tel vanuit de boerderij naar het 
bakhuis.
In de boerderij was een opkamer 
met een kelder eronder.
Het oude huis is afgebroken en 
aan de andere kant van de schuur 
is het nieuwe huis gebouwd.
Naast de schuur is later een 
nieuwe weg gekomen naar de 
Haldijk.
Nu woont hier Johan Peerden, 
zoon van Janus Peerden, zoon 
van Sjef Peerden, zoon van Jan 
Peerden).

C3 (nu Nieuwe Strumptsebaan 4)
Hier woont Petrus van Dun (1853) 
en Maria Philomena van Ammel 
(Merxplas 1853) met kinderen 
Anna Maria Elisabeth (Merxplas, 
1881), Petrus Josephus (Sjef 
1882 Merxplas, hij verhuist in 
1908 naar de Oude Strumpt C7), 
Jan Karel (1884, Merksplas, in 
1914 woont hij op C57 Armeshof), 
Catharina (1887), Antonius (Toon, 
1890), Johanna Elisabeth (1894) 
en Maria Elisabeth (Lies, 1895).
Nu woont hier: Jos van Dun, zoon 
van Toon van Dun, zoon van Petrus 
van Dun.

Haldijk

C4 (vormt nu met C5 Haldijk 7) 
Henrica Raaijmakers (1824), 
landbouwer, weduwe van J.B. 
Wilmsen, met zoon Johannes Fran-
siscus Wilmsen. Zij verhuizen in 
1908 naar A116 (Baarle-Nassau). 
Het huis wordt hierna niet meer 
bewoond.
Dit is een tweewoonst met C5. 

C2  Boerderij op de Strumpt in 
Ulicoten.

In 1914 worden deze adressen 
samen genoemd: C4/5.

C5 (vormt nu met C4: Haldijk 7) 
Adrianus Verhoeven (1857), we-
duwnaar van Maria Joanna Som-
men, met de kinderen Fransiscus 
Cornelis (Frans, 1886), Catharina 
Theresia (1888), Johannes Petrus 
(1889), Maria (1891), Jacobus 
Ludovicus (1892), Elisabeth 
(1894), Josephus (1895), Ludovi-

C3  Nieuwe Strumpt  4 (1986). foto BHIC

C4 en C5  Deze woning aan de Haldijk wordt niet meer bewoond.



van wirskaante 2017/3       19

cus Fransiscus (1898).
Zoon Ludovicus Fransiscus (Louis), 
was kreupel en is naar Baarle-Her-
tog verhuist, naar de Leliestraat. 
Hier had hij een sigarenfabriekje, 
met op het bandje een lelie. De 
straat is hiernaar genoemd, of 
andersom. 

Dit huis staat nog steeds aan de 
Haldijk, er woont niemand meer.
Adrianus Verhoeven is heel oud 
geworden (overleden in 1948: 90 
jaar oud). De pastoor kwam hier 
ook aan huis en zei tegen Jaan: 
“en Jaan ben de niet bang om 
dood te gaan”. “Och dat valt wel 
mee, van mijn leeftijd overlijden er 
niet zo veel”, antwoordde Jaan.
Jaan Verhoeven was boswachter, 
hij had een baard. Heel zijn gezicht 
zat in het haar. “Ik was er bang 
van”, zegt Janus Peerden (geboren 
op C2). “Als ik hem tegenkwam, 
zou ik omdraaien.”

Postel

C6 (nu Postel 8)
Hier woont Josephus Verhoeven 
(1843) met zijn zuster Maria 
Theresia Verhoeven (1833). Zij 
verhuizen in 1907, hij naar Breda, 

zij naar haar neef Adrianus Verhoe-
ven op C5.
Vanaf 1907: Lodewijk Joren 
(1863), gehuwd met Maria Catha-
rina Joris.
Hun dochter Begga (Emma) Joren, 
(Wortel 1906) trouwt met Jaan 
Leuris. Het gezin Joren vertrekt in 
1915 naar Baarle-Nassau.
Op 30 januari 1915 komt hier 
Adrianus Braspenning, getrouwd 
met Catharina Theresia Verhoeven 
(van C5, 1888).
Jaan Braspenning, zoon van bo-
vengenoemde Adrianus Braspen-

C6  Schaapsherder Peer van Trier bij Postel.

ning liet ons het schilderij zien dat 
hier is bijgevoegd. Op zolder liet hij 
ons zien dat in de kalk het jaartal 
van de verbouwing was aangege-
ven: 1857.
Op Postel moet in 1767 Jan Geerts 
geboren zijn, onze voorvader, die 
later brouwer werd in het centrum 
van Ulicoten naast de kerk.
Nu woont hier Cees van den 
Brandt.

Oude Strumpt

C7 (nu Oude Strumpt 11)

C6  Op het dak van het huis staat POSTEL (2015).
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Dit huis ligt ook aan de Nieuwe 
Strumptse Baan, (zoals C2 en C3), 
de oude weg tussen de Nieuwe en 
Oude Strumpt. Hier wonen Corne-
lis Verhoeven (Merxplas 1844-
1907), gehuwd met Gerardina 
Michielsen (1846-1914), met hun 
twee dochters Johanna Maria (Sjo) 
Verhoeven (1886) en Petronella 
(Nelleke) Verhoeven (1890). Nel-
leke Verhoeven komt uiteindelijk 
op ’t Bosch te wonen. (Ik ken haar 
als Nelleke uit ’t Bosch).
Sjo Verhoeven trouwt in 1908 met 
Petrus Josephus van Dun (Sjef, 
Merxplas 1882). Zijn ouders zijn 
Petrus van Dun en Maria Philo-
mena van Ammel, zie C3. Sjef van 

Dun komt bij zijn schoonouders 
inwonen.
Vóór deze boerderij is een nieuw 
huis gebouwd, de oude boerderij is 
afgebroken.
Nu woont hier Sjef van Dun, zoon 
van Gust van Dun, zoon van Sjef 
(Petrus Josephus) van Dun en Sjo 
Verhoeven, dochter van Cornelis 
Verhoeven.

C8 (nu Oude Strumpt 12)
Dit is ’t Klompke. Hier woont Ma-
thijs Verheijen (1861), landbou-
wer, gehuwd met Maria Cornelia 
Deckx (Poppel, 1864), met hun 

C8  ’t Klompke in 1985.

C7  Dit huis ligt ook aan de Oude Strumptsebaan.

C8  De schuur aan de rechterzijde is in de loop van de jaren afgebroken.
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kinderen: Emil Godfried (Merxplas 
1889), Theresia Ludovica (Mer-
xplas 1890), Joanna Fransisca 
(Merxplas 1892), Leonie (1895), 
Florentius Fransiscus (1897) en 
Constantinus (1901). Dit gezin 
verhuist in 1919 naar Teteringen.
Dan komt familie Verhees hier te 
wonen tot 1924, dan verhuist het 
gezin naar Princenhage. 
’t Klompke is lang café geweest. 
Toen de familie Adriaan (Jaan) 
Smeekens hier kwam in 1933 of 
’34, was het al geen café meer. 
Daarna heeft zijn zoon Toon 
Smeekens met zijn gezin hier 
gewoond. Raming van de kleding-
winkel uit Breda was eigenaar 
van ’t Klompke, weet mijn vader, 
hij verhuurde het. Smeekens 
heeft het gekocht. Raming werd 
ook eigenaar van enkele nieuwe 
boerderijen op de Strumpt: van de 
Olgahoeve van Tielemans en van 
de Clemenshoeve van Peeters. 
De Clemenshoeve brandde in de 
oorlog bij de bevrijding, af.
Nu woont de familie Geerts in ’t 
Klompke. 

C9 (nu Oude Strumpt 18)
Hier wonen Johannes Adams 
(Meir 1836 – 1906) gehuwd met 
Adriana Cornelia Mertens (Meerle 
1838 – 1900) met hun kinde-
ren Johanna Maria Adams (Meir 
1874) en Josephus Adams (Meir 
1881).
Vanaf 1906 woont hier: Josep-
hus Alphonsus (Sjef) van den 
Brandt (1865), gehuwd met Maria 
Catharina van Hellemond (Alphen 
1864).
In de boerderij van Sjef Brandt 
heeft later Adrianus (Jaan) Seve-
rijns geboerd, getrouwd met een 
dochter van Sjef Brandt.
Hier woont nu familie Schröder.
Gust van Hellemond is in het 

C10  Oude Strumpt 20 (2015).

C9  Oude Strumpt 18. foto BHIC

(Lieske, 1856), weduwe van Fran-
siscus Verheijen, met de kinderen 
Adriana Maria (1887), Christi-
aan (Christ 1889), Cornelia (Kee 
1890), Adrianus (Jaan 1892).
In 2014 woont hier Mathieu 
Verheijen, zoon van Sjef van Jaan 
van Lieskes.

Foto’s: familie Geerts tenzij anders 
vermeld.

bakhuis van Sjef Brandt gaan wo-
nen (nu Oude Strumpt 16), toen 
hij trouwde met Maria Cornelia 
Ludwina van den Brandt (Alphen 
en Riel 1894), dochter van Sjef 
Brandt.
Hier woont nu (in een nieuw huis) 
Jan van Hellemond, zoon van Jos, 
zoon van Gust van Hellemond.

C10 (nu Oude Strumpt 20)
Woonhuis van Elisabeth Aarts 
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De oude kaart met de oostelijk gelegen grens. 
Topografische Atlas 1900 De officiële grens sinds april 1974. afb. H. Heremans

 Baarle heeft geen stenen grenspalen!

‘Grenspaaltje’ wordt curiositeit
 

ANTOON VAN TUIJL

We hadden het zo mooi voor 

elkaar, dachten we. Tot tweemaal 

toe vonden we een merkwaardige 

steen waar de letters BH in gebei-

teld staan. 

Wij vonden hem in de buurt van 
waar de grens ‘rare sprongen’ 
maakt. Dus maken we een plan 
in het kader van de jaarlijkse Rog-
gerentjes om een van die merk-
waardige hoeken in de gemeen-
schappelijke Rijksgrens in het 
Ginhovens Straatje te markeren. 
Ons idee werd enthousiast, maar 
ook kritisch ontvangen.

Kort na de publicatie van ons 
Roggerentjesidee maken attente 
lezers er ons op attent dat wij de 
grens niet correct in beeld hebben. 
Ook volgers van Amalia’s website 
reageren. De Vlaamse Landmaat-
schappij – nog actief in de streek 
met de ruilverkaveling Zondereigen 
– schakelt haar kadasterdeskun-
digen in en de Vlaamse instantie 
die de Rijksgrenzen onder haar 
verantwoordelijkheid heeft, laat 
zich ook horen. De heer Herman J. 
Heremans – verantwoordelijke voor 
Patrimoniumdocumentatie / Op-

metingen en Waarderingen – doet 
grondig onderzoek in de kadastrale 
archieven en de documentatie over 
de grensbepalingen België-Neder-
land. Conclusie: de Rijksgrens tus-
sen Baarle-Nassau en de Belgische 
buurgemeenten kent geen stenen 
grenspalen. Hij kan nergens vinden 
welke functie of betekenis onze 
steen gehad zou hunnen hebben. 
Wij zullen ‘Roggerentjes 2016’ 
moeten herzien!

Het geheimzinnige vondelingzuiltje.

De fenopaal die een hoek in de 
Rijksgrens aangeeft.
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Curiositeit

Heremans heeft er alle begrip voor 
dat Amalia graag ‘iets‘ wil met deze 
merkwaardige steen. Wij mogen 
hem, wat hem betreft best een plaats 
geven in de buurt van de vindplaats. 

Er is wel één voorwaarde. Wanneer 
wij er een hoekpunt van de grens 
mee willen aangeven, dan dient de 
steen wel exact op een meetpunt 
geplaatst te worden. Hij is bereid 
daartoe het bedoelde meetpunt te 
laten uitzetten. En dat gebeurt. 

Wat blijkt? Wij dachten dat de 
grens een hoek maakte aan de 
oostelijke zijde van het Ginhovens 
Straatje, even voorbij het Merkske. 
Wij baseerden dit op een topografi-
sche kaart uit ca. 1900. Meetpunt 
2825 blijkt echter aan de weste-
lijke kant te liggen. Nu doet zich 
voor ons echter een probleem voor. 
Dit meetpunt ligt precies midden 
voor een weggetje – het weggetje 
dat eerder naar de paalkampeer-
plaats leidde – en ook nog voor 
een hek dat toegang geeft tot een 
grasland. Daar kunnen wij geen 
steen plaatsen! Geen nood. Zowel 
de heer Heremans als de heer 
Debrabandere van de Vlaamse 
Landmaatschappij geven ons de 
vrijheid om de vreemde steen te 
plaatsen als een curiositeit, pas-
send in de vele merkwaardigheden 
van de Baarlese grenzenpuzzel.

Voorlopige grens

Intussen is het ons duidelijk 
geworden waar ons misverstand 
vandaan komt. Wij hebben ons 
met hulp van de heer Dirven, 
grenspalenzoeker, sterk gefocust op 
een kaart waarop een  grenssteen 
lijkt te staan. Wij waren ervan 
overtuigd de plaats van onze steen 

Fragment van Pater Ed Loffeld uit Ons Weekblad.Meetpunt 2825 ligt recht voor een weggetje.

Hier staat het dan tot in lengte van jaren.
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Openbare Werken van de gemeente Baarle-Nassau steken een handje toe.

Ad en Ad zetten ons paaltje goed vast in beton.

gevonden te hebben. Op grond 
daarvan kozen wij voor een plaats 
die tussen 1843 en 1974 mogelijk 
wel een hoek vormde in de grens. 
Bij het bepalen van de Rijksgrens 
tussen België en Nederland, na 
de Belgische afscheiding, werd in 
Baarle tussen de grenspalen 214 
en 215 over een lengte van onge-
veer vijftig kilometer geen grens 
vastgesteld. De bestaande gemeen-
tegrenzen tussen Baarle-Nassau 
en de aangrenzende Belgische 
gemeenten moesten ‘voorlopig’ 
maar als landsgrens gaan dienen. 
Pas in 1974 kreeg onze regio na 
vele metingen en enkele correcties 
een officiële Rijksgrens. Pater Lof-
feld schreef toen enkele artikelen 
in Ons Weekblad over ‘het gat van 
Baarle’ om de grenssituatie uit te 
leggen.

Het traktaat dat de grens beschrijft 
zoals die in 1974 wordt vastge-
steld tussen grenspaal 214 (bij 
Groot Bedaf) en 215 (bij Meerle), 
laat zich niet zomaar lezen. Je 
moet er al heel gedetailleerde 
kaarten bij leggen om er wijs uit 
te kunnen. Ik laat hier het stukje 
volgen van deze beschrijving die 
geldt voor de directe omgeving van 
ons paaltje.
‘…, vervolgens door het midden 
van dit slootje in ongeveer zuide-
lijke, westelijke en later noordelijke 
richting tot het midden van eerder 
genoemde waterloop, daarna door 
het midden van deze waterloop in 
ongeveer westelijke en noordwes-
telijke richting tot aan de noordkant 
van een onverharde weg, genaamd 
het Ginhovenschestraatje. Langs 
deze kant in ongeveer zuidweste-
lijke richting tot het midden van 
een slootje. Vervolgens door het 
midden van dit slootje in ongeveer 
noordwestelijke, westelijke en 
noordelijke richting tot het midden 

van de waterloop het Marksken 
door dit midden van deze water-
loop in ongeveer westelijke richting 
tot het midden van een sloot…’. 
Uit ‘Tractatenblad van het Konink-
rijk der Nederlanden, jaargang 
1974, nr. 188. Wij ontvingen dit 
onlangs van Ben Arts uit Boxtel.

Na heel deze uitzoekerij gaven 
wij onze onbestemde steen een 
bestemming. Naar wij hopen, geeft 
hij, stevig gegrondvest, tot in lengte 
van jaren aan wat honderddertig 
jaar lang een ‘voorlopig’ grenspunt 
was. Hiermee is ‘Roggerentjes 
2016’ gerealiseerd.

Gaat u van het Gorpeind naar 
Ginhoven of andersom, dan komt 
u er langs. Wie het 
laarzenpad van de Eikelenbosch 
volgt, passeert de steen ook. Hij 
staat bij wandelknooppunt 33 van 
het Vlaamse wandelnetwerk.

Wij danken allen die ons op het 
juiste spoor gebracht hebben en 
met raad en daad steunden. Onze 
dank gaat ook uit naar onze trouwe 
leden Ad van Tilborg (Nassau) 
en Ad van Tilborg (Hertog) die de 
daadwerkelijke plaatsing verzorg-
den.
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Enclaves in het Midden-Oosten

Hoe uniek is Baarle? (4)
HERMAN JANSSEN

Vorig jaar startte een denkbeel-

dige, jarenlange ontdekkingsreis 

naar de enclaves van onze pla-

neet. In Bangladesh resteert nog 

één enclave van het voormalige 

enclavecomplex Cooch Behar. In 

Centraal-Azië troffen we acht en-

claves aan. Die ontstonden na het 

uiteenvallen van de Sovjet-Unie 

in 1991. In deze vierde aflevering 

sluiten we het Aziatische deel 

van onze rondreis in het Midden-

Oosten af. 

De Verenigde Arabische Emiraten 
en Oman zijn twee landen die 
zich in de hoorn van het Ara-
bisch schiereiland bevinden. Op 
hun grondgebied liggen de twee 
zuidelijkst gelegen enclaves in de 
wereld: Madha en Nahwa. 

Verenigde Arabische Emiraten

In 1892 tekenden zeven emira-
ten een verdrag met het Verenigd 
Koninkrijk, waarbij zij aangaven 
geen relaties dan met de Britse 
overheid aan te gaan. Pas in 1971 
vertrokken de Britse troepen uit de 
Perzische Golf, waarna de emiraten 
een onafhankelijke federatie wer-
den. De twee bekendste emiraten 
zijn Abu Dhabi (verreweg het 

grootste) en Dubai, dat jaarlijks 10 
miljoen toeristen lokt. In 1989 telt 
heel het land 2,3 miljoen mensen. 
Bijna 80% woont in steden. De 
bevolking bestaat uit Arabieren en 
gastarbeiders uit Arabische landen 
en Azië. De migranten werken 
vaak onder erbarmelijke omstan-
digheden en hebben nauwelijks 
rechten. Er is geen politieke vrij-
heid. Activisten die meer democra-
tie willen, worden gearresteerd. 

Sinds de jaren negentig wordt het 
land in een bijzonder snel tempo 
gemoderniseerd. De totale kostprijs 

van de bouwprojecten bedraagt 
$350 miljard voor o.a. de Burj 
Khalifa (het hoogste gebouw ter 
wereld, geopend in 2010), de 
luchthaven Al Maktoum Inter-
national Airport (de duurste ooit 
gebouwde luchthaven), de drie 
Palmeilanden (de grootste kunst-
matige eilanden ter wereld) en de 
Dubai Mall (’s werelds grootste 
winkelcentrum).

Het land is een belangrijke 
producent van aardolie en sinds 
1967 lid van de Organisatie van 
olie-exporterende landen. Binnen 

Arabisch schiereiland. http://www.weltrekordreise.ch
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de OPEC staat de Verenigde Ara-
bische Emiraten in de top vijf van 
grootste olieproducerende landen. 
Abu Dhabi is veruit de belangrijk-
ste producent binnen de VAE en 
verder wordt olie geproduceerd 
in de emiraten Dubai en Sharjah. 
Dankzij de opbrengsten uit olie 
heeft de VAE een hooggeïndustria-
liseerde economie. Het land heeft 
een van de meest ontwikkelde en 
snelst groeiende economieën ter 
wereld. Dankzij de olieproductie 
moeten de inwoners geen belasting 
betalen. De overheid betaalt zelfs 
de volledige ziektekosten en alle 
kosten van universitaire studies, 
ook voor inwoners van de VAE die 
in het buitenland studeren.

Oman

In het begin van de 19de eeuw 
groeide Oman uit tot een groot-
macht en werden diplomatieke 
betrekkingen met Groot-Brittannië 
aangeknoopt. De Britten maakten 
gebruik van de interne verdeeld-
heid binnen de leidinggevende 
Omaanse familie en namen 
geleidelijk het gezag over. In 1891 
werd Oman een Brits protecto-

raat en dat bleef zo tot 1971. Er 
leven bijna 3,5 miljoen mensen 
in Oman. De bevolking bestaat 
hoofdzakelijk uit Arabieren. De 
traditionele stammenstructuur 
is de gehele geschiedenis door 
bewaard gebleven. Het volk is pas 
door de huidige sultan Qaboos 
verenigd. Ongeveer 30 percent van 
de bevolking is gastarbeider en 
komt uit Pakistan, India, Bangla-
desh, de Filipijnen of Sri Lanka. 
Gastarbeiders werken vooral in de 
dienstverlenende sector. Oman is 
met gemiddeld 9 inwoners per km² 
een van de dunst bevolkte landen 
ter wereld. De populatie groeit 
echter snel en zal waarschijnlijk 
elke 20 jaar verdubbelen. Van-
wege het moeilijke werkterrein, 
de ontbrekende infrastructuur en 
de onveilige binnenlandse situatie 
slaagde men pas in 1962 erin om 
olie aan te boren. 

Enclaves in het Midden-Oosten

Het Midden-Oosten telt zoals 
gezegd twee enclaves: Madha 
en Nahwa. Samen vormen zij 
een enclavecomplex dat er als 
een spiegelei uitziet. Madha ligt 

halfweg tussen het Musandam 
schiereiland bij de Straat van Hor-
muz en het thuisland Oman. Het is 
volledig omringd door de Verenigde 
Arabische Emiraten, met name 
de emiraten Sharjah, Fujairah en 
Ras Al Khaimah. Middenin Madha 
ligt een counterenclave: Nahwa, 
grondgebied van het emiraat 
Sharjah. In heel de wereld zijn er 
maar acht counterenclaves: Nahwa 
en de zeven counterenclaves van 
Baarle-Nassau! 

Iedereen in Madha heeft vrienden 
in Nahwa en omgekeerd. Ook de 
landen, Oman en de VAE, gaan 
vreedzaam met elkaar om. Er 
zijn decennialang geen conflicten 
geweest en de enclavegrenzen zijn 
nooit bemand, helemaal anders 

Monument bij het binnenrijden van 
Madha. http://static.panoramio.com

Hoorn van het Arabisch schiereiland. 
http://newparadigm.schillerinstitute.com

Nahwa (groen), een counterenclave in Madha (rood). 
http://thegate.boardingarea.com



van wirskaante 2017/3       27

dan in de tot hiertoe bezochte 
Aziatische enclaves. Bezoekers 
van de twee enclaves hebben geen 
paspoort, visum of andere officiële 
documenten nodig. 

Madha

Madha heeft een oppervlakte van 
ongeveer 75 km², meestal woest 
woestijngebied. Er wonen ongeveer 
2.260 mensen, andere bronnen 
houden het bij 2.500 tot ‘minder 
dan 3.000’. Madha bevindt zich 
op ongeveer 30 km van het thuis-
land en hoort op bestuurlijk gebied 
tot het Omaanse gouvernement 
van Musandam. 

De enclave is goed bereikbaar 
via twee uitritten van de E99, de 
weg in de Emiraten die de steden 
Fujairah en Khor Fakkan met el-
kaar verbindt. Bij het binnenrijden 
van Madha merk je meteen aan 
architectuurverschillen en de smal-
lere wegen dat je een grens bent 
gepasseerd. Je ziet het Omaanse 
tankstation Al Maha en de rood-
wit-groene vlaggen van het land. 
Het gewijzigde wegdek valt op en 
de witte VAE-autonummerplaten 
zijn plots Oman-geel geworden. 
Wie het dan nog niet doorheeft, 
wordt via een elektronisch geluid 
en een geautomatiseerde tekst op 
zijn mobieltje erop geattendeerd 
dat de rijksgrens werd overschre-
den. Ruim vijf minuten later 
worden de wegen plots breder en 

de huizen moderner: je rijdt de 
counterenclave Nahwa binnen en 
bevind je opnieuw in de Emiraten. 
De auto’s hebben terug witte num-
merborden en jawel: je ontvangt 
weer een bericht van grensover-
schrijding op je mobieltje. Verder 
is het vooral een kwestie van het 
goed bestuderen van de gps. In de 
enclave zijn maar weinig wegen 
en waar de weg ophoudt, wordt de 
rivierbedding gevolgd. Je ziet dan 
ook slechts auto’s met vierwielaan-
drijving. 

Madha wordt ook ‘Wadi Madha’ 
genoemd. Wadi betekent ‘rivierdal 
in een woestijn’ of ‘droge rivierbed-

ding’. Alleen na regenval stroomt 
er water in een wadi. In Madha is 
de rivier afgedamd, want water is 

een grote natuurlijke rijkdom en 
kostbaar voor het plaatselijk leven. 
De enclave bestaat voornamelijk 

Op de grens tussen Madha en de VAE. 
http://andotherdetours.com

Slingerde bergweg, bezaaid met keien en rotsblokken. 
http://www.kalelmosaiah.com

Oase in Madha. 
http://www.motoringme.com

Politiekantoor in New Nahwa. 
http://static.panoramio.com
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uit rotsachtige bergen, grindvlakten 
en een paar dadelplantages. Voor 
toeristen met interesse in fotografie 
is het rustige Madha de perfecte 
reisbestemming. Langs het mean-
derende dal bevinden zich kleine, 
authentieke dorpen op een of twee 
kilometer afstand van elkaar. Al 
Andhar is een charmant dorpje in 
een oase, te midden van dadel-
palmen. In de wig van rotsachtige 
heuvels ligt Al Gonah. Een pastel-
kleurige ronde uitkijktoren waakt 
over het rustige dorp. Ook Sa’ad is 
een pittoresk dorpje. 

Deze eeuw zijn in de regio al 
minstens vijf aardbevingen gere-
gistreerd. In mei 2009 zorgden 
schokken van 4,9 op de schaal 
van Richter even voor paniek. Er 
werd niemand gewond en er was 
geen schade, ook al omdat er bijna 
geen huizen met een verdieping 
zijn.

Naast de onontwikkelde dorpjes is 
er één plaats met enige uitstraling: 
New Madha. Hier is het adminis-
tratieve centrum met regeringskan-
toren en moderne voorzieningen 
zoals elektriciteit, waterleiding, 
uitstekende wegen, een luchthaven 
(echter zonder geregelde vluch-
ten), een moskee, een school, een 
politiekantoor, een postkantoor, 
een bank en gezondheidscentra. 
Er staan zowel villa’s als sociale 
woonhuizen, maar voor toeristen 

is er in de enclaves geen logies 
voorzien.

Nahwa

Zoals eerder vermeldt, ligt midden-
in de Omaanse enclave Madha een 
counterenclave van de Verenigde 
Arabische Emiraten: Nahwa of Al 
Nahwa. Die bevindt zich op het 
hoogste punt van de regio en is al-
leen bereikbaar via een 7 km lange 
verharde slingerweg vanuit New 
Madha. De kortste afstand naar het 
thuisland bedraagt in vogelvlucht 
1,2 km. Nahwa is slechts 5,26 
km² groot. Op veel kaarten kan je 
de counterenclave niet eens zien. 
Net als de enclaves van Baarle-
Hertog, overigens. Andere kaarten 
zoals Google Maps brengen de en-
clavesituatie niet accuraat in beeld. 
Het dorp New Nahwa bijvoorbeeld 
wordt ten onrechte buiten de coun-
terenclave geplaatst.

De tradities van Nahwa verdwijnen 
stilaan omdat nieuwe genera-
ties het dorp verlaten om elders 
in de Emiraten werk te vinden. 
Brood wordt nu gebakken door de 
huishoudhulp uit Indonesië of de 

Filippijnen. Landbouwwerk wordt 
al jarenlang door boerenhanden uit 
Bangladesh en Pakistan verricht. 
Veel jongeren werken voor de 
VAE-regering in Khur Fakkan, de 
dichtstbij gelegen stad. Het pre-
cieze aantal inwoners van Nahwa 
in niet gekend. Er staan in totaal 
ongeveer 65 huizen, verdeeld over 
twee kernen: New Nahwa en Old 
Nahwa.

Bij het binnenrijden van het sik-
kelvormige New Nahwa staat een 
vierkant wit paaltje dat de grens 
markeert. Tachtig meter verder is 
het politiekantoor. Dit dorp is vlak 
voor de eeuwwisseling gebouwd. 
Het betreft ongeveer veertig 
goed onderhouden woningen, 
een perfect wegennetwerk, een 
telefooncentrale, een moskee, een 
lagere school, een kliniek en een 
kruidenierswinkel. Via een slechte 
gravelweg bereik je na 250 meter 
een generator die het dorp van 
elektriciteit voorziet. 

Tegenover de generator loopt een 
zijweg naar een tiental op initiatief 
van het bestuur van Sharjah recent 
gebouwde goedkopere woningen. 

New Nahwa. 
http://www.weltrekordreise.ch

Landbouw in Nahwa. http://static.panoramio.com
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Op die manier wordt de vlucht van 
jongeren uit Nahwa gestopt en kan 
het emiraat zijn positie in de coun-
terenclave versterken. Onbewoonde 
dorpen zouden tot een moeilijke 
politieke situatie kunnen leiden. 
Mogelijk is de  soevereiniteit dan 
moeilijk te handhaven omdat de 
initiële claim op het grondgebied 
van Nahwa op de politieke loyali-
teit van de (verdwenen) bewoners 
berust. Zowel in Nahwa (VAE) als 
in Barak (Kirgizië) wordt gevreesd 
dat een onbewoonde enclave niet 
voor het thuisland behouden kan 
blijven. Nochtans telt Baarle maar 
liefst veertien van dergelijke onbe-
woonde enclaves, terwijl niemand 
zich hierom zorgen lijkt te maken! 

Langs de hoofdweg, zo’n 250 
meter voorbij de generator, bereik 
je Old Nahwa, een vijftiental door 
de emiratenbevolking verlaten 
huizen. Nu wonen daar migranten 
uit Soedan, Egypte, de Filipijnen, 
Bangladesh, enzovoort. Dit deel 
van de counterenclave is bedui-
dend armer. Tussen New en Old 
Nahwa staan verzorgde dadelpalm-

bossen en gewassen, voorzien van 
een irrigatiesysteem. 

Geschiedenis van Madha en 
Nahwa

In 2014 werd besloten om een 
volwaardig museum te bouwen 
voor de gigantische collectie 
van Mohammed bin Salem al 
Mad’hani, plaatselijk geschiedkun-
dige en gepensioneerd ambtenaar. 
Het is niet duidelijk of dit museum 
intussen geopend is. Al Mad’hani 
verzamelde sinds 1971 maar liefst 
12.000 heemkundige voorwerpen 
van historisch belang, inclusief 
relicten, curiositeiten, handwerk, 
kunstvoorwerpen, juwelen, zilver-
werk, oude wapens zoals dolken, 
munten uit verschillende periodes, 
manuscripten en zelfs eeuwenoude 
inscripties op rotsen. Een groot 
deel van deze ‘rock art’ (met teke-
ningen van dieren en dansende 
mensen) en ‘rock calligraphy’ (met 
Arabische letters) dateert wellicht 
uit de 10de en de 11de eeuw. Een 
aantal inscripties komt zelfs uit de 
pre-islamitische tijd (vóór het jaar 
622 NC). Een studie uit 1992 
vermeldt in totaal 500 kunstwer-
ken. Daarvan resteren er nog maar 
een honderdtal. Het conserveren is 
vaak een onbegonnen werk gezien 
de enorme afmetingen van de 
rotsblokken.

Er zijn nóg bewijzen dat Madha en 
Nahwa al eeuwenlang bewoond 
zijn. Denk daarbij aan de vond-
sten van twee gouden Umayyad 
dinars (eind 7de eeuw NC) en van 
een zilveren munt uit de tijd van 
Alexander de Grote (4de eeuw VC). 
Sommige graven uit de regio zijn 
zelfs 3.500 jaar oud. De geschie-
denis van de regio wordt gekleurd 
door invasie en kolonisatie van 
strijders uit Jemen, Saoedi-Arabië, 

Perzië, Portugal en Groot-Brittan-
nië, eindigend met de onafhanke-
lijkheid van Oman en de Verenigde 
Arabische Emiraten in 1971. 

De aanwezigheid van water in 
Madha had een sterke aantrek-
kingskracht op de indringers. 
Vlakbij was bovendien de natuur-
lijke haven van Khor Fakkan. Dat 
maakte van Madha een locatie 
waarvoor vaak gevochten is. In het 
begin van de 19de eeuw hoorde 
het gebied aan de Qawasim stam, 

die over het emiraat Ras Al Khai-
mah heerste. Maar tussen 1869 
en 1900 werd het door de Shihuh 
stam heroverd. Daarmee kwam 
een einde aan een lange periode 
van geweld. Jaren later maakte de 
ontdekking van olie en de relatieve 
welvaart die hieruit voortvloeide de 
natuurlijke voordelen van Madha 
quasi ongedaan. De vruchtbare 
grond lijkt slechts een relikwie uit 
een ander tijdperk.

Emir Abdullah Khalfan Al Naqby 
tussen dadelbomen in Old Nahwa, 
waar hij opgroeide. 
http://www.name-list.net

Rock art. http://meros.org

Grens van Madha in noordelijke 
richting. http://geosite.jankrogh.com
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Ontstaan van de enclaves

Tegenwoordig is het staatsburger-
schap vast aan de lijnen op een 
kaart verbonden. Tot 1949 was bij 
de Arabieren geen sprake hier-
van. Er bestonden geen territori-
ale grenzen tussen de heersers. 
Stammen verklaarden zich loyaal 
aan personen bij wie ze terecht 
konden voor advies en arbitrage bij 
onderlinge geschillen. Ze betaalden 
in ruil daarvoor ‘zakat’, donaties 
voor armen en behoeftigen. Hun 
loyaliteiten veranderden zo vaak 
als het stuifzand in de woestijn. 

Toen Britten olie ontdekten in 
het Midden-Oosten, geraakten zij 
geïnteresseerd in Arabische bin-
nenlandse zaken. Een groep Britse 
ambtenaren verkende het gebied 
en vroeg aan alle bewoners aan 
welke lokale leider ze loyaal waren. 
Dat was een nieuwe en bewonde-
renswaardige manier om grenzen 
te trekken. Zo voorkwam men 
grenzen die niet bij de nationale 
identiteit pasten. Maar op deze 
manier ontstond ook de enclave-
situatie. 

Eind jaren 30 werd aan de 
inwoners van Madha en Nahwa 
gevraagd om een keuze te maken. 
Het Musandam schiereiland werd 

toen geregeerd door vier rivalise-
rende clans. De clanleiders werden 
uitgenodigd op een feestelijke 
bijeenkomst waarbij stamoudsten 

de loyaliteiten bediscussieerden. 
Inwoners van Nahwa hadden 
nauwe banden met de leidingge-
vende families van de latere VAE, 
bewoners van Madha kozen voor 
de plaatselijke vertegenwoordiger 
van de sultan van Oman. De Mad-
hanis wensten een sterke leider 
ter bescherming van hun kostbare 
watervoorraad: een economisch 
argument, gericht op de welvaart 
van hun nakomelingen. Ironisch 
genoeg kende die weloverwogen 
keuze een omgekeerd effect in de 
jaren 50, na de ontdekking van 
grote oliehoeveelheden in de VAE. 
De Emiraten werden rijk, Oman 
bleef relatief arm.

Stamoudsten uit Oman. https://upload.wikimedia.org

Typisch decoratieve Omaanse straatverlichting in New 
Madha. http://thegate.boardingarea.com
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Grensregeling 

In de jaren 50 ontstond een ge-
schil over Wadi Madha, waarbij in 
1956 en 1957 een aantal mensen 
omkwamen. De Sjeik van het 
emiraat Sharjah claimde Madha op 
basis van de 19de-eeuwse situatie. 
De Britse diplomaat Julian Walker 
probeerde in de jaren 50 tevergeefs 
om definitieve grenzen tussen de 
clans vast te leggen. Tussen 1963 
en 1967 stuurden de Britten Lord 
Martin Buckmaster op onderzoek 
uit, eveneens zonder resultaat. 
Onderhandelingen over grensge-
schillen kunnen best door jonge 
sjeiks worden gevoerd. Zij zijn 
geschoold en staan meer open voor 
nieuwe ideeën. Hun perspectief is 
wat ruimer. De nieuwe generatie 
realiseert zich ook dat grensge-
schillen moeten opgelost worden 
alvorens er scholen, ziekenhuizen 
en parken kunnen komen. Zolang 
het gebied betwist wordt, kunnen 
enclavebewoners niet van federale 
investeringen genieten.

In 1969 kwam alsnog een akkoord 
dat resulteerde in de vaststelling 
van de enclavegrenzen. 

De rijksgrens tussen Oman en de 
VAE werd pas op 22 juli 2008 
erkend. Dat is helemaal anders 
dan in Baarle, waar in 1843 
eerst de rijksgrens tussen België 
en Nederland werd vastgesteld. 
In 1974 volgde de rijksgrens van 
Baarle-Nassau met de omliggende 
Belgische gemeenten en pas in 
1995 werden de enclavegrenzen 
als officiële rijksgrenzen erkend…

Toerisme in Baarle

Vorige aflevering vernamen we hoe 
Diego González zijn bezoek aan de 

Baarlese enclaves ervaren had. Nu 
is het de beurt aan Chris Kelishes. 
Hij bezocht Baarle op 1 oktober 
2016:
“I just got back from a trip to the 
Netherlands and Belgium and 
I made a point to visit Baarle-
Herzog, Belgium/Baarle-Nassau, 
Netherlands. What a great experi-
ence it was. I did research before 
the trip and heard that the town 
was not that impressive. I actually 
found it quite a nice town with a 
lot of stores, shops, cafes and even 
a great beer shop that straddles 
the border and makes it part of 
the visit to the store. The town 
has marked the border in some 
locations. Otherwise, you wouldn’t 
know you’re crossing a national 
border. I’m sure the residents don’t 
really see it as a big deal anymore. 
It was easy to walk around and 
follow the border. I wish I had the 
time to find more of the border 
locations since they’re kind of scat-
tered over a few square miles. The 

beer shop straddles the border and 
even has a line down the middle of 
it that shows where the border is. 
The name of the shop is the Beer 
Border. I recommend it if you ever 
pass through the town.” 

Bronnen:
- JALIL, sultan Hesam Mohammed, 
“The Federal Boundaries of the United 
Arab Emirates”, thesis voor de graad 
van doctor in de filosofie, Department 
of Geography, University of Durham, 
Engeland, June 1994; p. 1-416. 
- LANCASTER, William en Fidelity, 
“Honour is in Contentment: Life Be-
fore Oil in Ras Al-Khaimah (UAE) and 
some neighbouring regions”, 2011, 
Walter de Gruyter, Berlin/New York; 
p.535-538
- http://people.exeter.ac.uk
- http://andotherdetours.com
- https://www.revolvy.com
- http://www.nizwa.net
- https://en.wikivoyage.org  
- http://gulfnews.com
- https://nl.wikipedia.org
- http://geosite.jankrogh.com
- http://www.cntraveler.com
- http://www.thenational.ae

Moskee in New Madha. https://pbs.twimg.com
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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. L. Staes

Dhr. A. Verheijen

Dhr. G. Gulickx

Mevr. M. Wens-Peeters

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 vriendelijk verzoek aan nabestaanden om 
een overlijdensbericht te sturen naar: 
Maria Voeten-Wouters, Spoorpad  8, 
5111 BW  Baarle-Nassau of naar 
Heemkundekring Amalia van Solms, Kerkstraat  4, 
2387  Baarle-Hertog.
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 Baarlenaren in Kameroen  

Ontmoetingen in een andere wereld (3)

 ANTOON VAN TUIJL

In deze aflevering vervolgen we 

het relaas over mijn verblijf in 

Kameroen. De komende dagen 

trekken we diep het oerwoud in 

om een aantal dagen te verblijven 

in het dorpje Menzo. Daar maak 

ik kennis met leden van het Baka-

volk. Dat zijn Pygmeeën.

Maandag 5 juli

Een flink stuk van de nacht lig ik 
wakker, want het regent. Regenen 
is hier heel wat anders dan wat wij 
gewend zijn. Met donderend ge-
raas kwakken er bakken water op 
de metalen golfplaten van het dak. 
Bij zo’n kabaal slaap ik niet!
Om half negen stap ik in broe-
der Frits zijn spiksplinternieuwe 
Toyotajeep pick-up. Wij gaan naar 
zijn huisje bij de Pygmeeën. Eerst 
zetten we koers naar het ‘stadje’ 

Abong-Mbang om er boodschap-
pen te doen. Daarvoor lopen we 
over de drukke markt.

Er is van alles te koop, maar op 
veel plaatsen wordt je kooplust ste-
vig weggedrongen door rotzooi en 
stank die wel heel goede maatjes 
zijn met de groenten en het fruit. 
De vleesafdeling, of als je wilt de 
slagerij, gedeeltelijk in de open 
lucht, is helemáál het einde... voor 
je vrije ademhaling! Adem inhou-
den en wegwezen. Ik koop bij een 
vriendelijk marktvrouwtje een grote 
zak zout. Ze hebben me namelijk 
verteld dat je daarmee een heel 
pygmeeëndorp goed kunt trakteren.

We kiezen een route naar het zui-
den in de richting van Lomië. Goed 
en wel buiten Abong-Mbang wordt 
de weg almaar smaller en hier en 
daar ook tamelijk slecht.
Op veel plaatsen strijkt de berm-
begroeiing langs beide flanken van 

Broeder Fredericus (Frits) Huijs-
mans wordt geboren op 27 juli 
1925 in Bennebroek in een gezin 
met vier broers en vijf zussen. Zijn 
ouders zijn maatschappelijk zeer 
betrokken en actief. Frits komt in 
1939 naar Baarle en haalt daar 
in 1947 zijn bevoegdheid als 
onderwijzer. Later studeert hij ook 
nog natuurkunde en scheikunde. 
Hij begint zijn onderwijsloopbaan 
in het basisonderwijs en vertrekt 
in 1949 naar Aruba, waar de 
broeders van De la Salle veertien 
basisscholen en een muloschool 
bemannen. Broeder Frits is naast 
een begaafd onderwijzer ook 
heel actief in het buitenschoolse 
werk voor de Arubaanse jeugd. 
Na twintig actieve jaren geeft hij 
zich op voor werken in Kame-
roen. Ter voorbereiding volgt hij 
cursussen techniek in Parijs en 
Dijon, waarna hij ingezet kan 
worden in de technische school 
van Diang. In 1979 vraagt het 
bisdom hem de zorg op zich te 
nemen van een project dat beoogt 
de integratie van de Pygmeeën 
van het Bakavolk te bevorderen. 
Broeder Frits weet het vertrouwen 
van deze natuurmensen te win-
nen. Naast het ontwikkelingswerk 
voor betere huisvesting en aanleg 
van plantages, maakt hij ook een 
allereerste begin met onderwijs 
voor de Pygmeeën. In het vochtige 
oerwoudklimaat krijgt hij steeds 
meer last van astma, waardoor hij 
in 1984 terug moet keren naar 
Nederland. Hij overlijdt op 16 
januari 2008.Op de markt is van alles te koop.

De weg wordt steeds smaller.
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de auto. Het omringende bos ziet 
er geleidelijk aan ongerepter uit, 
behalve op de plaatsen waar een 
dorp om meer open ruimte vraagt. 
Min of meer om beurten passeren 
we dorpen van Bantoebewoners 
en kampementen van Pygmeeën. 
In elke pygmeeënnederzetting stop-
pen we even voor een praatje met 
de bewoners en een kort overleg 
met de animateur. Zo’n man – een 
Bantoe – is als een soort opbouw-
werker actief in het kampement 
om het ontwikkelingswerk van 
broeder Frits te ondersteunen.

Onderstaand stukje op grijs raster 
ongeveer op deze plek, zelfde 
corpsgrootte als hoofdtekst, zie 
vorig nummer

In Malèn, een kampement op zo’n 
twintig kilometer voor onze eindbe-
stemming, maken we een afspraak 
voor een oerwoudtocht met 
animateur Louis. Hij schijnt een 
zeer goede gids te zijn. Rond twaalf 

Wat zijn die kindjes klein!

Het huisje van Frits in Menzo.

uur komen we aan in Menzo, het 
kampement waar broeder Frits zijn 
huisje heeft.

Dit wordt de komende negen da-
gen mijn ‘woonplaats’. Een groepje 
mannen komt al heel gauw kennis-
maken. Ze gaan rustig op de bank 
onder de veranda zitten, geven 
een hand en mompelen wat tegen 
elkaar. Ik begin rookwaar uit te 
delen. Ze hebben me geadviseerd 
dit te doen. Het schept een band. 
Ze willen allemaal roken, daarom 
deel ik eerst stukjes krantenpapier 
uit en daarna geef ik ieder van hen 
een pluk pijptabak. Heel rustig 
vouwen en draaien ze daar een 
soort ‘maxi’-sigaret van. Even later 
walmt heel de omgeving en ruikt 
sterk naar aromatische tabak. Het 
geeft me eigenlijk niet een echt 
goed gevoel dat je deze mensen 
helpt hun longen aan te tasten. 
Van de andere kant is het nu wel 
van waarde dat ik hun vertrouwen 
win.
Het duurt niet lang of een twintig-
tal kinderen komt stilletjes en met 
grote vragende ogen aan schuife-
len.

Nu moet broeder Frits in touw. Je 
kunt zien dat deze mensen veel 
vertrouwen in hem hebben. Met 

allerlei wondjes en kwalen komen 
ze naar hem toe. Een voor een 
komen ze aan de beurt, van groot 
tot klein. Voor mij is dit een mooie 
gelegenheid om contact te maken. 
Ik help Frits, vooral als de moeder-
tjes met hun kleintjes langskomen.

Die pygmeeënkindertjes zijn niet 
flauw. Wanneer ze een wondbe-
handeling krijgen die beslist pijnlijk 
moet zijn, dan geven ze geen kik. 
Ze kijken aandachtig naar wat die 
twee heel grote witte mannen aan 
het doen zijn.

Prachtige kinderen zijn het. Wat 
zijn die baby’s klein! Hun kroes-
haar is bruinig en niet egaal 
verdeeld over de kopjes. Dat is 
kenmerkend voor Pygmeeën. Veel 
kindjes hebben oedeem-achtig 
dikke buikjes. De kleding is erg 
minimaal en ook vies.

Ze hebben niets om te wisselen. 
De sfeer bij deze eerste ontmoe-
ting is heel vriendelijk, al zijn de 
meesten niet spraakzaam. Slechts 
enkele bewoners spreken een paar 
woorden Frans.

Wanneer na verloop van tijd ieder-
een weer teruggekeerd is naar de 

Voorzichtig komen de kinderen 
dichterbij.
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dagelijkse bezigheden en Frits in 
huis zijn medicijnkast wat opruimt, 
zit ik nog even op het bankje. Eén 
kind is gebleven. Een heel tenger 
klein kleutermeisje. Met opvallend 
grote donkere ogen kijkt het me 
aan en blijft kijken.

Wat het kind bezielt, weet ik niet 
maar plotseling kruipt het op de 
stoep van de veranda en doet een 
poging om op de hoge bank te 
klimmen. Dat gaat niet dus help ik 
een beetje. Met een paar rappe be-
wegingen schuift het naar me toe, 
gaat vlak naast me zitten, legt haar 
minihandje op mijn knie, kijkt me 
aan en blijft kijken. En ontroerend 
moment! Ik bedenk dat ik altijd al 
een diepe belangstelling had en 

heb voor oermensen en natuurvol-
ken. En wat gebeurt hier? Ik stap 
zomaar even uit mijn twintigste-
eeuwse wereld en zit met een 
echt natuurmensenkindje naast 
me. Geloof me op mijn woord, jij 
klein pygmeetje, die ogen van jou 
vergeet ik nooit meer. En, neem ik 
mij voor, als ik ooit iets voor jou 
kan doen, reken maar dat ik het 
zal doen!

Na een broodmaaltijd waarbij ik 
voor het eerst pygmeeënhoning 
proef, probeer ik een middagdutje 
te doen. Dat haalt niks uit. Er 

Die grote ogen van jou vergeet ik 
nooit!

Potto-potto-hutten in Menzo.

Hun kleding is minimaal: de een heeft het broekje, de 
ander het hemdje. 

wordt voortdurend geroepen en 
gezongen in en vlak bij het kampe-
ment. Frits vertelt me dat hier nu 
juist initiatie-rituelen bezig zijn. De 
grotere jongens worden opgeno-
men in de wereld van de mannen. 
Daar zullen we slechts zijdelings 
wat van merken, verwacht Frits. 
Het gaat namelijk om gewijde en 
geheime ceremoniën. Wij mogen 
daar niet bij zijn omdat we – al zijn 
we nog zo welkom – niet behoren 
tot de stam.

Rond drie uur maken we een uitge-
breide rondgang door het kampe-
ment. Het dorpje is wat onover-
zichtelijker dan de Bantoedorpen 
die ik tot nu toe zag. Dat heeft vast 
te maken met het feit, dat wonen 
op vaste plaatsen nog vrij nieuw is 
voor de Pygmeeën.
Pygmeeën behoren tot de oudste 
volkeren ter wereld. Tot voor kort 

leefden ze echt als oermensen. Zij 
waren jagers-verzamelaars en leid-
den dus een nomadisch bestaan. 
Hun leefwijze was perfect aange-
past aan het tropische regenwoud. 
De ca. vijftienhonderd Pygmeeën 
van zuidoost Kameroen leefden in 
volkomen harmonie met de natuur. 
Ze behoren tot het volk van de 
Baka. Het woord Baka betekent 
mens.
In de laatste decennia is er een 
aantal ontwikkelingen sluipen-
derwijs op hen afgekomen. De 
bos-exploitatie met het oogsten van 
tropisch hardhout leidde tot aanleg 
van wegen tot diep in het onge-
repte woud. Langs die wegen ont-
stonden nieuwe Bantoedorpen met 
bijbehorende plantages. Allemaal 
activiteiten die storende invloeden 
hadden op het woongebied en op 
het leefpatroon van de Pygmeeën.
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Hoe het proces precies op gang 
kwam en groeide, is mij niet be-
kend, maar van lieverlede dreigden 
de Pygmeeën te degraderen tot 
knechtjes of zelfs slaven van de 
Bantoebevolking. De al lang be-
staande ruilhandel tussen Bantoes 
en Baka’s veranderde in knech-
tenwerk van Pygmeeën op de 
plantages van de Bantoes. Enkele 
missionarissen hebben dit proces 
doorzien en deden pogingen om dit 
volk zijn eigen cultuur en zelfstan-
digheid te laten behouden. Een 
eerste vereiste daartoe was een ei-

gen voedselvoorziening, dus eigen 
plantages. Maar dan worden vaste 
woonplaatsen noodzakelijk.
Op dit keerpunt staat het dorpje 
Menzo nu.

Je ziet in het kampement nog 
een aantal mungulu’s. Dat zijn 
de kleine koepelvormige hutten 
van takken en bladeren, zoals de 
vrouwen die vanouds al bouwden 
als tijdelijk verblijf in het oerwoud. 

Mungulu’s in Menzo.

Er groeit maïs in een jonge plantage.

Je ziet ook potto-potto-hutten, 
zoals die overal gebouwd worden 
door alle bewoners in zuidelijk 
Kameroen.
Tijdens onze wandeling kan ik hier 
en daar even binnen kijken. Al 
kán het bijna niet, toch leven deze 
mensen met nog minder middelen 
dan wat ik eerder in Doumé zag. 
Ze hebben werkelijk alleen het al-
lernoodzakelijkste.
Ik vind het mooi te constateren dat 
beide typen hutten in verschillende 
stadia van opbouw voorkomen. Dat 
geeft me een goede kans om foto’s 
te maken en te filmen.

Op deze eerste avond krijg ik niet 
meteen zicht op de activiteiten die 
broeder Frits uitvoert in zijn keu-
kenhoek, maar hij tovert wel een 
zeer smakelijke warme maaltijd 
op tafel. Soep, maïs, meloen, rijst, 
witte kool en een toetje met een 
uitroepteken er achteraan. Tijdens 
de bereiding en het nuttigen valt er 
heel wat te lachen, want Frits heeft 
humor. Jawel, hier moet ik het de 
komende dagen best uit kunnen 
houden.

Het is vanavond volle maan. Wij 
hoorden al van de animateur dat 
Menzo vanavond zal zingen en 
dansen. De Dzjengi (bosgod) komt 
waarschijnlijk ook. Ik ben heel erg 
benieuwd! Goed acht uur gaan we 
naar het dorpsplein. Geleidelijk 

komen de tamtamspelers op gang. 
Ze zijn met drieën. Ieder van hen 
bespeelt een hoge slanke trom. 
Een van hen gebruikt daarbij een 
gebogen stuk hout en bepaalt het 
tempo, door strak in de maat stevig 
op zijn trommel te slaan. De an-
dere twee bespelen hun trommels 
met hun handen. Hun bewegingen 
zijn ongelooflijk snel en daarmee 
halen ze ritmes uit hun eenvoudige 
instrumenten waar je koud van 
wordt. Achter deze drie mannen 
staan de vrouwen en kinderen. 

Plotseling begint een van de 
vrouwen te zingen. De hele groep 
reageert met een soort refrein dat 
steeds herhaald wordt. Hun zang 
heeft een prachtige meerstemmig-
heid en zit vol jodelende stemover-
slagen. In het begin lopen de man-
nen ogenschijnlijk doelloos rond 
over het lege deel van het plein, 
maar als op een bepaald moment 
de drums heftiger gaan klinken 

Joachiem, een van de oudere 
mannen.

Alles wat ze hebben zit in een mand…
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en het zingen van de vrouwen 
aanzwelt, dan verzamelen zij zich 
tussen een paar hutten en komen 
even later joelend terug met de 
bosgeest tussen hen in. De Dzjengi 
is een figuur die geheel schuil gaat 
onder dikke bundels raffia. Het 
maanlicht is zo helder dat je goed 
kunt zien hoe hij beweegt, danst, 
draait, opspringt en in elkaar duikt. 
De vrouwen zingen zo mogelijk 
nog uitbundiger, terwijl de man-
nen voortdurend een kring blijven 
vormen om de bosgeest en joelen 
bij elke sprong die hij maakt.
Ik ben me er heel sterk van 
bewust dat ik getuige ben van een 
eeuwenoud ritueel, een vorm van 
pure cultuur en een pure vorm van 
godsdienstigheid. Dit maakt een 
zeer diepe indruk op mij.
Op verzoek trekken wij ons om tien 
uur terug. De dansen en rituelen 
die nu gaan volgen, zijn onderdeel 
van de initiatieplechtigheden en 
dus voor ons niet toegankelijk. 
Vanuit mijn bed hoor ik de drums 
en het zingen tot ver na midder-
nacht doorgaan...

Dinsdag 6 juli  

De oudere mannen van het kamp 
houden een vergadering. Dat ge-
beurt op de veranda van het huisje 
van Frits. Ik deel weer rookwaar 
uit die met grote gretigheid wordt 
aangenomen. Ze willen beraad-
slagen over de vervanging van 
oude, inmiddels versleten hutten. 
Pygmeeën houden blijkbaar niet 
van langdurig overleggen. Met veel 
voorzichtigheid brengt broeder Frits 
het onderwerp ter sprake. Michel, 
de animateur van Menzo en dus 
de rechterhand van Frits, vertaalt 
over en weer, want de oudere 
mannen kennen geen Frans. Er 
worden tijdens de vergadering geen 
besluiten genomen. Dat kan in de 

Zwaar beladen gaat een vrouw naar huis.

Vrouwen en kinderen komen bijeen in de palaberhut.

pygmeeënwereld ook niet. Er is 
eerst nog onderling overleg nodig, 
waarbij de vrouwen nadrukkelijk 
betrokken worden. Daarna komen 
de mannen weer samen en zeg-
gen: “Wij hebben besloten....”

Rond half tien gaan we de planta-
ges bekijken. Dat is geen kleinig-
heid, want ze liggen niet naast de 
deur. We hebben twintig minuten 
nodig om er te komen. De tocht 
gaat over een smal paadje dwars 
door een stuk dicht, ruig en wild 
oerwoud. Zo’n pad heet hier een 
piste. Twee keer moeten we via 
liggende boomstammen snelstro-
mende rivieren oversteken. Onder-
weg doe ik pogingen om enkele 
filmopnamen te maken. De kans 
op succes acht ik niet groot. Het is 

gewoon te donker in het bos.
Plotseling lijkt het oerwoud te 
wijken. Hier beginnen dus de plan-
tages. Ik heb al gauw in de kieren 
dat er heel had gewerkt moet 
worden om deze plantages aan te 
leggen. Dat is het best te zien in de 
jongste ontginningen. Daar liggen 
de pas omgehakte bomen kriskras 
door en over elkaar.

Je verdwaalt er zowat in de wirwar 
van stammen en takken. In de 
wat oudere plantages ligt al veel 
minder hout. Bijna dagelijks ne-
men de mensen wat mee voor hun 
kookvuurtjes.
Er worden bananen verbouwd en 
maïs, pinda’s, maniok en ma-
kabo. Hier en daar groeit ook een 
ananasplant. Uit deze gewassen 



38       van wirskaante 2017/3

is praktisch het gehele jaar een 
redelijk menu samen te stellen, 
al ligt het gehalte aan eiwitten 
wel te laag. Dat moet door jacht 
aangevuld worden. Verschillende 
gewassen, vooral de maïs, hebben 
veel te lijden van de hérisson, een 
hertachtig diertje. De vrouwen 
verzorgen het plant-, zaai-, en 
oogstwerk. ‘s Middags gaan ze 
zwaar beladen met voedsel en 
stookhout naar huis. In hun hand 
dragen ze een smeulend stuk hout 
mee. Vuur aanhouden en meene-
men is blijkbaar gemakkelijker dan 
vuur maken.

Midden in het plantagegebied 
ligt een heel klein woonkamp, 
bestaande uit een paar mungulu’s. 
Het dient als rustplaats voor de 
middagpauzes. De mensen blijven 

Zuster William aan het werk met haar ‘tableau’.

Michel begeleidt het werk op de plantage.

er echter ook wel eens enkele 
dagen wonen om de oogst te be-
schermen tegen de dieren.
Na de middag krijg ik een goede 
kans om van nabij te zien hoe 
eenvoudig ontwikkelingswerk kan 
gaan. Zuster William komt langs 
om ‘scholing’ te geven. Bijna alle 
vrouwen en meisjes van Menzo  
met een troepje kinderen komen 
bij elkaar in de palaberhut (verga-
derplaats), midden in het dorp.

De zuster heeft verschillende 
thema’s te bieden. Na enig overleg 
kiezen de vrouwen voor het onder-
werp: het schoonmaken van de 
kookpannen. De kinderen krijgen 
opdracht om het kookgerei uit de 
hutten te halen. De keuze blijkt 
heel goed te zijn, want de serie 
pannen die even later in de kring 

uitgestald staat, ‘blinkt’ uit door 
goorheid en vettigheid. Een zwart-
geblakerde, verkreukelde puinhoop 
is het! Maar ja, ik weet het, deze 
mensen hébben niet meer.
Het treft me dat de zuster niet 
begint uit te leggen hoe het al-
lemaal beter moet. Nee, ze brengt 
wat onderling overleg op gang. De 
animateur is tolk. Even later ont-
staat er een combinatie van wat de 
vrouwen zelf in te brengen hebben 
en wat de zuster te bieden heeft. 
Met bladeren van bepaalde planten 
als pannenspons, vers geplukt aan 
de rand van het kampement, en 
met fijn zand uit de rivier en ook 
nog een beetje zeep van de zuster 
wordt er geschuurd en gepoetst 
dat het een lust is. De mensen 
vinden het blijkbaar heel gezellig. 
Er wordt druk gekeuveld en veel 
gelachen. Ze genieten zichtbaar 
van het schone resultaat. Hier is 
niets spectaculairs gebeurd, maar 
wanneer een paar vrouwen dit 
schoonmaken blijven doen, dan is 
dat winst op hygiënisch gebied. En 
ze kúnnen het blijven doen, want 
er komen geen vreemde, onbe-
kende spullen aan te pas.

Een andere werkwijze die zuster 
William toepast, zie ik wat later op 
de middag. Ik ga met haar mee 
naar een ander kampement. Daar 
werkt ze met een ‘tableau’.
Dat is een groot uitgevoerd platen-
boek. Het wordt op een standaard 
midden in de palaberhut gezet. De 
gehele dorpsbevolking is aanwezig. 
Aan de hand van de platen wordt 
een en ander verteld over het werk 
op de plantage en het gebruik van 
de geoogste producten. De zuster 
geeft geen ‘les’ in één richting. Re-
gelmatig lokt ze reactie uit van de 
mensen. Dan ontstaat er discussie, 
want ze reageren heel spontaan.
Op een van de platen staat een 
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klein onopvallend kruisbeeld 
getekend. De zuster wijst daar op 
en verklaart dat dit teken te maken 
heeft met haar geloof. Terwijl ik het 
moet hebben van flarden Franse 
vertaling door de animateur, merk 
ik toch dat hier een diep gesprek 
ontstaat over godsdienstigheid en 
geloof. Het wordt bijna ontroerend 
wanneer de kukema (hoofdman 
van het dorp) een eerlijk getuigenis 
geeft van zijn persoonlijke geloof: 
“Ik vraag elke morgen aan de 
Grote Geest....” Deze mensen zijn 
eeuwenlang heidenen genoemd!! 
Hier stopt zuster William de bijeen-
komst. Zij voelt de situatie fijn aan.

Broeder Frits heeft deze middag 
blijkbaar ook niet stilgezeten. 
Hij zet ons een goedverzorgde 
rijsttafel voor, waarbij hij knap 
gebruik maakt van producten uit 
de omgeving. Om half negen gaan 
we weer naar het dorpsplein want 
we hoorden dat de Dzjengi weer 
zou komen. Inderdaad. Even later 
roffelen de handen opnieuw in 
een niet te volgen tempo op de 
trommels en zingen de vrouwen 
hun jodelzang weer de diepe lucht 
in. Met een oude kleine ‘astmati-
sche’ cassette-recorder probeer ik 
geluidsopnamen te maken. Er doet 
zich een prachtig moment voor. 
Tijdens zijn rondedans komt de 
Dzjengi plotseling heel dicht naar 
de groep vrouwen toe. Die deinst 
terug. Dan begint de oudste vrouw 
van het dorp vragen te stellen aan 
de Dzjengi. Die reageert daarop. 
De animateur vertelt me dat de 
vrouw vragen stelt over de manier 
waarop een goede Pygmee hoort te 
leven. De antwoorden van de bos-
god zijn dus levenslessen voor de 
jongens die tot de mannen zullen 
gaan behoren en tegelijk ook voor 
de hele dorpsgemeenschap.
Het is fris buiten. Ik heb te doen 

met de kleine kinderen die op dit 
uur ook allemaal buiten zijn en 
alleen hun blote lijfke bij zich heb-
ben. Gelukkig voor hen stopt de 
plechtigheid vanavond veel vroeger 
dan gisteren.

Wat later in het huisje vraag ik me 
af: was dat allemaal écht vandaag? 
Hoe lang heeft deze dag eigenlijk 
geduurd? Je verliest elk tijdsbegrip 
wanneer je op één dag zoveel 
verschillende dingen ziet, hoort en 
beleeft.

Woensdag 7 juli

Elk pygmeeënkampement in het 
zuidoosten van Kameroen heeft 
tegenwoordig een animateur. Dat 
is een man uit een Bantoedorp in 
de omgeving die de pygmeeëntaal 

spreekt. Hij heeft een veelzijdige 
taak. Zo is hij natuurlijk de tolk 
tussen de bewoners en broeder 
Frits. Hij begeleidt het werk op de 
plantages en stimuleert de bouw 
van meer duurzame hutten.
Ook speelt hij onderwijzer in het 
dorpsschooltje. Daar wordt een pril 
begin gemaakt met onderwijs aan 
de kinderen. De meest elementaire 
zaken van lezen en rekenen en 
schrijven worden er geprobeerd. 
Veel stelt het nog niet voor. Er 
zijn bijna geen leermiddelen. De 
onderwijzer heeft geen opleiding. 
Hij doorliep zelf nauwelijks het 
basisonderwijs in een bantoedorp.

Broeder Frits is op zijn beurt weer 
een soort animateur van een groep 
animateurs. Die hebben echt een 
goede begeleiding nodig. Op deze 

De voorbeeldplantage van animateur Ignace.

De binnenkant van een mungulu. Het koepeldak bestaat uit grote bladeren.
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wijze kan men met weinig wes-
terse mankracht toch veel pygmee-
engroepen bereiken.
De animateur van Menzo heet 
Michel. Hij heeft begrepen dat 
ik graag wat van de dagelijkse 
bezigheden in het kampement wil 
filmen. Heel attent komt hij me nu 
vertellen dat er op verschillende 
plaatsen in het dorp gewerkt wordt 
aan huttenbouw in verschillende 
stadia. Wanneer ik even later met 
mijn camera door het dorp wandel 
zie ik de mensen aan het werk. Ik 
maak opnamen van het plaatsen 
van de palen, van het vlechten van 
takken, van het opvullen van de 
wanden met kluiten klei en van het 
vlechten van enorme palmbladeren 
die als dakbedekking gaan dienen. 
Na montage moet er een goed 
beeld ontstaan van de bouw van 
een hut die perfect functioneert in 
dit klimaat.

Ik realiseer me dat ik getuige ben 
van een grote verschuiving in 
de taakverdeling tussen man en 
vrouw bij dit oerwoudvolk. Zolang 
de Pygmeeën nomaden waren, 
bouwde de vrouw de mungulu, de 
heel kleine koepelvormige boshut. 
Nu de mensen gekozen hebben 
voor vaste woonplaatsen, zijn ze 
ook overgestapt op meer duurzame 
woningen, de zogenaamde potto-
potto- hutten. De bouw daarvan is 
mannenwerk! Menzo is nog geen 
tien jaar oud. Geen wonder dat de 
mensen nog in een overgangsfase 
verkeren. De twee soorten woon-
vormen, dus ook de twee taken 
komen nog naast elkaar voor.
Tussen het filmen door, maak ik zo 
goed en zo kwaad als dat gaat een 
praatje met enkele mensen en deel 
weer wat rookwaren uit. Ze inhale-
ren de rook van hun kletsnat gelikte 
‘sigaret’ zeer intensief en genieten 
zichtbaar. Hoe is het mogelijk!

Na de siësta ga ik met broeder 
Frits mee naar Elandgo. Dat is 
een kampement verderop. Ignace 
werkt er als animateur. Met hem 
maken we een ‘inspectietocht’ door 
de plantage. Die ziet er goed uit. 
De mensen besteden er blijkbaar 
zorg aan. Ignace leidt ons ook nog 
door een deel van het ongerepte 
oerwoud. Het is er koel en vochtig. 
Ik raak niet uitgekeken op de 
torenhoge bomen. Onze gids kent 
het bos heel goed. Hij weet veel 
te vertellen over het gebruik van 
bepaalde planten en over bepaalde 
geneeskrachtige werkingen ervan. 

Voor hem is het bos veel meer dan 
een jachtgebied. Dat blijkt wel uit 
de volgende uitspraak die hij vol 
overtuiging doet: “De plantage..., 
dat is en kwestie van mensenwerk, 
maar het oerwoud is een gave van 
God...!” Toch is hij er zich van 
bewust dat de plantages nodig zijn. 
Als we de zijne bekijken, blijkt die 
een voorbeeld voor alle andere.

Op de terugweg pikken we twee 
keer enkele grotere kinderen op. Ze 
zijn ons vanuit ‘ons’ kampement 
tegemoet komen lopen om een 
stuk met de auto mee te kunnen 
rijden. Wat een feest voor hen! 

Uitbundig zingend vullen ze de 
laadbak.
Rond half zes delen we het zout 
uit dat ik meebracht. Frits heeft me 
uitgelegd waarom ik me daar maar 
beter niet mee kan bemoeien. Ik 
zie al gauw hoe dat hier werkt. 
De vrouw van de kukema neemt 
die taak op zich. Zij verdeelt de 
hele voorraad – ongeveer tien kilo 
– ogenschijnlijk ongelijk over de 
gevarieerde verzameling schalen 
en schaaltjes die de mensen haar 
voorhouden. Zij weet namelijk 
precies welke schaal bij welk gezin 
hoort. Dit werkt perfect.
Ik haal intussen de cassetterecor-
der tevoorschijn om de mensen 
te laten luisteren naar hun eigen 
muziek. Mooi om al die verbaasde 
gezichten te zien! De vrouwen 
beginnen spontaan te dansen en 
enkele kinderen kruipen steeds 
dichter naar het apparaat tot ze 
met hun snuitjes bijna in het 
luidsprekertje zitten. Ze kunnen 
echt niet bevatten waar dat geluid 
vandaan komt. Dit zijn misschien 
wel de eerste Pygmeeën ooit, 
die zichzelf terug horen. Gekke 
gedachte is dat...

Na het avondeten maken we een 
korte wandeling in het donker. Dat 
valt niet mee, want donker is hier 
ook echt donker. Er vliegen dui-
zenden en duizenden vuurvliegjes. 
Die geven een opmerkelijk sterk 
lichtsignaal. Prachtig!
Voor het slapen gaan, plannen 
we nog welke spullen ik mee zal 
nemen op mijn oerwoudtocht. 
Morgen ga ik namelijk met vier 
mannen het ongerepte regenwoud 
in voor een paar dagen. Ik ben erg 
benieuwd.

Alle foto’s zijn van Antoon van Tuijl.

Deze ‘pubers’ kwamen ons tegemoet.
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Het emplacement strekte zich uit tot de douanewoningen langs de weg naar Turnhout.

Zevenendertig sporen naast elkaar op 
het Nederlands emplacement, spoor 
1 is het hoofdspoor (nu fietspad), de 
sporen 32 t/m 37 zijn nooit aangelegd.

Kaart Weelde-Station uit archief gelicht

Het emplacement aan de grens
HARRY BENSCHOP

Hoe het grensstation van het Bels 

Lijntje er aan Nederlandse kant 

heeft uitgezien, is al langer gewe-

ten. Een half jaar geleden hebben 

vrijwilligers van heemkundekring 

Nicolaus Poppelius een tekening 

van het Belgisch deel van het 

emplacement in de archieven 

van het Belgisch spoor in Brussel 

gevonden.

Wie over het Bels Lijntje naar de 
grens gaat, kan zich geen voorstel-
ling maken hoe het er bij de grens 
zo’n eeuw geleden uitzag. Nu fiets 
je in het groen tussen de bomen, 
toen was het een open vlakte met 

over de dertig sporen naast elkaar. 
Vanaf het station had je vrij zicht 
op de achterzijde van de douane-
woningen aan de Turnhoutseweg 
(nu Enclave Grens). En in de verte 
zag je de kerktoren van Baarle-
Hertog.

‘Niet te geloven’, is veelal de reac-
tie als je op een excursie de grote 
kaart met het Nederlands deel van 
het emplacement uitrolt. ‘Zoveel 
sporen naast elkaar?’ Als je dan 
vertelt dat aan de andere kant van 
de grens ook nog sporen moe-
ten hebben gelegen, is iedereen 
helemaal met stomheid geslagen. 
Sinds kort beschikken we over een 
kaart waarop het Belgisch deel van 
het emplacement is ingetekend, 
waarmee we het beeld compleet 
kunnen maken.
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Dubbelnaam

Het station op de grens met het 
bijbehorende emplacement is niet 
gelijk met het Bels Lijntje, dit jaar 
150 jaar geleden, aangelegd. In 
1867 zijn tussen Turnhout en 
Tilburg vier stationnetjes gebouwd: 
Weelde-Merksplas, Baarle-Nassau, 
Alphen en Riel, met wat laad- en 
losvoorzieningen. Eerst in 1906 is 
het emplacement met het indruk-
wekkende reizigersstation gereed-
gekomen en stoppen de eerste 
treinen aan de grens. 
Tot die tijd vinden de douanefor-
maliteiten plaats in Baarle-Nassau 
voor reizigers en goederen naar 
Nederland, in Weelde-Merksplas 
voor als het de andere kant opging. 
En tuft de trein een paar keer per 
dag heen en weer over de grens 
over een enkel spoor dwars door 
de hei, op enkele honderden me-
ters van de weg die Turnhout met 
Baarle-Hertog verbindt.

In Nederland is de naam voor het 
nieuwe station eenvoudig ‘Baarle-
Nassau Grens’. Op de allereerste 
tekeningen, die voor het seinen-
plan, gebruikte de Nederlandse 
Staats Spoorwegen nog de naam 

‘Grensstation Weelde-Merxplas 
(Baarle-Nassau)’, op latere 
tekeningen was het toch steeds 
‘Baarle-Nassau (Grens)’. 
Aan Belgische zijde wordt eerst 
nog de naam van het een kilometer 
zuidelijker gelegen station Weelde-
Merksplas gebruikt. Dat station 
is met de ingebruikname van het 
grensstation gesloten. Om verwar-
ring te voorkomen (?), wordt het 
enkele jaren later ‘Weelde (Etat)’, 
oftewel Weelde Staat. De taal aan 
het spoor was toen Frans. Met de 
dubbelnaam Baarle-Nassau-Grens 
/ Weelde Etat staat het op de topo-
grafische kaarten van begin vorige 
eeuw vermeld. In de dienstregelin-
gen wordt alleen de naam van het 
eigen grensstation gebruikt. 

Geen lang leven

Na nationalisatie van de lijn in 
1898 is besloten tot de aanleg van 
het enorme grensstation. Groot met 
het oog op de afhandeling van het 
goederenvervoer én de verwachte 
reizigersstromen. Het had net zo 

belangrijk moeten worden voor 
het internationale grensverkeer als 
Hazeldonk bij de aanleg van de 
autosnelweg Breda-Antwerpen.
De Nederlandse Staats Spoorwe-
gen (SS) hebben het grote reizi-
gersstation gebouwd. De ene helft 
lag op Nederlands grondgebied, de 
andere helft in België. De Belgi-
sche Staats Spoorwegen, afgekort 
EB (Etat Belge), huren het van de 
Nederlandse Staats Spoorwegen, 
met enkele losstaande dienstge-
bouwen (A”) die ook voor rekening 
van de SS waren gebouwd aan de 
zuidzijde van het perron.

Beide Staatsspoorwegen hebben 
zelf gezorgd voor de aanleg van het 
goederenemplacement aan hun 
zijde van de grens, met de vele 
rangeer- en opstelsporen. Van Ne-
derlandse zijde zijn alle bestekte-
keningen bekend: van het station, 
van de sporen, van alle gebouwen 
op het emplacement tot aan de 
woningen voor het spoorweg- en 
douanepersoneel.
Over het Belgisch deel was weinig 

Van de twee 
opritten naar het 
perron is die aan 
de Turnhoutse 
kant nog 
aanwezig.

Het door E.B. van de Nederlandse S.S. gehuurde dienstgebouw staat los van het grote reizigersstation. Vanuit beide 
landen was er een aparte oprit naar het station.
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bekend, behalve steeds wisselende 
beelden op topografische kaarten. 
Die gaven zeker geen waarheidsge-
trouw beeld van het sporenverloop 
op het terrein. Wel was op die 
kaarten duidelijk te zien dat het 
hele terrein met een hek omheind 
was.

Het station heeft niet lang dienst 
gedaan. Al in 1934 is het reizigers-
vervoer gestaakt. De op de Neder-
landse bestektekening aangegeven 
sporen met ‘Eventuele uitbreiding’ 
zijn nooit gerealiseerd. Sterker nog, 
in de jaren dertig zijn al de eerste 
sporen weggehaald. 
De nu opgedoken bestektekening 
van het sporenplan op het Weeldse 
emplacement dateert uit 1935 en 
laat zien welke wissels daar toen 
moesten worden verwijderd.
Samen geven beide tekeningen 
een mooi beeld wat de SS en EB 
rond de eeuwwisseling voor ogen 
hadden. Dat beeld is na 111 jaar 
voor het eerst in één montageteke-
ning vastgelegd en als bijlage bij 
deze Van Wirskaante gevoegd. Voor 
de oriëntatie is het huidige fietspad 
plus het noord-zuid lopend voetpad 

dat begin dit jaar door vrijwil-
ligers van de Baarlese (Amalia 
van Solms) en Weeldse (Nicolaus 
Poppelius) heemkundekringen is 
schoongemaakt, ingetekend.

NL: al langer bekend 

Vanuit het noorden begint de 
eerste aftakking (wissel 9a) naar 
het emplacement op zo’n 600 
meter vóór de kruising met de 
Zevenhuizenbaan. Die kent een 
dubbele spoorwegovergang: een 
voor het hoofdspoor (waar nu het 

fietspad ligt) en een voor het spoor 
voor vertrekkende goederentreinen 
in de richting van Tilburg plus de 
sporen naar het rangeerhoofd. Het 
rangeerhoofd ligt ten noorden van 
de Zevenhuizenbaan.

Pas bij het station van Weelde-
Merksplas komt alles weer bijeen 
op het enkel spoor richting Turn-
hout. Het hele emplacement strekt 
zich uit over drie kilometer, waar-
van twee op Nederlands gebied.

Seinhuis A bedient naast de dubbel spoorwegovergang in 
de Zevenhuizenbaan ook sein 1A op 800 m ten noorden 
ervan (niet op de tekening). Het is een zogenaamd 
‘Afstandsein’ voor wissel 9a (waar de eerste aftakking naar 
het emplacement ligt) voor uit Tilburg in de richting van de 
grens rijdende treinen.

Dubbele spoorwegovergang met ‘trekboomen’ in de 
Zevenhuizenbaan, met Seinhuis A en Wachthuisje 27; 
kaart bij proces-verbaal in 1907. Vanwege het vervallen 
van de overgang bij Wachthuisje 28 (bij de fietsdoorsteek 
van het Ghil naar het fietspad Bels Lijntje) is bij de aanleg 
van het emplacement in 1906 de Parallelweg aangelegd, 
nu het Ghil en Enclave Grens.

Seinhuis C met de nu verdwenen oprit aan de Nederlandse kant van het perron.

vervolg op pagina 46
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 ‘Een spoorweg, waarvan het spoor weg is’ (1934)

Sluiting Bels Lijntje 
voor reizigersvervoer
Op 7 oktober 1934 is het reizigersvervoer over het Bels Lijntje gestaakt. 

Veel woorden zijn er in de Baarlese pers niet aan vuil gemaakt. Of het 

moet een ingezonden brief in het Baarle’s Nieuws- en Advertentieblad 

van 10 november 1934 zijn, waarvan de schrijver – de brief is niet 

ondertekend – vindt dat de statie van Weelde en Baarle-Grens ‘niet zoo 

maar een stationnetje is. Het is een statie die een stad met 50.000 

inwoners eer kon aandoen’. 

menigeen daar niet verwachtte en welke 
velen bewondering afdwong. Zij, die nog 
langs deze schakel vervoerd willen worden, 
schrikken niet…. Want ze is uitgeschakeld. 
Wat er met al deze kostelijke gebouwen gaat 
gebeuren is nog niet gepubliceerd. Door de 
radio is wel afgeroepen dat de statie van 
Weelde en Baarle-Nassau grens zal worden 
afgebroken. Ze is echter waard gezien te 
worden. Dus wilt ge de statie nog eens 
bezichtigen, beste lezer, ga dan spoedig per 
auto, autobus, per rijwiel of te voet, want 
per trein kunt ge er niet meer komen. Nog 
staat er het als een letterlijke verbinding 
tusschen België en Nederland, dit kapitale 
gebouw met zijn wacht- en visitatiezalen, 
bureelen voor spoorweg- en douaneadmi-
nistratie, met zijn magazijnen voor opslag 
en verificatie, alles in prima staat en het 
bewonderen waard.
Er was reeds sprake van deze internati-
onale verbinding op te heffen, wanneer 
de Belgische Spoorwegmaatschappij nog 
nieuwe telefoonverbindingen en bureelen liet 
aanleggen op de lijn Turnhout-Weelde, en 
door de Nederlandsche Maatschappij werd 
maar eventjes, over een afstand van ruim 4 
kilometer ondergrondsche kabels aangelegd 
voor electrificatie der statie. Wat waren de 
inwoners van Baarle-Nassau trotsch op hun 

modern verlichte statie. Ze behoefden niet 
eens de bollekens zien gloeien, de electrificatie 
was tot hun lastenbrieven doorgedrongen 
en zoo gloeiden de meerdere opcenten sinds 
1933 mede. Als men dit alles samenneemt, 
dan is het toch begrijpelijk, dat de bevolking 
tusschen Tilburg en Turnhout op zijn 
allerzachtst uitgedrukt, zeer verwonderd is 
over deze uitschakeling. Is deze opheffing 
een bezuinigingsmaatregel zooals beweerd 
wordt, dan is dit al een zeer radikale wijze 
van bezuinigingen. De begrippen “Krisis en 
bezuiniging” zijn voldoende gekend, wellicht 
wordt er aan gedacht, dat na het toppunt 
van deze begrippen, er overheen, en juist 
naar het tegenovergestelde geraakt. Zoo is 
deze bezuiniging door zijne radikaliteit, 
eerder liquidatie te noemen. Een liquidatie, 
waarbij de klanten aan concurrenten 
worden overgeleverd.
Autobusdiensten zouden het verkeer verze-
keren. Arme bevolking tusschen Turnhout 
en Tilburg. De verkeersregeling is op zulke 
wijze geregeld, dat geen enkele werkman uit 
Baarle of Weelde Statie, die zijne bezigheden 
heeft verder dan Turnhout, vóór 9 uur zijn 
werk kan beginnen. De laatste bus vertrekt 
uit Turnhout om 19 uur, zoodat degene die 
na dit uur nog willen reizen naar Baerle 
of Weelde-Statie, de reis te voet kunnen 
afleggen. Gedurende 4 1/2 uur in de nam. 
is alle verkeer tusschen Turnhout en Baarle 
of omgekeerd, onderbroken. Het verkeer niet 
verzekerd zijnde, is de prijs die men voor den 
rit moet betalen, toch wel verzekerd. Voor-
heen, heen- en terugreis Weelde-Turnhout, 
uit een verwarmde wachtzaal, betaalde men 
fr 4,40. Nu, op 150 meter van de statie, 
wachtzaal (onder den blooten hemel) in 
weer en wind 6 frank. Schoolabonnementen 

EEN SPOORWEG, WAARVAN HET 
SPOOR WEG IS

Slechts 25 jaar geleden, het staat velen nog 
versch in het geheugen, werd een schakel 
gelegd tusschen België en Nederland: een 
spoorverbinding tusschen Brussel, Meche-
len, Antwerpen, Herenthals en Turnhout 
eenerzijds, Tilburg, ’s Hertogenbosch en 
Eindhoven anderzijds, via Weelde en Baarle-
Nassau-Grens.
Onafzienbare rangeerterreinen, geweldige 
loodsen, draai- en weegbruggen, seinhuizen, 
watertorens, tientallen van woningen, en 
tenslotte “de Statie” rezen uit de grond 
op. Niet zoo maar een stationnetje, neen, 
een statie welke een stad met 50.000 
inwoners eer kon aandoen. Een statie die 

Ingezonden brief in het Baarle’s 
Nieuws- en Advertentieblad van 10 
november 1934.
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kosten nu het drievoudige van vroeger. De 
bevolking heeft het vervoer per autobus niet 
aangevraagd, en aangezien de bus voor 
rekening der maatschappij rijdt, waarom 
dit verschil van prijs? Voor een rit van 9 
Km. heen en terug betaalt men 6 frank. 
Turnhout-Antwerpen ruim 40 Km. betaalt 
men 15 frank voor heen en terugreis. Deze 
verhooging van prijs is misschien te wijten 
aan het feit dat alle huisvrouwen verplicht 
zijn zich meermalen te verplaatsen naar 
Turnhout om hun huishoudelijke artikelen 
aan te koopen, bij gebrek aan voldoende 
winkels te Weelde-Statie en Baarle-Nassau-
grens. Het is te begrijpen dat de bevolking 
tusschen Turnhout en Tilburg zeer ver-
wonderd is over deze wijze van bezuinigen. 
Ware het geen betere bezuiniging geweest, 
met die groote treinen tusschen beide steden 
uit te schakelen, en ze te vervangen door 
motorwagens? Dan ware kerk, scholen en 
talrijke woningen niet ineens waardeloos 
geworden. En dan hadden nog enkele 
bedienden hun eigen woning kunnen blijven 
betrekken, die ze na hun noesten arbeid en 
langdurig sparen in hun ouden dag nog 
moeten verlaten. De woningen – echte lust-
hoven – die betrokken worden door spoor- en 
douanepersoneel van Baarle-Nassau grens 
staan nu reeds ledig, waarde- en renteloos 
geworden. (Echte bezuiniging?)
Hier past ook wonderwel: Verzendt uwe goe-
deren per spoor, ’t gaat vlug en snel. Maar 
als kippenhandelaars, die steeds spoor- en 
schatkist gevuld hebben met vervoer en rech-
ten, nog een wagen kippen willen verzenden, 
na het vertrek van den eenigen goederentrein 
die er nog rijdt per dag, van Tilburg via 
Baarle-Nassau naar Weelde-Statie, dan 
kan zulks geschieden mits betaling van een 
extra tarief van 20 gulden per wagen vanaf 
Tilburg en 10 gulden van Baarle-Nassau. 
Misschien een radikaal middel om het 
indexnummer te doen dalen!
De Kempische en Noord-Brabantsche 
bevolking denkt aan den modernen tijd dien 
ze beleeft maar schuift zoo maar ineens 
’n eeuw achteruit. En dit alles gebeurt in ’t 
jaar onze Heeren 1934.

Ik heb gezegd.

Berichtgeving in het Baar-
le’s Nieuws- en Adver-
tentieblad over de sluiting 
van het Bels Lijntje voor 
het reizigersvervoer.

Aankondiging 
vervangende 

busverbinding nog 
een week later op 
20 oktober 1934.

Doorgaande 
verbinding Turnhout-

Tilburg weer 
hersteld.

Advertentie van de spoorwegen pas 
een week na de sluiting!

In een kort bericht 
wordt 13 oktober 

1934 kond gedaan 
van de sluiting voor 
het reizigersvervoer.
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Op de grens lopen vier sporen 
door: twee voor het reizigersver-
keer, aan elke kant van het perron 
één, en aan de westzijde nog twee 

goederensporen. Ter hoogte van 
het stationsgebouw staat de mal 
voor de goederenwagons.
Voor de goederentreinen naar 

Plattegrond kolenpark en takkenbosloods. Zijaanzicht kolenpark, behorend bij proces-verbaal 1907.

Doorsnede takkenbosloods

De omgeving van de locomotievenloods van de 
Nederlandse Staats Spoorwegen.

België liggen aan de westzijde van 
het hoofdspoor – daar ligt nu het 
fietspad – zes opstelsporen. Aan 
de andere kant van het hoofdspoor 
lagen nog eens zes opstelsporen. 
Die waren bestemd voor treinen 
afkomstig uit België. 

Bij de aanleg van alle sporen is de 
overweg in de verbinding Zonderei-
gen-Weelde over het Gel vervallen. 
Wachthuisje 28 dat diende voor 
de beveiliging van die overweg, is 
toen al afgebroken. Het stond bij 
de huidige fietsdoorsteek naar het 
Bels Lijntje. Ter compensatie is bij 
de aanleg van het emplacement 
in 1906 een parallelweg langs het 
spoor aangelegd naar de Zevenhui-
zenbaan.

De omvang van het emplace-
ment is af te zien aan het aantal 
seinhuizen, maar liefst drie en 
ook nog eens drie wachtposten. 
Seinhuis C stond aan het einde 
van het perron, Seinhuis A bij de 
Zevenhuizenbaan. Dat diende 
tevens voor de bediening van de 
dubbele spoorwegovergang. Sein-
huis B stond halverwege waar de 
opstelsporen naar België aftakten. 
Op een andere tekening is precies 
aangegeven welke van de 112 
wissels vanuit elk seinhuis worden 
bediend.
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Locomotievenloods met draaischijf.

Vanaf de rangeerheuvel bij de Ze-
venhuizenbaan worden de wagons 
naar de rangeersporen aan de oost-
kant van het terrein geduwd. Twee 
sporen lopen door de Nederlandse 
douaneloods. Ter hoogte van de 
overkluizing van de Schouwloop 
worden veewagons ontsmet. Daar 
is ook een mestput. Een weegbrug 
ontbreekt niet op het emplacement.

Aan de westzijde tegen de grens 
aan staat de locomotievenloods. 
Daar worden de Nederlandse locs 
gestald, een van de loodsen is in-
gericht als werkplaats. Via de draai-
schijf – de put voor de draaischijf is 
nog aanwezig – worden de locs ge-
keerd en in de juiste loods gereden. 
Vanaf de draaischijf loopt een spoor 
naar het waterpompgebouw. Verder 
vinden we op dit deel van het em-
placement de steenkolenloods en 
een loods voor takkenbossen.

B: kaart net gevonden

Wat was het een verrassing dat zo’n 
half jaar geleden het op Belgisch 
grondgebied gelegen deel van het 
emplacement zijn geheimen heeft 
prijsgegeven. Toen vonden vrijwilli-
gers van heemkundekring Nicolaus 
Poppelius in het archief van het 
Belgisch spoor in Brussel voor het 
eerst tekeningen van dit deel. Op 
een bestektekening uit 1935 is de 
toenmalige situatie gedetailleerd 
weergegeven.

De poel ligt tegen 
de watertoren aan.

Wellicht moeten we op nog een 
punt onze mening herzien, nu we 
het grondplan van Weelde Station 
kennen. 
Het verhaal was altijd dat het 
Belgisch station vanuit Turnhout 
werd bediend. Daar werden de 
locomotieven gekeerd. Bij de aan-
leg van het emplacement waren 
er in tegenstelling tot Nederland 
dan ook weinig woningen voor het 
spoor- en douanepersoneel nodig. 
Alleen voor de stationschef en de 
ontvanger van de belastingen is 
bij het nieuwe grensstation een 
woning gebouwd: een tweewoonst, 
het hoge huis aan de zuidkant 
van de Grensweg. Dat volstond 
blijkbaar, ook al omdat er bij het 
stationnetje van Weelde-Merksplas 
al een aantal woningen voor het 
spoorwegpersoneel stond uit de 
begintijd van het Bels Lijntje.
Op de kaart is evenwel een 
stelplaats voor (vier) locomotieven 
ingetekend, plus een kolenpark 
en watertoren. Er ligt ook draai-
schijf, op enige afstand van de 
stelplaats. Die is dus niet gebruikt 
om de locomotieven in een van 
de stelplaatsen te rijden zoals bij 
de op Nederland gelegen locomo-
tievenloods. Het lijkt erop dat de 
draaischijf vooral diende om de 
locomotieven van stelplaats naar 

Op het Weeldse emplacement is 
het wat meer passen en meten 
geweest. Het is korter én bre-
der dan op Nederland. Het ligt 
ingeklemd tussen de grens en de 
toenmalige Straatweg van Weelde 
naar Merksplas, nu de Steenweg 
op Zondereigen. Vanaf het zuiden 
begint de aftakking al vóór de 
Straatweg. Om ruimte te maken 
voor de nieuwe sporen moet bij 
de aanleg wachthuisje (WH 9) dat 
op een tekening uit 1898, het jaar 
dat het spoor is genationaliseerd, 
is ingetekend, al zijn afgebroken. 
(Overigens roept dit wachthuisje 
9 de vraag op of er nog meer 
wachthuisjes tussen Turnhout en 
de grens hebben gestaan. Tot nu 
toe is steeds aangenomen dat er 
alleen op Nederlands traject van 
het Bels Lijntje wachthuisjes nodig 
waren vanwege strengere veilig-
heidseisen.) 
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watertoren of kolenpark te diri-
geren. Waarschijnlijk kon hij niet 
worden gebruikt voor het draaien 
van de locs. Dat moest dus toch in 
Turnhout gebeuren. Ook het onder-
houd zal daar hebben plaatsgevon-
den. Maar de locomotieven konden 
dus wel in Weelde Station rijklaar 
worden gemaakt. 

Aan de oostzijde van het hoofd-
spoor lopen enkele doodlopende 
sporen naar een ‘goederenperk’. 
Aan die kant staan ook de quaran-
tainestallen, nu nog in gebruik op 
het terrein van Snuffelland. Verder 
is er een aftakking te zien die via 
de Weeldse Stationsstraat over 
de Turnhoutsebaan in de richting 
van het huidige industrieterrein 
doorloopt.
Het grootste deel van het Weeldse 
emplacement ligt aan de westzijde 
van het hoofdspoor. Naast de 
sporen naar de locomotievenloods, 
kolenpark en watertoren ligt er 
een twintigtal doodlopende sporen 
en eenzelfde aantal doorgaande. 
Langs twee doodlopende sporen 
ligt een groot perron waarvan 
de restanten nog op het terrein 
ter herkennen zijn. Twee door-
gaande sporen lopen door een 
overladingsloods; in 1935 blijft er 
volgens de tekening één behouden.

Het zal nog even duren voordat al-
les geweten is van Weelde Station. 
Daarvoor zal er nog wel eens in het 

archief gedoken moeten worden, 
misschien is er zelf wel veldwerk 
nodig. Poppelius gaat er mee aan 
de slag. Voorzitter Luc Andries ver-
wacht er zo’n twee jaar voor nodig 
te hebben.
 
Amalia gaat alles over het Neder-
lands emplacement nog eens op 
een rijtje zetten en – uiteindelijk via 
de beeldbank (zie ook de oproep 
van de voorzitter in zijn voorwoord) 
en de website – beschikbaar stel-
len. Maar ook dan zijn we een paar 
jaartjes verder.

Tekeningen van het Belgisch deel 
komen uit de Collectie NMBS – Train 
World Heritage, van het Nederlands 
deel uit het archief van het Spoorweg-
museum en Utrechts Archief. 

Als bijlage bij deze Van Wirskaante: 
een vouwfolder met een montage van 
het grondplan van het Nederlands deel 
(1906) en het Belgisch deel (1935). 
Extra exemplaren van de montagete-
kening zijn voor € 2,- verkrijgbaar, op 
het heemhuis, via de webwinkel van 
Amalia of tijdens Open Monumenten-
dag aan de grens. 

Amalia heeft extra exemplaren van de 
kaart beschikbaar gesteld aan heem-
kundekring Nicolaus Poppelius; leden 
van die vereniging treffen deze bij de 
volgende uitgave van hun heemblad 
‘De Drie Goddelijke Deugden’ aan.

Wachthuisje 9 op de overweg bij station Weelde-Merksplas (situatie 1898).

Zou er nog iets terug te vinden zijn van de draaischijf op Weelde Station 
(uitsnede kaart 1935)?
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (23)

HERMAN JANSSEN

Terugbladerend door deze rubriek 

valt mij de uiteenlopende inhoud 

op. Enerzijds komen Amalia’s 

WO1-herdenkingsactiviteiten 

uitgebreid in beeld. Denk daarbij 

aan de vele inhuldigingen, lezin-

gen, wandelingen, fietstochten, 

daguitstappen en de vierdaagse 

heemreis naar Verdun. Anderzijds 

duiken weer nieuwe gegevens 

en foto’s op ter aanvulling van 

het boek ‘Hoogspanning aan de 

Belgisch-Nederlandse grens’. 

Tot aan het einde van de WO1-

herdenking in 2018 gaan we op 

de ingeslagen weg verder.
  
De onderwerpen die tot hiertoe aan 
bod kwamen, zijn divers: Baarlese 
oorlogsslachtoffers (Jules Blaimont, 
Gustaaf Van de Pol, Emiel Van 
Dijck, Toke en Sjoke Verheijen), 
de vluchtweg van rekruut Gustaaf 
Peeters, schildwachthuisjes, de 
zomertijd, biografieën (aquarellist 
Frans Willems, Amerikaans soldaat 
Thomas Ansems en verzetsman 
Leon Baes), de noodkerk in Cas-
telré, de zendmast, de kippengaas-
versperring rond Baarle-centrum, 

reconstructies van de dodendraad, 
actuele grensversperringen in heel 
de wereld, enzovoort. Tot de hoog-
tepunten van het nieuw opgedoken 
beeldmateriaal behoren ongetwij-
feld de foto’s van Leon Baes (waar-
van één met een jachtgeweer), 
Frans Willems (o.a. een aquarel 
met zicht op de St.-Remigiuskerk), 
het bidprentje van de gezusters 
Verheijen uit Castelré, tal van foto’s 
bij de dodendraad en zowaar zelfs 
bij de ketting die de rijksgrens in 
het grensstation markeerde. Ook 
deze aflevering bevat weer heel 
uiteenlopende onderwerpen…

Postzegel

Net als in de vorige herdenkings-
jaren brengt Bpost in 2017 een 
reeks van vijf postzegels uit rond 
het thema ‘De Groote Oorlog’. Dit 
keer wordt er op de communica-
tie gefocust. Eén postzegel heeft 
Baarle-Hertog als onderwerp. Het 
belang van de draadloze zender/
ontvanger MN 7 voor de spionage 
en van het plaatselijk postkantoor 
voor de smokkelbrieven is daar niet 
vreemd aan. Vanuit het Doden-
draadproject is de afgelopen jaren 

Vanaf 23 oktober zijn deze vijf postzegels beschikbaar. Bpost collectie 2017
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samen met Leo Gladines uit Lier en 
de gemeente Baarle-Hertog hard 
gewerkt om de aanvraag voor deze 
postzegel gehonoreerd te krijgen. 

Nijhoven

In Friesland is het dagboek van 
Rienk Pierzoon Prins (1895-1984) 
opgedoken. Rienk werd ingeloot 
voor de militie en zou medio 1915 
in dienst treden. De regering be-
sloot echter dat de lichtingen van 
1915 vervroegd in dienst moesten 
komen om de legersterkte op te 
voeren. Als gevolg hiervan begon 
de militaire carrière van Prins al in 
december 1914. Tot april 1918 
volbracht hij zijn plicht voor Ko-
ningin en Vaderland. In november 
1918 werd hij opgetrommeld om 
in Den Haag de dreigende revolutie 
van Troelstra de kop in te druk-
ken. Hieronder volgen een paar 
fragmenten uit zijn dagboek:

“Den 15 april 1915 zijn we van 
Amersfoort per trein naar Tilburg 
vervoerd. Tilburg was een drukke 
stad met verbazend veel fabrieken, 
vandaar veel lawaai. De derde juni 
gingen we van Tilburg naar ’t stille 
dorpje Alphen per voet, 2 ½ uur 
lopen. Daar werd ik ingekwartierd 

bij burgers, namelijk Olieslagers, 
bedrijf zoolleerlooierij. Dertien 
manschappen kregen een beste 
ligplaats, doch ik kwam niet bij 
mijn maten te liggen. Ook hier 
moest ik spoedig op wacht en om 
de 12 à 14 dagen naar de grens 
om daar wacht te doen. Gelukkig 
was in Alphen een gezellig tehuis 
waar we met het warme zonnige 
weer meest buiten in de schaduw 
zaten. Het verlof werd voorlopig 
ingehouden. We deden bijna geen 
dienst en lagen veel te slapen.” 

“De 14de juni zijn we 12 dagen 
naar de grens geweest te Nijhoven 
waar ik ingekwartierd was bij boer 
Schoenmakers. Daar hadden we 
alle dagen dienst, doch weinig te 
doen. Dag 1 wacht, dag 2 rust, 
dag 3 piket, dag 4 patrouille, dag 
5 wacht, enzovoort. Daar ben ik 
tweemaal op nachtelijke patrouille 
geweest, doch heb niets kunnen 
snappen want er was nooit wat te 
zien, hoewel we de laatste keer wel 
meenden 3 man te zien en er met 
snelle vaart op los holden. Maar tot 
onze teleurstelling was ’t een eigen 
patrouille, want voor iedere smok-
kelaar werd anders f 1,50 en 1 ½ 
dag verlof beloofd zodat we wel 
een kansje waagden. Te Nijhoven 

hadden we geen militair tehuis, 
daarom werden er andere spelen 
uitgezocht zoals kaatsen, tiepelen, 
enzovoort. Verscheidene malen 
hebben we op post met Duitsche 
oelanen gesproken, sommigen 
konden we goed verstaan, anderen 
slecht. Op een middag toen we op 
post stonden, werd het heel zwaar 
weer en viel er verbazend veel wa-
ter. Na den bui was er recht voor 
ons uit in Belgisch Duitschland 
brand.”

“De 26ste juni 1915 zijn we weer 
naar Alphen gegaan waar onze 
dienst niet veel betekende en waar 
we ons bijna alle dagen dik aan 
kersen aten die daar in overvloed 
waren. Den 4den juli zijn we weer 
met verlof gegaan op een zondag-
morgen. We moesten van Alphen 
naar Tilburg loopen waar we 3 ½ 
uur tijds hebben voor genomen. 
Het was in ’t laatst van de hooiing, 
maar omdat het geen mooi hooi-
weer was hebben broer Jan en ik 
aan ’t paardrijden geweest zodat ik 
des donderdagsmorgen te Wierum 
achter de zeedijk was, des avonds 
vertrok naar Alphen en des zater-
dags 10 juli weer op de Belgisch 
Duitsche grens stond op post.”

“De daaropvolgende zondag 
ontving ik de blijde tijding dat ik er 
een oomzegger bij gekregen had 
(Gerrit). Daarna zijn we met ons 
oud clubje naar Baarle geweest om 
daar onze vrienden op te zoeken, 
om de plichten van ons verbond 
namelijk dat ieder die in de bond 
was en in de mobilisatie er een 
oomzegger bij kreeg, tracteren 
moest, te volbrengen, wat ik daar 
in het militair tehuis ook gedaan 
heb. Daarna keerden we terug 
met vol vertrouwen en open hart 
met elkaar sprekende… Na 11 
dagen in Nijhoven te zijn geweest 

Zendmast en postkantoor in Baarle-Hertog. 
Bpost collectie 2017
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vertrokken we per trein van Baarle-
Nassau naar Tilburg en vandaar 5 
kwartier loopen naar Moergestel.”

“Op 16 november 1915 zijn we 
per trein naar Baarle-Nassau 
gegaan en verder lopen naar 
Nijhoven. Daar werd ik met nog 
9 man ingekwartierd bij den bos-
wachter Josen, een best kwartier. 
De eerste nacht moest ik dadelijk 
op wacht. Op 30 november zijn 
we weer verhuisd naar Tilburg. 
Daar heb ik verlof gehad van 10 
tot 13 december wat ook voor mij 
een onvergetelijk verlof blijft. Den 
14de december 1915 zijn we per 
voet verhuisd naar Goirle. Daar 
moest ik al dadelijk de eerste nacht 
op wacht, later nog eens. Ik lag 
met nog 5 anderen bij een burger 
Schellekens, die alle dagen werkte 
op de fabriek. Den 22 december 
verhuisden we weer voor één nacht 
naar Tilburg, daarna de volgende 
morgen verder naar Waalwijk waar 
ik met nog 11 man werd inge-
kwartierd bij C. Kroot. Ook deze 
ging alle dagen naar de fabriek, 
zodoende bleef het vrouwtje zonder 
kinderen alleen bij ons, wat voor 
ons heel gezellig was.”
Tot zover de dagboekfragmenten 
van Rienk Pierzoon Prins.

Belgische kranten (1914)

Nog meer faits-divers vinden we te-
rug in Belgische oorlogskranten en 
verzetsbladen. Deze zijn onlangs 
gedigitaliseerd en eenvoudig te 
raadplegen. Via de website https://
hetarchief.be  
krijg je toegang tot meer dan 
360.000 pagina’s Belgisch pers-
materiaal uit de Eerste Wereldoor-
log. Hieronder volgt een selectie.

De Ware Volksvriend (9 augus-
tus 1914): “Normaalschool van 

Mechelen. Het eindexamen heeft 
plaatsgehad van 17 juli tot 1 
augustus. De volgende leerlingen 
hebben het diploma van onderwij-
zer behaald: 29. Slockers Jozef, 
van Baarle-Hertog.”

L’echo de Belgique (20 november 
1914): “Braibant Charles van Ant-
werpen en Willebrords Josephina 
geboortig van Baerle Hertog en 
woonachtig te Antwerpen, zijn op 
6 november te Exeter in Devon-
shire (UK) gehuwd.”

Belgische kranten (1915)

De Stem uit België (15 januari 
1915): “In Turnhout kwam de 
voedselvoorraad aan zijn laats-
ten kruimel. Om zich van brood 
te voorzien waren de inwoners 
verplicht met het zandconvooi, 
zooals zij dat heeten, naar Baarle-
Nassau te stappen. Men vertrok 
des nachts om 1 uur en men 
kwam in den morgen tegen 6 of 
7 ure weer. Hadde het zich nog 
daarbij bepaald. Maar iederen dag 
deed het zich voor dat de Duitsche 
grenswacht bij het terugkeeren van 
ons volk de broodjes bij het onder-
zoek van het ingebrachte eten uit 
de hand van dezen of genen rukte, 
liefst van de kinderen, en dan al 
tergend een wedstrijd onder hen 
aanging om ter verste smijten met 
het brood. De Hollandsche wacht 
die in het begin in redelijk goede 
betrekking stond met die barba-
ren, weigerde sinds die feiten hun 
nog te woord te staan en zelfs de 
Hollandsche officier achtte zich te 
deftig om zijn Duitschen gelijk-
waardige (?) nog te groeten. Een 

Rienk Prins met zijn verloofde Akke 
Reitsma, november 1918. 
www.wereldoorlog1418.nl

Christelijk militair tehuis in Alphen. Collectie Ton Bluekens
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brief van de Hollandsch-Belgische 
grens meldt me nu juist dat er van 
wege het Duitsche bestuur verbod 
gekomen is van nog in Holland 
te gaan om etensmiddelen of 
anderszins.”

Het Vlaamsche Nieuws (10 februa-
ri 1915): “Een geteisterd dorp. Aan 
de Belgische grens bevindt zich 
het Hollandsch dorpje Casterlé, dat 
350 inwoners telt en door zijne 
ligging eerder aan Minderhout be-
hoort dan wel aan Baarle-Nassau, 
waaraan het slechts met een zeer 
smalle strook gronds is vastge-
hecht. Het is licht te gelooven dat 
op deze gemeente eene bijzondere 
waakzaamheid door de Duitsche 
soldaten wordt uitgeoefend. Reeds 
vroeger gingen de kinderen van 
Casterlé te Minderhout ter schole, 
maar zulks mag nu niet meer ge-
beuren. Alzoo blijven 50 kinderen 
verstoken van alle onderricht. Er 
is groot gebrek aan steenkool en 
petrool en verder zijn alle andere 
levensmiddelen uiterst duur.”

De Vlaamsche Stem (9 maart 
1915): “De bewaking van de 
grens. Wee hem die meent onge-
zien de grens te overschrijden of 

een kogel fluit hem langs de ogen 
of treft den ongelukkigen vluchte-
ling. Voor eenige dagen werden 
drie jongelingen die de grens bij 
Weelde overschreden door Beier-
sche kogels gewond. Na door de 
Nederlandsche landweer te zijn 
verzorgd, konden zij hunne reis 
per spoor voortzetten. De gesprek-
ken aan de grens nabij het station 
van Weelde-Baarle worden door 
de grimmige Beieren afgeluisterd 
en het gebeurt, zegt men, dat zij 
niet goed het onderscheid kennen 
tusschen Hollandsch en Belgisch 
gebied. Nog deze week werden te 
Baarle drie verdachte Duitschers 
gesignaleerd, naar het heet Duit-
sche officieren die zich naar Tilburg 
begaven. En het is bij lange geen 
zeldzaam feit die moffen te zien 
drinken aan het buffet van het Hol-
landsche station van Baarle-Grens, 
zonder dat de Hollandsche of-
ficieren iets doen om die vreemde 
gasten over de grens te wijzen. Te 
Baarle-Hertog wordt de aanwezig-
heid van Belgische agenten van de 
veiligheid zeer gewenscht.”

L’Echo Belge (13 maart 1915): 
“Kantwerk afkomstig van Belgi-
sche kantscholen zijn te koop bij 

juffrouw Van Gilse, Baarle-Nassau, 
Holland. Soorten: Point de Paris 
kantwerk van Lille, Mechelse en 
Binche kant.”

L’independance belge (24 maart 
1915): “Het post- en telegraaf-
bureel in Baarle-Hertog breidt 
flink uit. Dhr. Desombe, een zeer 
sympathieke functionaris en altijd 
onderweg sinds het begin van de 
vijandelijkheden, is bezig met de 
reorganisatie. Hij wordt geassis-
teerd door: een meertalige contro-
leur, dhr. Zwaenepoel; door dhr. 
Loos, die als laatste zijn post in 
Turnhout heeft verlaten en die van 
de Duitsers niet meer naar België 
mag terugkeren; en tot slot door 
de ontvanger eerste classe, dhr. 
Van Driessche van de telegrafie. 
Zij verdienen alle lof omdat zij het 
vaderland vurig dienen. Heeft men 
mij niet verzekerd dat het postbu-
reau van Baarle-Hertog het land al 
meer dan anderhalf miljoen frank 
heeft opgebracht?” 
Dit artikel werd geschreven door 
Léonce du Castillon, pseudoniem 
van Max van Vyve (1869-1941). 
Hij was letterkundige, journalist, 
toneelschrijver en dichter. In het 
begin van de oorlog was hij kan-
toorhoofd bij P. Segers, Belgisch 

Proviandwagen van het Nederlandse leger. 
Collectie Ton Bluekens

Kantwerkster Marie van Gilse. 
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minister van Spoorwegen, Zeewe-
zen, Post en Telegraaf. Mogelijk 
week hij vanuit deze functie op 
15 februari 1915 met vrouw en 
kinderen naar Baarle-Hertog uit, 
waar op dat moment het postkan-
toor werd heropgestart. Hij werd 
eerst redacteur van De Vlaamsche 
Stem en vanaf 15 september 
1915 van het Belgisch Dagblad. 
Léonce werd beschouwd als een 
beruchte en gevaarlijke agitator. 
Als daensistisch christendemocraat 
behoorde hij tot de radicale vleugel 
van de Vlaamse christendemocratie 
die het koningshuis, de adel en het 
kerkelijk instituut verantwoordelijk 
hield voor de sociaaleconomi-
sche en culturele inferioriteit van 
Vlaanderen. Nederland zal met 
zijn verblijf in Baarle-Hertog niet 
blij geweest zijn. Verderop volgen 
nog meer artikels die hij in Baarle 
schreef. De letters LdC verwijzen 
naar hem.

De Vlaamsche Stem (28 maart 
1915): “Wissel ellende. De 

bepalingen omtrent het wisselen 
van Belgische franken gelden niet 
voor personen welke woonachtig 
zijn te Baarle-Hertog, op grond 
dat zij op Belgisch grondgebied 
wonen en dus geen vluchtelingen 
zijn. Uit het oog verloren wordt dat 
winkeliers uit Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau, welke hun waren 
uit België ontvingen, nu alles uit 
Holland betrekken. Deze moeten 
met Hollandsch geld betalen en 
wenschen dus ook Hollandsche 
munt te ontvangen. De sub-agent 
der Nederlandsche Bank in Baarle-
Nassau biedt hen slechts FL 41,75 
voor 100 BF terwijl vluchtelingen 
FL 47,75 ontvangen. Een toestand 
die onhoudbaar is en schreeuwt 
om verbetering.”

De Vlaamsche Stem (31 maart 
1915, LdC.): “Ik verneem dat de 
Belgische regeering zeer geneigd is 
een wisselkantoor te Baarle-Hertog 
op te richten, waarschijnlijk in 
het ruim gebouw van het post- en 
telegraafkantoor. Thans zijn de 
Belgische burgers van Baarle-
Hertog genoodzaakt tijd en geld te 
verliezen om hunne franken tegen 
guldens uit te wisselen, hetzij te 
Tilburg, hetzij in een andere Ne-
derlandsche stad. De regeering zal 

eveneens te Baarle-Hertog weldra 
uitbetalen de vergoedingen voor 
gekwetste soldaten, pensioenen, 
enzovoort.” Later wordt gemeld dat 
het Werk der Invaliede Soldaten 
inderdaad zijn hoofdzetel in Baarle-
Hertog heeft. 

De Vlaamsche Stem (31 maart 
1915, LdC): “Duitschers en Hol-
landers op dezelfde hoeve. Hoe 
ingewikkeld soms de toekomst 
aan de Belgische grens is, bewijst 
eens te meer het volgende geval. 
Zonder Eygen is eene Belgische 
parochie deelmakende van het 
bezette België, maar afhangend 
van de gemeente Baarle-Hertog. 
Aan de grens ligt daar eene hoeve 

Belgisch dagblad 6 januari 1916. 
https://hetarchief.be  

In de voorganger van deze schuur 
logeerden Nederlandse soldaten. Ook 
het woonhuis, waar Duitse soldaten 
ingekwartierd waren, is volledig 
herbouwd.

De Schrieken, kasteeltje van de familie Misonne. www.delcampe.net
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waarvan het woonhuis bezet is 
door de moffen en de stallingen 
door de Hollanders. Het moet er 
zeer moeilijk zijn neutraal te blij-
ven. Dit is ook het geval voor eene 
post te Poppel nabij het kasteel 
van den heer Misonne. Een nieuwe 
Duitsche post is er vlak tegenover 
een Hollandschen geplaatst.”

De Belgische Standaard (8 april 
1915): “Men meldt ons dat een 
jongen uit Rijckevorsel die bij Baar-
le-Nassau de grens poogde over te 
komen, door de Duitsche grens-
wacht doodgeschoten is. Hiervan 
hebben wij echter nog geen beves-
tiging kunnen krijgen.” Het betreft 
hier het overlijden op 22 maart 
1915 van Jan Van Hemeldonck, 
beter gekend als Pauske de hout-
zager. Hij werd bij de watermolen 
van Hoogstraten door een Duitse 
grenswachter doodgeschoten.

De Vlaamsche Stem (24 april 
1915, LdC): “Op 15 april ver-
streek de termijn bepaald door 
het Koninklijk besluit dat de 
jonge Belgen van 18 tot 25 jaar 
in het onbezette België, Enge-
land en Frankrijk tot den dienst 
opriep. Slechts op 19 april zijn 
vijf dienstplichtige jongelieden van 
Baarle-Hertog vertrokken. Twaalf 
dienstplichtigen, waaronder de 
zoon van den eersten schepene, 
zijn thuis gebleven... Nota van de 
redactie der Vlaamsche Stem: Deze 
dienstweigering is een schandaal. 
Wij vragen eene strenge sanctie 
van wege onze regeering, zoo ten 
minste onze correspondent goed 
ingelicht is…” Hier knelt inder-
daad het schoentje! De zoon van 
de eerste schepen (en mogelijk 
ook de elf anderen) woonde niet 
in ‘onbezet België’, maar in ‘bezet 
Zondereigen’. Het Koninklijk besluit 
had geen betrekking op hen.”

Belgische kranten (1916)

Antwerpen Boven (1 april 1916): 
“In de actie ter Vervlaamsching 
der Hoogeschool wordt Borms de 
volksredenaar bij uitnemendheid… 
Te Baarle-Hertog spreekt hij vóór 
Belgen en Nederlanders…” 

De Stem uit België (25 augustus 
1916): “De Missie van Zonderei-
gen. Twee witheren van Averbode 
moesten gaan missie preken in 
Zondereigen. Nu, daar mag nie-
mand in of uit. Maar onze heeren 
erkennen geen Duitschers. Ze 
gingen naar Turnhout en wachtten 
daar op het sjeeske van den pas-
toor, die ze moest komen afhalen. 
De Pastoor komt af met koetsier 
en gerij, maar met het nieuws dat 
niemand Zondereigen in mocht. 
Kwestie van er te geraken, zei 
Kanonnik B. Eens in Zondereigen 
krijgen ze er ons toch niet meer uit 
vóór de missie gepreekt is. Ze krui-
pen achter in ’t sjeeske met den 
koetsier en den pastoor voorop. De 

Duitsche wachten bemerken nie-
mand dan de twee voorsten die ze 
in den morgen hadden doorgelaten 
en in den avond begint de missie, 
gepreekt door de witheren. Jamaar, 
’t was geen noen ’s anderendaags 
of de Duitsche kommandant belde 
aan de pastorij. Die mensch zat 
er lelijk mee tusschen. ‘Heeren, 
ge moet aanstonds terug naar 
Turnhout.’ ‘Neen kommandant, 
we blijven in Zondereigen.’ ‘Maar 
ik heb mijn oversten in Turnhout, 
Antwerpen en Brussel!’ ‘Wij heb-
ben ook oversten: de Pastoor, 
mijnheer de Prelaat van Averbode 
en een overste die boven die van u 
staat: Kardinaal Mercier heeft ons 
gezonden om hier de missie te pre-
ken. Als ge nu mijnheer von Bis-
sing eens te meer wilt laten ruzie 
maken met den Kardinaal, ge hebt 
de kans…’ De kommandant legde 
de zaak telefonisch uit in Turnhout. 
’t Besluit was dat de heeren voor-
loopig konden blijven. Maar toen 
de missie gesloten was, mochten 
de heeren niet terug. ‘Komman-
dant,’ zei Kanonnik B., ‘wij gaan 
naar Turnhout en gij zijt aansprake-
lijk voor iets dat ons onderweg kan 
overkomen. Gij zoudt goed doen 
om iemand van uwen bureau mee 
te sturen om te vermijden dat de 
wachten ongelukken begaan, want 
al ’t volk gaat ons uitgeleide doen.’ 
En zoo gebeurde het. Al ’t volk ging 
mee tot aan de grens van Zonder-
eigen en na nog een serenade van 
de fanfare trokken de witheeren de 
schildwachten voorbij.”  

Het Vlaamsch Nieuws (23 oktober 
1916): “Zondereygen. Brand. In 
den loop van de voorige week is 
in onze gemeente het Kerkhuis, 
dat zich achter de kerk bevindt, 
de prooi der vlammen geworden. 
Dank zij het spoedig optreden 
onzer pompiers heeft men het aan-

August Borms. 
http://www.name-list.net
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palend klooster kunnen vrijwaren.”

De Stem uit België (17 november 
1916): “Sommige Duitschers 
zeggen dat ze den draad gaan 
verstellen tusschen Minderhout en 
Hoogstraten, achter Matthieu en 
zoo nevens ‘t Withof. Zoo kwame 
dus Minderhout ook in ‘t vogelkooi-
ken.”

Belgische kranten (1917)

Het Heidebloemken (1 juni 1917): 
“De duitsche grenswachten hebben 
weer gewisseld. Deze week brach-
ten de Duitschers op het Withof 
een dooden hond aan, welke aan 
den elektrieken draad was blijven 
hangen. ’t Beest werd aanstonds 
gevild en den ketel in met raap-
kolen. Ze smulden eraan als aan 
lekkernij, want ze lijden honger. 
Men is bezig een tweeden draad 
te zetten tusschen Hoogstraeten 
en Minderhout, naast Mathieu. 
’t Dorp valt nu geheel buiten den 
draad. Als ze nu den eersten maar 
wegdoen. In ieder geval, er zullen 
misschien toch passen gegeven 
worden om erdoor te kunnen.”

De Gentenaar (4 oktober 1917): 

“De vijandelijke luchtvliegers 
hebben deze nacht de streek van 
Baarle-Hertog beschoten, stoffelijke 
schade veroorzakende en tevens 
verscheidene slachtoffers ma-
kende.” We gaan ervanuit dat niet 
Baarle-Hertog maar de Franse stad 
Bar-le-Duc door Duitse vliegtuigen 
beschoten werd!

De Klok uit België (25 novem-
ber 1917): “Heel deze week zijn 
de Duitschers hier aan de grens 
Weelde/Baarle-Nassau ’s middags 
bezig met muziekuitvoeringen. ‘De 
Wacht am Rhein’ wordt er meest 
uitgevoerd. In de omstreken van 
Turnhout doen de Duitschers oefe-
ningen met machiengeweren, ook 
in de richting van Zondereigen.” 

Belgische kranten (1918)

Vrij België (25 januari 1918): 
“In Baarle-Hertog zijn de vorige 
week nieuwe Belgische Roode-
Kruiszegels uitgegeven, die worden 
verkocht ten bate van het Roode 
Kruis. De postzegels worden 
afgestempeld door het Belgische 
postkantoor. De heer Jaak Gevers, 
Molenstraat te Baarle-Nassau, 
heeft zich voor de opzending der 

zegels in Nederland beschikbaar 
gesteld. Vroeger werden meer dan 
1.400 reeksen van de vorige series 
verkocht.”

Het Vaderland (21 maart 1918): 
“Oorlogreclame en Fabriekmerken. 
Brochure 32 x 44, door J. Gevers, 
Baarle-Nassau met 300 afbeeldin-
gen van fabrieksmerken met betrek 
op den oorlog en verklarende tekst. 
Deze uitsluitend documentaire 
verzameling zal industrieelen en 
handelaars in de gelegenheid stel-
len de vooruitgang in het ontwer-
pen van handelsmerken vast te 
stellen. Collectionneurs zullen door 
dit boek een groot aantal origineele 
teekeningen vol verscheidenheid 
bezitten waarin zij het kunststre-
ven in oorlogstijd op handels- en 
nijverheidsgebied kunnen nagaan. 
Dit interessant boek is te verkrijgen 
bij de voornaamste boekhandelaars 
aan FL 1,50.”

Het Vaderland (27 maart 1918): 
“De Belgische douaniers die nog 
immer hun dienst uitoefenen in de 
statie van Weelde en te Zonderei-
gen, zijn thans door de Duitschers 
verplaatst naar Turnhout. Naar het 
schijnt waren deze douaniers een 
beletsel voor de smokkelarij der 
Duitschers.”

Withof. https://inventaris.onroerenderfgoed.be

Jacques Gevers.
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Vrij België (17 mei 1918): 
“Dinsdag 7 mei werd te Baarle-
Hertog het huwelijk voltrokken 
van juffrouw Josephine van Gilse 
– dochter van den Edelachtbaren 
heer Burgemeester – met den Wel-
EdelGestrenge Heer Th. Bloem… 
Bij algemeene bevlagging, onder 
ontzaglijken toeloop van belang-
stellenden, tevens begunstigd door 
het liefelijkste lenteweder, toog een 
stoet van schitterende rijtuigen om 
11 uur naar het gemeentehuis en 
naar de kerk… Daarna vergader-
den de familieleden in de zaal St. 
Remi. Voor de gelegenheid had de 
Belgische vluchtelingenschool dien 
dag het lokaal ontruimd, hetwelk 
haar door den heer burgemeester 
zoo goedgunstig ter beschikking 
wordt gelaten. Door de rijkste 
meubileering hadden de inwoners 
een heerlijk ontvangstsalon weten 
te scheppen… Een heuglijke dag 
voor heel de bevolking!”

Vrij België (31 mei 1918): “Te 
Baarle-Hertog werd een afdeeling 
opgericht van het Vlaamsch-Bel-
gisch Verbond. De heer burge-

meester van Gilse is er voorzit-
ter van, en de eerste openbare 
vergadering was belegd, toen er 
van den bevelhebber der gendar-
merie te Baarle-Hertog verbod 
kwam. Dit verbod werd uitge-
vaardigd op een tijdstip, waarop 
een offensief van verdraaiingen 
en verdachtmakingen door steeds 
dezelfde bladen was ingezet tegen 
de besluiten, aangenomen op 
den Landdag van het Vlaamsch-
Belgisch Verbond. Dit verbod 
had in zooverre beteekenis, dat 
nu eens duidelijk zou kunnen 
uitgemaakt worden, of de regeering 
er werkelijk op uit is het Verbond 
te dwarsboomen, zooals beweerd 
werd door sommige dienaars van 
de anti-Vlaamsche kaste, die in het 
duister tegen het Verbond werken. 
Ten einde de geesten van duizen-
den Vlamingen niet te verbitteren, 
besloot het hoofdbestuur van het 
Verbond voorloopig het verbod niet 
bekend te maken, waarvan de 
eenige afdeeling, die op Belgisch 
grondgebied vergaderen kan, het 
voorwerp was, en opheldering te 
vragen te bevoegder plaatse. Het 

antwoord is niet uitgebleven. Het 
hoofdbestuur kreeg bericht dat de 
regeering aan de militaire overheid 
te Baarle-Hertog bevel heeft gege-
ven de vergaderingen der afdeeling 
Baarle-Hertog ongehinderd te laten 
doorgaan. Elk kommentaar is hier 
overbodig, en de persbelagers van 
het Verbond, tot welk kamp zij ook 
mogen behooren, kunnen het er 
stellig mee doen.”
 
De Eendracht (15 juni 1918): 
“Toen onlangs een vergadering van 
het Vlaamsch-Belgisch verbond te 
Baarle-Hertog belegd moest wor-
den, werd dit eenvoudig verboden 
door de Belgische gendarmerie. 
Wees dan al passief en Belgisch-
gezind! Zoo sterk wordt het thans 
overal gevoeld dat alle Vlaamsche 
uitingen op dit oogenblik een 
duidelijke bedreiging voor de oude 
Belgische staatsmachine vormen.”

Vrij België (19 juli 1918): “Bel-
gische afdeeling aan de Rijks-
hoogeschool in Utrecht. Uitslag 
der examens: 2de kandidatuur 
in natuur-wetenschappen, met 

Huwelijksfoto van Theo Bloem en Josephine van Gilse.
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onderscheiding: Govaerts Jozef, 
Baarle-Hertog.”

Turnhout en omstreken (1 sep-
tember 1918): “Uit een brief van 
Zondereygen: …Wij hebben niets 
tekort dan vrede.”

Le Courrier de la Meuse (2 oktober 
1918): “Vredegerecht in Baarle-
Hertog. De hoorzittingen vinden 
plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis van Baarle-Hertog, 
elke vrijdag exact om 14u. De eer-
ste, tweede en derde vrijdag over 
burgerlijke zaken, familieraden en 
dergelijke. De vierde vrijdag over 
politiezaken. De griffie en het kan-
toor van de deurwaarder M. Van 
Elsacker zijn dagelijks geopend 
van 10 tot 12u.” 
Het vredegerecht van het kanton 
Baarle-Hertog behoorde tot het 
arrondissement Veurne en werd 
op 22 februari 1918 opgericht. 
Dhr. Gielen werd tot vrederechter 
benoemd, burgemeester Van Gilse 
werd als openbare aanklager aan-
gesteld. In totaal waren er slechts 
een zestal zittingen over politieza-

ken, allemaal in de raadzaal van 
het huidige Heemhuis. 

Belgisch Dagblad (4 december 
1918): “Bij besluit-wet van 16 No-
vember is het vredesgerecht kanton 
van Baarle-Hertog afgeschaft. De 
gemeente wordt opnieuw bij het 
kanton Hoogstraaten aangesloten.”

La Métropole (23 december 
1918): “Tot hiertoe was er geen 
discussie in Belgische en Neder-
landsche mededelingen over de 
passage van moffen in Nederlands 
Limburg. Duizenden Duitschers 
maakten ook gebruik van de spoor-
lijn Turnhout-Baarle Nassau-Tilburg 
om naar huis terug te keren. De 
Turnhoutse bevolking was getuige 
van deze exodus, die zowel over-
dag als ’s nachts plaatsvond. De 
Hollanders zijn de moffen wel héél 
welwillend geweest!”

Belgisch Dagblad (27 december 
1918): “Charles Haeck verhinder-
de als directeur van de rijksbelas-
tingen te Antwerpen dat de Belgen 
in het buitenland getroffen werden 
door de onrechtvaardige maatrege-
len des bezetters, die er op uit was 

Burgemeester 
H. van Gilse 
en zijn dochter 
op de onderste 
trap van het 
gemeentehuis/
vredegerecht. 

De families Bloem en Van Gilse poseren in zaal St.-Remi.

Postkaart van vrederechter Gielen aan 
zijn dochter. Let op de rondstempel 
met wapenschild en “Justice de Paix 
de Baerle-Duc/Vredegerecht van 
Baerle-Hertog”. 
Collectie Jacques Hemelaers
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die vluchtelingen af te zetten. Zoo 
kon de heer Haeck het bewerken 
dat de meeste Belgen die in Neder-
land verbleven, hunne in het va-
derland verschuldigde belastingen 
te Baarle-Hertog konden betalen 
en niet in het bezette land. Aldus 
zijn die betalingen rechtstreeks ten 
goede van den Belgischen Staat.” 
Tot zover de krantenberichten.

Jack Frost in Zondereigen

Half mei kreeg ik een mailtje 
van Mark Richardson, assistent-
producer van een nieuwe do-
cumentaire reeks op Channel 
4 (UK). De televisiereeks wordt 
opgenomen door October Films 
en verhaalt de geschiedenis van 
de spionage vanaf de oprichting 
van de Britse geheime dienst in 
1909 tot het einde van de tweede 
wereldoorlog. Verbazingwekkende 
verhalen moeten tot leven komen 
en mensen met een grote im-
pact op het verloop van de 20ste 
eeuw worden in de schijnwerper 
geplaatst. In de eerste aflevering 
komen de spionnen uit WO1 aan 
bod. Veel dappere Belgische en 
Nederlandse agenten spioneerden 
voor de Britten en passeerden met 
de ingewonnen inlichtingen vaak 

de levensgevaarlijke dodendraad. 
Richardson vroeg om hulp bij 
zijn zoektocht naar een geschikte 
filmlocatie (een dodendraad recon-
structie met een schakelhuis) en 
naar mensen met kennis ter zake. 
De filmlocatie lag vlug vast: alleen 
Zondereigen heeft een compleet 
schakelhuis met een dodendraad 
reconstructie. Voor het interview 
nodigde ik Jan Huijbrechts uit, dé 
WO1-specialist op spionagegebied. 
Op 10 juni 2017 kwam de Britse 
filmploeg langs, geassisteerd door 
historica dr. Helen Fry en presenta-
tor Sir David Jason, bij ons vooral 
bekend van zijn hoofdrol in de po-
litieserie Frost. Ruim vier uur lang 
werd de blakende zon getrotseerd. 

Jan: “Het was een warme maar 
vooral hartverwarmende ervaring 
want interviewer van dienst was 
niemand minder dan de sympa-
thieke sir David Jason, éminence 
grise van de Britse acteurs die in 
onze contreien vooral bekend werd 
als de minzame politie-inspecteur 

Jack Frost.  In mijn herinnering 
blijft hij echter vooral verbonden 
met zijn schitterende vertolking 
als kapitein Frank Beck, van de 
Sandringham Company in de 
Gallippoli-film ‘All the King’s Men’. 
Het was een erg fijne ervaring.” De 
serie komt wellicht in het voorjaar 
van 2018 op het scherm. Er is nog 
geen titel gekend.

Bronnen:
- www.wereldoorlog1418.nl
- https://hetarchief.be  
- http://www.bloggen.be/vlaanderens-
velden

Jack Frost. 
http://keyassets-p2.timeincuk.net

Jan en Sir David in gesprek. http://www.bloggen.be/vlaanderensvelden

Britse filmploeg in actie. 
http://www.bloggen.be/
vlaanderensvelden
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Nieuwe leden 
 MARIA VOETEN-WOUTERS

In de laatste drie maanden kregen we er weer 20 nieuwe leden bij. 

Wij heten van harte welkom:

Fam. H. v/d. Heijden
Fam. F. Akkermans
Mevr. M. Hendriks-Goos
Mevr. C. de Jagher-de Bont
Mevr. I. Boelens
Dhr. L. van Hellemond
Mevr. F. van Alphen
Mevr. W. van der Kruk
Dhr. H. Bekers
Fam. M. Dikmans
Dhr. P. Bruurs
Fam. S. Jansens
Dhr. J. Geypen
Mevr. M. Heykants
Dhr. B. Arts
Mevr. C. Keustermans

Heemreis naar Abdij van Val-Dieu (boven) en Luik (station Guillemins onder). 
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“‘t Wordt tijd dat ik het een beetje rustiger aan ga doen.”

Kruidenvrouwtje (39 en slot)
LEO VOETEN 

Deze keer heeft Jeanne Meeuwe-

sen, het `kruidenvrouwtje` géén 

artikel geschreven over kruiden, 

geneeswijzen of toepassingen.

Jeanne heeft gedurende elf jaren 

in totaal 38 artikelen geschreven 

voor Van Wirskaante.

Hoewel zij nog zeer vief is en met 

een frisse, positieve blik in het le-

ven staat, laten de jaren zich ook 

bij haar gevoelen. Zij heeft aan-

gegeven een punt te willen zetten 

aan haar loopbaan als schrijfster 

voor Van Wirskaante. 

Onderstaand een interview dat ik 

naar aanleiding van haar besluit 

te stoppen, met het kruidenvrouw-

tje had.

Zoals altijd word ik hartelijk wel-
kom geheten in haar gezellig inge-
richte kamer in Janshove. Jeanne 
woont daar nu sinds een half jaar. 
Met haar 98 jaar is zij, zoals altijd, 
zeer opgewekt, positief en bij de 
tijd. Ze is zachtaardig, heeft haar 
ideeën, maar is niet dwingend.

Ik vraag haar hoe zij de gewel-
dige interesse en kennis voor de 

planten- en kruidenwereld, en de 
geneeskracht daarvan, heeft ont-
wikkeld. Ze herhaalt daarbij wat ze 
André Moors vertelde in het inter-
view ‘Aon de praot mee…’ in Van 
Wirskaante 2006-4 1. Begin jaren 
80 van de vorige eeuw maakte 
Jeanne kennis met Maurice Godef-
ridie. Die had een kruidenwinkeltje 
op de Singel en wist heel veel van 
kruiden. Maurice richtte in die 
tijd een kruidenvereniging op en 
Jeanne werd meteen lid.
“Ik vond die kruidenvereniging heel 
erg leuk. We gingen veel wandelen 
en kruiden zoeken. Ik hield eigen-
lijk mijn hele leven al van de na-
tuur. Gedurende die tien jaar dat ik 
lid was van de kruidenvereniging, 
schreef ik alles op. En ik kocht heel 
goeie kruidenboeken, onder andere 
boeken van Maurice Mességué 
en van de heilige Hildegard van 
Bingen. Ondertussen heb ik onge-
veer twintig boeken over kruiden, 
waarvan zeven van Hildegard. 
Hildegard leefde tussen 1100 en 
1200. Als klein kind was ze al 
naar het klooster gegaon. Ze kreeg 
‘van boven’ te horen wat kruiden 
allemaol kunnen betekenen voor 
de gezondheid van de mens. Later 
is ze da allemaal gaon opschrijven. 
Ook moest ze ‘van boven’ alles 
deurgeven aan de mensen. In die-
en tijd waren er gin dokters. Veel 
kloosters hadden een kruidentuin. 
De mensen moesten zich behelpen 

met de producten uit de natuur. Nu 
zen de mensen slim. Kunnen alles 
met computers en zo. Toen waren 
de mensen wijs. Begrijpte?”
Ze voegt er aan toe: “Van jongs 
af ben ik, zoals mijn vader, altijd 
een natuurliefhebber geweest; 
door interesse, cursussen en lezen 
heb ik de kruiden leren kennen”. 
Haar adagium is: ‘Kruiden zijn de 
gezondheid uit de apotheek van 
God’.

Kruidenvrouwtje

En hoe ben je aan de naam 
kruidenvrouwtje gekomen, vraag 
ik haar. 
“Dat weet ik eigenlijk ook niet” zegt 
ze. Er zijn mensen in Baarle die 
haar al lang zo noemen. Inder-
daad, ze is klein van postuur. Maar 
nog steeds zó kras dat veel jonge 
ouderen er jaloers op kunnen zijn. 
Hoe dat volgens haar komt? Door 
een sterk gestel en door heel ge-
zond te leven en dankbaar gebruik 
te maken van de kruiden die Moe-
der Natuur ons geschonken heeft.
 

Lezen, studeren, praktisch 
uitoefenen

In ons gesprek trekt ze diverse 
laatjes en kasten open met allerlei 
boeken, literatuur, mappen, en 
andere informatie. Ze leest er veel 
over. Jeanne is ook praktisch. Ze 
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heeft 40 jaren in de Burgemees-
ter de Grauwstraat gewoond en 
hield er een prachtige tuin bij vol 
bloemen, planten en veel kruiden. 
Hoewel ze, voor haar leeftijd, nog 
steeds vitaal is, heeft ze daarvan 
resoluut afscheid genomen. Het 
was voor Jeanne ook het moment 
om te overwegen om te stop-
pen met het schrijven voor Van 
Wirskaante. Ze zegt: “’t wordt tijd 
dat ik het een beetje rustiger aan 
ga doen”.

Adviezen en suggesties?

Ik vraag haar of ze nog adviezen 
of suggesties mee kan geven aan 
onze leden en of er nog bijzondere 
kruiden zijn.
Alsof het vóór op de tong ligt, zegt 
ze dat we niet steeds kruiden uit 
verre landen moeten hebben, er is 
hier zoveel goeds en lekkers bij de 

hand. ‘t Is dichtbij te vinden. Ze 
noemt als toppers de weegbree, 
paardenbloem, brandnetel, haver-
vlokken. “Vooral in ’t voorjaar. Tijm 
en salie zijn uitstekende ontsmet-
tende kruiden met vele toepas-
singen.”
Wat voeding betreft: ”Probeer alles 
zo natuurlijk mogelijk te houden 
en zo min mogelijk voorbewerkte 
producten te gebruiken”.

Bedankt Jeanne

Als ik alles zou noteren wat Jeanne 
in korte tijd aan goede en minder 
goede kruiden en voedingswaren, 
en de toepassingen daarvan, zou 
willen noteren zouden we nog wel 
een paar ‘Kruidenvrouwtjes’ vol 
kunnen maken. Praten met Jeanne 
is geen enkel probleem. De tijd 
vliegt voorbij. En het moet gezegd, 
het was weer uitermate gezellig.

Jeanne, heel erg bedankt voor dit 
interview en vooral voor de vele 
stukjes kennis die je onze lezers op 
een prima wijze hebt bijgebracht
Namens alle leden van Amalia 
wensen we jou nog een aantal 
gezonde jaren toe. Het ga je goed!

1 Zie www.amaliavansolms.org/archief-2/interviews/223-jeanne-meeuwesen
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Kroetwès: Traditie in bevriende plaats

Merkwaardigheden (88)
ANTOON VAN TUIJL

Al sinds jaar en dag ligt er met 

regelmaat een nieuw nummer 

van het heemblad ‘De Kroetwès’ 

in de leesmand van Bidoc. Dit 

is het blad van de Geschied- en 

Heemkundige Kring ‘Het Land van 

Thorn’. Ook al zijn er sterke his-

torische banden tussen Baarle en 

Thorn, dit tijdschrift biedt maar 

zelden artikelen die ons heem 

echt raken. Maar de merkwaardige 

titel ‘Kroetwès’ heeft me al lang 

geïntrigeerd.

Wat wil nu het geval? In het maart-
nummer van 2017 vertelt Wil 
Filott wat een kroetwès is en over 
de geschiedenis en het gebruik 
ervan. Een aantal elementen uit 
zijn verhaal wil ik onze lezers niet 
onthouden. Ook andere literatuur 
hielp me op weg naar interessante 
informatie.
Wie een beetje taalgevoel bezit en 
weet dat dit woord uit het Lim-
burgse land komt, kan vermoeden 
dat het iets met kruiden te maken 
heeft. Dat blijkt ook het geval te 
zijn. Kroed – ook geschreven als 
kroet en krut, staat voor kruiden. 
Wès of wösj, wusj of wisj bete-
kent bundel. Het gaat dus om een 
bundel kruiden.

Zeven 

In Thorn en omgeving leeft de 
gewoonte om in de zomer een 
kroetwès te maken nog steeds. 
Ook in Belgisch Limburg, in Zuid-
Limburg, in Rijnland, Zwitserland, 
Oostenrijk en zelfs in Polen zijn 
vormen van deze traditie bekend.
Traditiegetrouw dient zo’n kruiden-
bundel uit zeven plantensoorten 
te bestaan. Zeven is immers een 
heilig getal. Na zeven komt de 
verandering! Twee plantensoorten 
moeten een geneeskrachtige wer-
king hebben. Twee andere soorten 
doen dienst als beschermers tegen 
onheil. Er horen ook halmen van 
twee broodgranen – tarwe en 
rogge - toegevoegd te worden. De 
zevende wordt dan een walnoten-
tak. Deze planten worden samen-
gebonden met een blauw lint. 
Blauw is de kleur van Maria! Direct 
zal hiervan de reden blijken.
De mensen hadden vroeger het 
geloof en het vertrouwen dat zo’n 
bundel bescherming zou bieden te-
gen ziekten bij mens en vee, tegen 
misoogsten en ander onheil en ook 
tegen onweer. Het gebruik hiervan 
kan heel goed een voorchristelijke 
oorsprong hebben. Een zekere 
Lucanus beschrijft al in de eerste 
eeuw na Christus hoe de mensen 
negen kruidensoorten verzamel-
den, om ze in het vuur te werpen. 
Het ging dan om offervuren, 
waarin men de eerste oogst offerde 

aan Freya, de godin van de natuur. 
Tijdens de kerstening verving de 
kerk de oude godin door Maria. 
Oeroude rituelen waren niet uit 
te roeien. Daarom probeerden de 
predikende monniken de ‘heidense’ 
tradities een Roomse invulling te 
geven. 
Volgens de Limburgse traditie 
worden de kruidenbundels tegen 
half augustus samengesteld om ze 
op 15 augustus – Maria ten hemel 
opneming – mee te nemen naar de 
kerk. Een oude legende verklaart 
waardoor dit gebeurt op het grote 
Mariafeest. Die legende vertelt dat 
de apostelen op zeker moment 
het graf van Maria bezoeken. Ze 
treffen er echter haar lichaam niet 
aan. In plaats daarvan ligt er een 
bundel planten. In de kerk werden 
en worden de bundels gezegend. 
Na de viering gaan ze mee naar 
huis en worden opgehangen op 
een beschutte plaats, zoals in een 
schuur of in een stal, op een zolder 
of onder een afdak. In bepaalde 
streken hangt men de bundel altijd 
naast het open haardvuur. De 
kwade geesten kunnen namelijk 
heel gemakkelijk door de schoor-
steen naar binnen komen. 

Rituelen

Er zijn mensen die stukjes van de 
kroetwès afplukken en vermengen 
met het voer voor de dieren op de 
boerderij. Men hoopt zo ziekten 
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onder het vee te voorkomen. En-
kele graankorrels uit de korenaren 
worden vermengd met het zaai-
zaad. Het gezegende zaad zou voor 
en goede oogst moeten zorgen. Is 
er onweer op komst, dan verbrandt 
men stukjes van de bundel, waar-
bij een gebed wordt uitgesproken. 
Men loopt tijdens het onweer met 
de smeulende takjes door het huis 
in het vertrouwen dat de rook een 
scherm vormt tussen huis en de 
duivelse krachten van de bliksem. 
Dit zijn allemaal rituelen om onheil 
en ziekte af te weren en goede 
oogsten te bekomen. 
Deze merkwaardige gebruiken en 
rituelen verraden een zeer lange 
geschiedenis die uit oude tijden 
door de kerk in aangepaste vorm 
is overgenomen. Ze laten ook zien 
hoe planten uit de eigen omgeving 
een wezenlijke rol speelden in het 
weten, denken en handelen van de 
gewone mensen die helemaal van 
de natuur afhankelijk waren.
In andere landstreken treffen we 
nog wel eens sporen aan van 
vergelijkbare tradities. In een van 
mijn boeken vond ik het ophangen 
van zogenaamde Sint Janskransen 
tegen de gevels van de huizen. 
Hier zou het gaan om het plukken 
van veldbloemen op het feest van 
Sint Jan, 24 juni, wanneer er volop 
bloeiende planten te vinden zijn.

 Heemhuiskruidenbundel

Om de Limburgse kroetwès niet 
alleen op papier aan u voor te 
stellen, heb ik er een gemaakt. Hij 
is helemaal volgens de Thornse 
traditie samengesteld. Als ‘achter-
grond’ begon ik met een grote rode 
boerenzakdoek. Daarop legde ik 
twee takken van een notenboom 
(Juglans regia). De notelaar werkt 
beschermend. Behalve dat hij kan 
dienen als ideaal zonnescherm, 

jaagt hij ook muggen en andere 
kleine lastposten weg. Muggen be-
smetten vaak het water in de put. 
In die zin werkt hij als beschermer 
van het erf.
Dan volgden twee stengels van de 
bijvoet (Artemisia vulgaris). Deze 
plant diende vroeger om ongedierte 
te verjagen. Men liet dan vochtige 
stengels rustig smeulen. De vele 
rook was niet te verdragen voor 
bijvoorbeeld vlooien en luizen. Een 
ideaal middel dus om kamers of 
dierenverblijven uit te roken. Naar 
het schijnt, legden de Romeinse 
soldaten blaadjes van de bijvoet 
in hun sandalen wanneer ze lange 
marsen moesten maken. Dat zou 
helpen tegen blaren.
Vervolgens leg ik er twee stengels 
bij van het boerenwormkruid 

(Tanacetum Vulgare). Wormen in 
het darmkanaal van dieren vormen 
een groot gevaar voor de gezond-
heid van het vee op de boerde-
rij. Boerenwormkruid werd als 
beschermend middel gebruikt. Het 
vroeg wel om zorgvuldige toepas-
sing, want een te sterke dosis kon 
heel vergiftigend werken.
Onze bundel bevat ook twee groep-
jes van elk zeven graanhalmen, 
namelijk rogge en tarwe. Het moe-
ten graansoorten zijn waarvan men 
brood kan bakken. Dan volgen nog 
enkele stengels met geneeskrach-
tige kruiden. Daarvoor koos ik Sint 
Janskruid (Hypericum perforatum) 
en kamille (Matricaria chamonilla). 
De eerste plant levert de bekende 
Sint Jansolie, die wonden geneest, 
vooral brandwonden en goed 
is voor de spieren. De bloemen 
geven een thee die helpt tegen 
bloedarmoede. Kortom, het is een 
zeer heilzame plant waarover veel 
wonderverhalen en legenden zijn 
ontstaan. Ons kruidenvrouwtje 
schreef over deze plant in Van 
Wirskaante van december 2014. 
Kamille is ook een veelzijdig 
geneeskrachtig kruid. De plant kan 
helpen tegen tandpijn, helpt bij 
het ‘rijpen’ van zweren, verzacht 
hoofdpijn en schrijnende ogen en 
kan de mensen van nog heel wat 
andere kwalen en ongemakken af 
helpen.
Deze zeven plantensoorten heb ik, 
zoals dat hoort, samengebonden 
met een blauw lint. 
Onze kroetwès hangt in het Heem-
huis. Het tijdschrift met die naam 
ligt in de leesmand. 

Bronnen: Naast het eerder genoemde 
tijdschrift uit Thorn, vond ik informatie 
in: ‘Gids voor Boeren- en volksgenees-
kunde’ Rebo Productions, ‘Folklore van 
wilde planten in België en Nederland’, 
F. van Wersch, ‘Planten met een doel’, 
R. Mabey.
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Amalia aan het werk (11)

De Witte Kei op de grens van Baarle-Hertog, Hoogstraten en Merksplas.

REDACTIE

In de afgelopen drie maanden 

hebben vrijwilligers van Amalia 

zich met tal van onderwerpen 

bezig gehouden. In de rubriek 

‘Amalia aan het werk’ laten we 

zien wat er zoal passeerde.

Dag van de 
Trage Weg
Samen met het Land van Mark & 
Merkske (een Belgische toeristi-
sche cluster) wordt al een aantal 
maanden gewerkt aan de Wan-
deltriple Witte Kei, drie wandelin-
gen naar de Witte Kei. Vanuit de 
Klapekster in Hoogstraten vertrekt 
de Drie Grenzenwandeling. Het 
Vaneleke in Merksplas is de start-
plaats van de Heycantwandeling 
en aan het Schuttershof in Baarle-
Hertog (Zondereigen) kan je voor 
de Vossenbergwandeling kiezen. 

De officiële inwandeling vindt 
plaats op zondag 15 oktober 2017 
om 13.30u. Iedereen is welkom. 
Rond 15u komen de drie groepen 
samen aan de Witte Kei, waar het 
monument wordt ingehuldigd. Alle 
wandelaars krijgen twee bonnetjes: 
één voor een ijsje en één voor een 
drankje.

Karel Van Hoof (VVV Merksplas) en 
Herman Janssen ontwierpen een 
folder met een gedetailleerde wan-
delkaart. Die toont de startplaatsen 
en de te volgen knooppunten. 
Ook zijn korte beschrijvingen van 
de bezienswaardigheden erin 
opgenomen. Het Land van Mark & 
Merkske financiert de drukkosten. 
De folder wordt gratis aangeboden.

Archeologisch 
wandelpad
Van 2004 tot 2011 voerde onze 
Heemkundige Werkgroep Zonderei-
gen een archeologisch akkeronder-
zoek uit waarbij 8.429 oppervlak-
tevondsten van de oude steentijd 
tot de late middeleeuwen werden 
verzameld. Hieraan gekoppeld 
wordt momenteel via bestaande 
knooppunten een archeologische 
wandeling uitgezet van Zonder-
eigen naar het akkercomplex De 
Ginhovense Velden, waar maar 
liefst 80.000 jaar menselijke 
aanwezigheid werd aangetoond. 
De wandeling neemt u mee naar 
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Met een kijker wordt de kasteelberg in 
het landschap geprojecteerd.

Bij de Vossenberg wordt een 
geïmproviseerde kijker uitgetest.

een tiental bijzondere locaties in dit 
gebied.

Deze winter worden ter afsluiting 
van de ruilverkaveling bij dat 
archeologisch wandelpad twee 
infoborden en een kijker geplaatst. 
Dat gebeurt in samenwerking met 
de Vlaamse Landmaatschappij en 
de gemeente Baarle-Hertog. De 
borden worden voor 80% gefinan-
cierd door het Vlaams Gewest in 
het kader van de ruilverkaveling en 
voor 20% door de gemeente. Ama-
lia zorgt voor het ontwerp. Antoon 
van Tuijl maakt drie tekeningen 
voor een bord met uitzicht op de 
Ginhovense Velden. Het tweede 
infobord komt bij de site van de 
Vossenberg en vertelt het verhaal 
vanaf de inval van de Vikingen. 
Een kijker geeft een goed beeld 
van de kasteelberg en toont de 
exacte locatie ervan.

Voor deze wandeling wordt een 
(digitale) folder voorbereid waarin 
wordt uitgelegd waarom onze 
voorouders in een bepaald tijdperk 
precies op die ene locatie gingen 
wonen en niet elders. Via QR-
codes wordt bovendien een link 
gelegd naar de archeologische 
vondsten.

Archeologie 
uit uw achtertuin

Op 13 juni 2016 opende het 
Rijksmuseum voor Oudheden te 
Leiden een heel originele tentoon-
stelling. Op het eerste gezicht is er 
namelijk alleen een grote ladekast 
te zien. Die meterslange kast bevat 
echter honderd laden en elke lade 
is verdeeld in vier vakken. Dat 

levert vierhonderd ‘expositieruim-
ten’ op. Nederland telt ongeveer 
evenveel gemeenten. Dat is geen 
toeval. Alle gemeenten werden 
door het museum uitgenodigd een 
archeologisch voorwerp, gevonden 
in de eigen omgeving, tijdelijk in 
bruikleen af te staan. Men wil de 
bezoeker graag laten zien wat er 
zoal ‘in onze achtertuinen’ gevon-
den werd.
Natuurlijk kreeg ook de gemeente 
Baarle-Nassau de vraag deel te 
nemen aan dit project. U raadt het 
al. De gemeente zocht de mede-
werking van Amalia. Jan Willekens 
en Antoon van Tuijl selecteerden 
een voorwerp dat in zo’n gemeen-
tevakje zou passen. Antoon schreef 
de tekst die door beknoptheid 
moest uitblinken.

Begin juli heeft Esther Reijnen, 
medewerkster bij de gemeente, ons 
voorwerp naar Leiden gebracht, 
samen met een voorwerp uit Gilze-
Rijen.
Waarom is er gekozen voor een 
dichte kast? De bedenkers van 
deze tentoonstelling hebben daar 
goed over nagedacht. Zij verwach-
ten hiermee de nieuwsgierigheid 
van de bezoeker te wekken. Bij 
een glazen vitrine dwalen de blik-
ken langs de voorwerpen, waarbij 
vaak veel overgeslagen wordt. 
Het opentrekken van een lade is 
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verrassend. Je wilt ook zien wat de 
buurgemeente en die andere plaats 
ingebracht hebben…
Het Rijksmuseum voor Oudheden 
(RMO) is gevestigd op het Rapen-
burg 28 in Leiden.

Infoborden bij de 
enclaves
Om de dertig Baarlese enclaves 
zichtbaar en beleefbaar te maken, 
wil de Werkgroep Toerisme en 
Recreatie van beide gemeenten 
bij elke enclave een informatie-
bord plaatsen. Door StOB, VVV 
en Amalia is hiervoor een pro-
jectgroep gevormd, bestaande uit 
Rob Overdiek, Frans Van Gils en 
Herman Janssen. Amalia verza-
melt en verwerkt de informatie 
die op de borden komt. Voor de 
financiering van het project wordt 
samengewerkt met beide Baarlese 
gemeenten en Toerisme Provincie 
Antwerpen. 

WO1-herdenking
Op zondag 3 juni 2018 organi-
seert Amalia een grote activiteit 
ter afsluiting van haar succesvolle 
WO1-herdenking ‘Hoogspanning 

aan de Belgisch-Nederlandse 
grens. Langs het vroegere traject 
van de dodendraad wordt theater 
en muziek voorzien. Hou deze dag 
alvast vrij. Iedereen is welkom!

Legendejagers
Eind juni kon u in Ons Week-
blad lezen dat er op 22 juni  bij 
de Ponderosa een zogenaamde 
Baroniepoort geopend is. Streek-
netwerk LandStad De Baronie 
markeerde intussen tien bijzondere 
locaties waar cultuurhistorie, na-
tuur en streekproducten belangrijke 
elementen zijn. Deze plaatsen 
noemen ze Baroniepoorten. 

Via bestaande fietsknooppunten 
kan de liefhebber de verschillende 
plaatsen bezoeken. Er is altijd ho-
reca te vinden en er zijn verhalen. 
Daar waren de ‘Legendejagers’ een 
tijd geleden naar op zoek. Logisch 
dat ze bij Amalia aanklopten. 
Antoon van Tuijl heeft hen enkele 
zaken aangereikt. De oude legende 
van O.L.Vrouw ter Sneeuw hadden 

ze al ergens opgepikt. Wij konden 
hen attent maken op het boek dat 
hierover onlangs werd opgenomen 
in Amalia’s Bidoc. Antoon vatte 
ook de geschiedenis van het Hoog-
huis (Gaarshof) kort samen omdat 
ze daarin zeer geïnteresseerd 
bleken, vooral toen de namen 
Mayer-Vanden Bergh vielen. Deze 
legendejagers gingen ook op zoek 
naar gegevens over de Alphense 
Tempeliers. Bidoc kon hen ook 
over dit onderwerp informatie 
bezorgen. Pater Ed Loffeld heeft 
hierover namelijk een uitvoerige 
artikelenreeks geschreven.
Met de QR-code op de paal van 
De Baroniepoort bij de Pondorosa 
is het verhaal van de ‘Legendeja-
gers’ af te luisteren. In de volgende 
Van Wirskaante kun je de legende 
ook nalezen als we terugblikken 
op de zomeravondwandeling van 
augustus.

Beheer 
emplacement 
grens
Met de beide gemeenten Baarle-
Nassau en Ravels heeft Amalia 
afspraken gemaakt over het beheer 
en onderhoud op het grensempla-
cement van Baarle-Nassau Grens 
en Weelde-Station. In de aanloop 
naar de feestelijke opening van 
BL150, het 150 jarig bestaan van 
het Bels Lijntje, hebben vrijwilli-
gers van de heemkunderingen van 
Baarle en Ravels veel werk verricht 
om paden toegankelijk te maken 
en overblijfselen van het spoor-
verleden weer zichtbaar. Ook de 
beide gemeenten hebben toen hun 
steentje bijgedragen.
Als er geen structureel onderhoud 

Bij de Pondorosa staat een 
Baroniepoort.

Door de gemeente ingezaaide 
klaprozen op weg naar de 
Dodendraad.
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wordt gepleegd, gaat het weer snel 
dichtgroeien. Vandaar de gemaakte 
afspraken. De werkgroep land-
schapsbeheer van Amalia heeft 
zich bereid verklaard het nodige 
handwerk te leveren, vooral om de 
omgeving van de draaischijf en het 
perron bij te houden. 

Prijsvraag 
BL150: een 
conducteurssleutel
Aan de prijsvraag die Amalia 
zondag 23 april bij de aftrap van 
het feestjaar ‘Bels Lijntje 150’ aan 
Baarle-Grens heeft gehouden, heb-
ben 59 deelnemers meegedaan. 
Zeven goede antwoorden, onder 
wie de inzending van de heer Van 
der Heijden. 
Hij had de juiste benaming van het 
voorwerp waar naar werd ge-
vraagd: een conducteurssleutel. De 
conducteur sluit met deze sleutel 
alle deuren. Alleen de deur die hij-
zelf gebruikt, blijft open totdat hij is 
ingestapt. Hij heft de noodrem met 
deze sleutel op. Alle kastdeuren/
toiletdeuren worden ook met deze 
sleutel bediend.
Uit de goede inzendingen werd die 
van de heer Van der Heijden als 
winnaar getrokken. Na overhandi-
ging van de prijs, zijn de heer en 
mevrouw Van der Heijden door het 
Heemhuis rondgeleid. En zijn zij 
lid geworden van onze heemkun-
dekring. 

100 jaar kiesrecht 
in Baarle
Afgelopen maanden waren en-
kele leden van Amalia meerdere 
zaterdagochtenden in het archief 
van drukkerij De Jong te vinden. 
Ze waren op zoek naar wat er in 
het Baarle’s Nieuws- en Adver-
tentieblad, de voorloper van Ons 
Weekblad, te vinden was over de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
Baarle-Nassau. Hoe berichtte het 
Baarlese weekblad in de afgelo-
pen eeuw over die verkiezingen? 
Hoe werd er actie gevoerd door 

Dit voorjaar is het pad langs de westzijde van het perron helemaal vrijgemaakt.

Dit voorwerp moest worden geraden: 
een conducteurssleutel.

Bestuurslid 
Gerda Laurijssen 
overhandigt de 
prijs aan de heer 
Van der Heijden.
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de politieke partijen? Hoe werd er 
gestemd? Wie zaten er in de Raad 
van Baarle-Nassau? Het antwoord 
op die vragen – en nog veel meer 
– is te zien op een kleine tentoon-
stelling die vanaf 16 september 
staat opgesteld in de hal van het 
gemeentehuis van Baarle-Nassau. 
Honderd jaar geleden wijzigde de 
Grondwet in Nederland. Mannen 
kregen het algemeen kiesrecht en 
elk beletsel tegen het algemeen 
vrouwenkiesrecht werd uit de 
Grondwet verwijderd. Voor de 
gemeente Baarle-Nassau was dat 
aanleiding om onze heemkunde-
kring te vragen onderzoek te doen 
naar het verloop van de plaatse-
lijke verkiezingen in de afgelopen 
honderd jaar.

Oproep voor
oude werktuigen
Vrijwilligerswerk in het landschap 
wordt meestal uitgevoerd met 
handgereedschap. Met de zeis kan 
lang gras en ruigte goed afgemaaid 
worden, bij kleinere klussen is de 
zeis een beter alternatief dan de 
bosmaaier of maaimachine.

Karel van der Vloet laat tijdens het uitstapje naar Goirle 
op het heemerf ‘De Schutsboom’ zien hoe een zeis wordt 
gehaard.

Uitslagen van de raadsverkiezingen in 1919. 
Baarle’s Nieuws- en Advertentieblad 24 mei 1919

in Baarle het oude ambacht nieuw 
leven in te blazen. Waarschijnlijk 
liggen er nog veel zeisen, haaraa-
beelden en haarhamers ongebruikt 
in de schuur. De werkgroep stelt 
het op prijs om deze gereedschap-
pen te mogen gebruiken. Mensen 
die nog goed kunnen zeisen of 
haren – dat laatste lijkt heel een-
voudig maar voor het ‘haren van de 
zeis’ is een behoorlijke vakkennis 
nodig – worden uitgenodigd een 
keer voorlichting te geven. Je kunt 
daarvoor het best contact opnemen 
met Jos Pelkmans via beheer@
amaliavansolms.org of telefonisch 
013-5078566. Graag ook aan 
hem doorgeven als je gereedschap 
hebt dat kan worden gebruikt.

Amalia’s werkgroep landschapsbe-
heer heeft het idee opgevat om ook 
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In Ulicoten en Castelré

Zomeravondwandelingen 2017

 HARRY BENSCHOP

Voor het tweede jaar op rij 

organiseert Amalia zomeravond-

wandelingen. Die brengen ons in 

alle (uit)hoeken van het heem. Ze 

vinden gretig aftrek. We zien ook 

nieuwe gezichten, van leden én 

niet-leden. Want de wandelingen 

staan ook open voor wie geen lid 

is van onze heemkundekring.

Voor veel wandelaars zijn de 
zomeravondwandelingen een 
ware ontdekkingstocht door hun 
eigen directe omgeving. En voor 
het heem leveren de wandelingen 
bijna altijd extra informatie op.
Twee uurtjes wandelen op een 
donderdagavond, een kilometer 

of zes tot hoogstens acht. Dan 
is er onderweg tijd om iets over 
ons heem te vertellen. Maar ook 
alle gelegenheid dat wandelaars 
hún verhaal doen. Want die hoort 
Amalia ook graag.
In dit nummer van Van Wirskaante 
blikken we terug op twee zomer-
avondwandelingen, die van mei en 
juli. Met foto’s die zijn nagestuurd, 
met kaartjes, met informatie die 
tijdens de wandeling is gepresen-
teerd, met achtergrondinformatie, 
kortom zaken om nog eens op het 
gemak te bekijken. 

Op donderdag 7 september is al 
weer de laatste zomeravondwande-
ling van dit jaar. We vertrekken dan 
om zeven uur ’s avonds vanaf de 
kerk in Zondereigen. We gaan een 
heel andere kant op dan vorig jaar. 

Toen zijn we zelfs twee keer vanuit 
Zondereigen vertrokken, omdat 
bij de eerste keer het water in Het 
Moer en op de Katsdijk zo hoog 
stond, dat je er echt niet door kon.

Wandeling mei 2017
Beek op de noordgrens

Het gebied ten noorden van het 
dorp is voor veel Ulicotenaren een 
‘onbeschreven blad’. Ze kennen 
het niet, laat staan dat ze er als 
eens doorheen zijn gelopen. Net 
buiten het dorp waar de door-
gaande weg naar Meerle afbuigt, 
kun je een zandweg op. Die leidt 
naar twee vennen: het Nonnenven 
en het Diepven. Bij de naamgeving 
van de zandwegen heeft Amalia 
enkele jaren terug een heel dispuut 
gehad met omwonenden, welk ven 

Het dal van de Strijbeeksebeek is goed te zien op deze kaart uit de eerste helft van de vorige eeuw. Logisch dat 
het waterschap deze plek heeft uitgekozen voor waterberging. Tussen Oosteneind en Grazen moest je over de 
Grazenkeisevonder de beek oversteken (links op de kaart).
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welke naam heeft. Op de kaarten 
ligt het Nonnenven het dichtst bij 
het dorp, het Diepven ten noorden 
ervan. Omwonenden maar ook 
mensen uit het dorp ‘hebben altijd 
geweten dat het net andersom 
was’. We zijn er niet uitgekomen. 
Het Diepven is in de landinrichting 
hersteld, er staat het hele jaar door 
veel water in. De ronde vorm van 
het Nonnenven is in het veld nog 
te herkennen, maar het is al tien-
tallen jaren in gebruik als weiland. 
Zeer waarschijnlijk hebben de 
zusters van het klooster bij de Non-
nenkuil in Baarle er turf gewonnen.

Aan de noordkant van Ulicoten 
loopt de Strijbeeksebeek. De 
gemeentegrens met Chaam ligt, 
eigenlijk wat vreemd, niet precies 
in de beek, die is grotendeels 
gesitueerd aan de zuidkant van het 
beekdal. Dat is heel mooi op het 
kaartje te zien.
De beek ontspringt ten noorden 
van Baarle-dorp. Bij het huis 
Chaambeek kruist de beek de 
weg van Baarle naar Chaam. 
Hij wordt ook wel Chaamsebeek 
of Oude Loop genoemd. Op de 
zandweg aan de zuidkant van de 
beek – het gaat om de historische 
verbinding tussen de zeer oude 
woonkern Maaijkant via de Bleeke 
Heide naar Chaam – heb je een 
prachtig uitzicht op het dal van de 

beek. Deze zandweg is inmiddels 
omgedoopt tot Lange Gracht, naar 
de zandweg met dezelfde naam 
op Chaams grondgebied. In de 
landinrichting is ervoor gezorgd 
dat in dit deel van de beek (tussen 
de huidige verbindingsweg van 
Ulicoten naar Chaam en Chaamse-
weg/Hazenberg regenwater kan 
worden vastgehouden om te zorgen 
dat bij veel neerslag de Mark in 
Breda geen wateroverlast oplevert. 
Dat het waterschap deze plek 
heeft gekozen voor het tijdelijke 
vasthouden van het water, is niet 
zo vreemd als je naar oude kaarten 
kijkt. Vroeger was het een moeras-
sig zone. Op de kaart is ook mooi 
het reliëf te zien dat het water heeft 
uitgesleten.

In de negentiende eeuw kon je 
op twee plaatsen de beek (de 
Oude Loop op het kaartje) over: 
in de Oude Bredasebaan en bij de 
grens bij Oosteneind waar een pad 
richting buurtschap Grazen liep. 
De huidige verbindingsweg van 
Ulicoten naar Chaam was nog niet 
aangelegd. 
In de Oude Bredasebaan was al 
vroeg een brug aangelegd. Bij 
de andere beekovergang lag een 
bruggetje dat in de volksmond het 
Koob Marijnissen bruggetje werd 
genoemd, naar Jacobus Marijnis-
sen die vlakbij woonde. Zijn huisje 

staat op de kaart van 1838 ingete-
kend, vlakbij de beek. Het is nu al 
lang weg. Het zal nooit een echte 
brug zijn geweest, hooguit wat 
planken. Het zal meer weg heb-
ben gehad van een doorwaadbare 
plaats, een voorde. Tot zo’n vijf 
jaar terug kon je er heel mooi zien 
hoe diep het dal was uitgesneden. 
Op het diepste punt was de weg 
vaak drassig. Op deze plek had 
Amalia in de landinrichting graag 
een voorde zien terugkomen. Bij de 
herinrichting van de beek is de weg 
juist verhoogd om te dienen als 
dam om het water vast te houden.

Wandeling juli 2017
Veldnamen in Castelré 

Nu wordt Castelré helemaal om-
geven door de landsgrens. Voordat 
die grens is getrokken, lag het 
buurtschap echt geïsoleerd. Aan 
drie zijden was het omgeven door 
laaggelegen, moerassige beemden, 
aan de oostkant lag de hei. De 
enige manier om in Castelré te 
komen was vanaf de Bosuil, vlakbij 
de plek waar nu Café In Holland 
ligt. Daar liep de oude baan die 
Hoogstraten met Baarle verbond, 
onderdeel van de route van Ant-
werpen naar ’s-Hertogenbosch. De 
’s-Boschstraat in het verlengde van 
de Bosuil richting Hoogstraten her-
innert er nog aan. Pas in de jaren 
vijftig is de huidige Hoogstraten-
sebaan vanaf Baarle-brug naar de 
brug over de Mark bij Minderhout 
aangelegd. 

Alle wegen en paden rond Castelré 
liepen vroeger dood in de beemden 
van het Merkske, de Mark of de 
Hollandse Loop. Om met vee of de 
hooikar naar de beemden aan de 
andere kant van de beek te kunnen 
gaan, lagen er schoren, primitieve 
bruggetjes. De naam is ontleend 

Het huidige Diepven klopt weer mooi met de oude kaart. foto Frans Theeuwes

De Strijbeeksebeek dient nu als waterberging. Linksboven de beekovergang bij 
Oosteneind.  foto Frans Theeuwes
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aan de schoorbalken waarop de 
brug steunt. Dan is ook gelijk 
duidelijk hoe de Schooreindse-
weg die vanuit ’t Groeske naar 
‘het Schoor’(nu Minderhout-brug) 
aan zijn naam komt. Afgaande 
op oude kaarten hebben er door 
de tijd heen zeker op tien plaat-
sen schoren of vonders gelegen. 
Vonders bestonden meestal uit niet 
meer dan twee planken. De enige 
twee vonders in Baarle lagen in 
Castelré: de Castelvonder (oud-
ste vermelding in 1515) en de 
Halvonder, naar het nu in België 
gelegen gehucht Hal. Van die 
primitieve bruggetjes is er nu geen 
enkele meer over. Des te meer 
is het dan ook te waarderen dat 
Staatsbosbeheer in het laarzenpad 
door de beemden aan de noord-
kant van Castelré twee bruggetjes 
over het Merkske heeft aangelegd. 
Amalia zou graag zien dat op nog 
enkele plaatsen bruggetjes komen. 
Eentje is er al gerealiseerd. Samen 
met Trage Wegen Hoogstraten en 
Natuurpunt Markvallei hebben 
we enkele jaren terug het brug-
getje over de Hollandse Loop in de 
Tikkenhaenweg hersteld. Dat zorgt 
voor een korte verbinding van café 
In Holland naar Hoogstraten.

’t Groeske is een van de Baarlese 
‘plaetsen’, vroeger werden die 
ook wel aangeduid als Frankische 
driehoeken. Die driehoekige vorm 
van het plein is vanzelf ontstaan, 
doordat de boeren eeuwenlang in 
drie richtingen naar hun akkers, 
beemden en de heidegronden trok-
ken. Kijk maar eens op een oudere 
kaart en je ziet steeds deze drie 
terreinen rond Loveren, Tommel en 
Nijhoven liggen. En natuurlijk ook 
rond ’t Groeske. Op de kaart van 
rond 1940 zie je nog de Heistraat 
richting de Castelreesche Heide 

De Groene 
Voetweg als 

onderdeel van het 
kerkepad van Hal 
naar Minderhout 

(kaart 1899). 
www.topotijdreis.nl

Voetpaden kris 
kras over de 

akker in de eerste 
helft van de 

19e eeuw. www.
topotijdreis.nl

De meeste 
voetpaden zijn rond 
1940 al verdwenen. 

Van de huidige 
Hoogstratensebaan 

was nog geen 
sprake. www.

topotijdreis.nl
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aangeduid. Het akkercomplex ligt 
aan de zuidkant. Het heeft Amalia 
op het idee gebracht voor het enige 
nog overgebleven akkerpad als 
naam ‘Huisakkers van ’t Groeske’ 
voor te stellen. Wat zou het trou-
wens mooi zijn als dit pad dat nu 
doodloopt op de Mark, met een 
bruggetje verbinding zou geven op 
de Lageweg in Minderhout. Precies 
op die plaats heeft ook vroeger een 
bruggetje over de Mark gelegen. 

Op oude kaarten zijn de kris kras 
over de akker lopende paden 
nog goed te zien. Eentje werd de 
Groene Voetweg genoemd. Dat was 
een stukje van de verbinding van-
uit Hal naar de kerk in Minderhout. 
Het buurtschap Hal was oorspron-
kelijk alleen in noordelijke richting 
via het dorp Meerle ontsloten. De 
huidige weg die nu ten noorden 
van Castelré zorgt voor de ontslui-
ting van Hal, is eerst tussen beide 
wereldoorlogen aangelegd. 
Wie vanuit Hal naar de kerk in 
Minderhout moest, ging over het 
Halschoor, de (huidige) Haldijk 
en de Groene Voetweg recht op 
de kerk af. Omdat het pad, door 
de begroeiing met gras en zoge-
naamde tredplanten als weegbree, 
groen afstak tussen de vaak om-
geploegde, zwarte akkers werd het 
de Groeneweg of Groene Voetweg 
genoemd. Vanwege het cultuur-

historisch belang (als kerkepad) 
heeft Amalia samen met erfgoed 
Hoogstraten nog geprobeerd juist 
dit voetpad te behouden. Helaas 
was de landinrichting toen al te ver 
gevorderd om er rekening mee te 
kunnen houden. Dat het pad dwars 
over de akker liep, was nog bij 
wandelaars bekend. 

De beemden bij de brug over de 
Mark worden de Schransbeemden 
genoemd. Op die plaats heeft een 
schans gelegen. In de tachtigja-
rige oorlog werd de omgeving van 
Hoogstraten en Breda regelmatig 
onveilig gemaakt door rondtrek-
kende en plunderende soldaten. 
Bij vrijwel elke nederzetting lag 
wel een schans. Mensen, vee en 
huisraad moesten er een veilig 
heenkomen kunnen vinden. Het 

waren dan ook grote terreinen. 
Rondom moest voor de verdediging 
water zijn. De beemden langs de 
Mark voldeden daar blijkbaar goed 
aan. De oorspronkelijke beteke-
nis van schans is ‘takkenbos’. De 
verschansing was onder andere 
van takkenbossen gemaakt  De 
weg ‘Schrans’ (schans komt ook 
voor als schrans) ontleent er zijn 
naam aan.
Zo kent Castelré nog straatnamen 
die een woordje uitleg verdienen. 
Hooiberg heeft een heel andere 
herkomst dan je op het eerste zicht 
zou denken, het komt van Hoberch 
oftewel een hoge berg. Op eenzelf-
de manier kan de naam Hooidonk 
van het landgoed bij Ulvenhout 
uit Hodonck (hoge donk) worden 
verklaard. Op de ‘hoge berg’ van 
Castelré ligt het akkercomplex.
In de naam ‘Stoopen Stede’ is hof-
stede wel duidelijk. Stoopen is een 
familienaam. Zo kennen we ook de 
Stoopen beemden.
Schoot staat voor een beboste hoek 
zandgrond, uitspringend in moe-
rassig gebied. Hier moeten we de 
verklaring voor de Schootsenhoek 
in het zuiden van Castelré zoeken. 
Deze naam wordt pas later vermeld 
dan de naam Schooreind in het 
andere deel van Castelré.

In de Hoekbeemden.

Bruggetje Staatsbosbeheer over Het Merkske. 
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Minder uitleg behoeven veldnamen 
als Hoekbeemden en Vogelen-
zang op de kaart van tweede helft 
negentiende eeuw. Vogelenzang 
wordt al in 1506 vermeld als De 
Vogelensanck. 
Als laatste noemen we nog 

het buurtschap Hal net buiten 
Castelré: ‘hal’ is een bocht in het 
hooiland.

Nu we al deze namen de revue 
hebben laten passeren, kunnen we 
natuurlijk niet om de naam ‘Cas-
telré’ heen. Castelré en Kasterlee 
worden licht door elkaar gehaald. 
Als je die vergissing – op de wan-
deling met voorbedachte rade  – 
maakt, word je direct gecorrigeerd. 
Dat is goed opgemerkt, maar ….. 
Ook in vroegere geschriften komen 
beide namen voor. De eerste ver-
melding van het huidige Castelré 
uit ongeveer 1130 is Giselbert de 
Castelre. In latere geschriften kom 
je ook Casterle en Casterlee tegen 
als het om ons ‘Castel’ gaat.. 
Het tweede deel van de naam is 
ongetwijfeld ‘lo’: bosje op hoge 
zandgrond. Het eerste deel kan te 
maken hebben met het Romeinse 
Castra: kamp of legerplaats. Ver-
gelijkbare namen zijn Kesteren (nu 
een woonwijk bij Breda), Casteren 
(dorpje bij Hoogeloon) en Kasterlee 
(bij Turnhout). Maar zou er in de 
Romeinse tijd een castra bij Hoogs-
traten hebben gelegen? 
Door het achtervoegsel ‘lo’ is het 
meer waarschijnlijk dat Castel 
verwijst naar de tamme kastanje. 
Deze boom Castanea sativa is door 
de Romeinen ingevoerd en gedijde 

hier door het iets warmere klimaat 
toen goed. Dan zou de betekenis 
van Castelre zijn: niet dicht bosje 
van kastanjebomen. Door letter-
omzetting is Castelre ontstaan uit 
Casterle. Ook in Wintelre, een van 
acht zaligheden en dan weer uit-
gesproken als Wèntersel, en in een 
Eindhovense stadswijk Tongelre is 
hiervan sprake: uit Winterlo resp. 
Tongerlo.
In het huidige spraakgebruik heb-
ben we geen last van dit al. Ieder-
een spreekt van Castel. Dat komt 
dan weer perfect overeen met Baal 
(voor Baarle), Gool (voor Goirle) 
en Meel (voor Meerle). Namen 
zijn aan verandering onderhevig. 
Je vraagt je af hoe het buurtschap 
over een paar eeuwen op de kaart 
staat vermeld. Misschien wel zoals 
het al in de pauselijke bul van 
Pius IV van 11 maart 1561 wordt 
vermeld: als Castel.

Bronnen:
Kaarten via www.topotijdreis.nl
Baarle op de kaart gezet, veldnamen 
van Baarle, Castelre, Ulicoten en 
Zondereigen, Christ Buiks en werkgroep 
toponymie heemkundekring Amalia van 
Solms, 2012
Geen namen maar nummers, heem-
kundekring Amalia van Solms, 2011
Bijdragen tot de geschiedenis van 
Baerle, J.P.H. van den Broek, 1947

Op het akkerpad van ’t Groeske naar de Mark.

Veldnamen waren vroeger van 
meer belang. Baarle’s Nieuws- en 
Advertentieblad 25 november 1922
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Arme Amalia (97)
 

ANTOON VAN TUIJL

Tussen 20 april en 20 juli waren 

er ook weer leden die aan Amalia 

dachten bij het opruimen van 

spulletjes en paperassen. Onder 

het motto: ‘weggooien is het 

laatste…’ weten zij het Heemhuis 

te vinden. We vermelden met 

genoegen de schenkingen die we 

in ontvangst mochten nemen. Hier 

komen ze.

– Twee mooi verzorgde kaartjes, voorzien van een morgen- en een avond-
gebed. 

– Tien ingebonden jaargangen van het blad ‘Katholieke Illustratie’ plus 
een band van een ander oud tijdschrift. 

– Het rapport ‘Ulicoten 2 voor 12’ uit 1977. 
– Enkele documenten, foto’s en bouwtekeningen (in kopie) van het spoor-

huis in de Kerkstraat. 
– Een stichtelijk boekje ‘Roomsch Kinderleven’, bedoeld om de jeugd 

godvrezend op te laten groeien.
 – Een lot van de Spaanse loterij ‘Primavera’ uit 1956. Daar zullen we 

vast geen prijs meer mee binnenhalen! 
– Een jubileumdrinkbeker van ‘Dansclub Baarle’ De club danste al 30 

jaar toen ze de beker uitdeelde. 1974 – 2004 staat er op. 
– Een aantal foto’s en krantenartikelen. 
– Een rozenkrans. 
– Een telegram en enkele brieven. 
– Het boekje ‘The song of Hulda’s Rock’, geschreven door Pater Ladislas 

Segers. Hij schreef het in zijn Canadese periode. 
– Een stempel van het aannemersbedrijf van Sus Koks. 
– Enkele foto’s en paperassen van de verkennerij in Baarle. Die hebben 

we toegevoegd aan de uitgebreide verzameling verkennerij herinnerin-
gen die we al hebben. 

– Een uitgebreide serie snapshots. U kent ze wel, die vouwboekjes met 
een harmonica aan kleine foto’s van een mooie stad of een toeristi-
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sche attractie. 
– Een metalen kruisbeeldje met symbolische versieringen. 
– Een tang om draden met elkaar te verbinden. 
– Een ingelijste stamboom van het Belgische koningshuis van 1830 tot 

1915. 
– Een aantal boeken, die intussen hun bestemming gevonden hebben. 
– Een doos vol fijne textielwerkjes met o.a. een fraai mutsje, een doop-

kleedje, enz. 
– Een oude primitief gemaakte spouwmuurhaak. 
– Een met de hand gesmeed kozijnanker, dat uit ca. 1927 stamt. Het 

kwam vrij bij de sloop van een huis uit die tijd. 
– Tekst (in kopie) van het traktaat voor de vaststelling van de Rijksgrens 

tussen Baarle-Nassau en de Belgische buurgemeenten, opgesteld bij 
de definitieve vaststelling van die grens in 1974. 

– Een zeer grote partij bidprentjes. 
– Een relikwie in een kleine etui. 
– Een stereoscope, waarmee je plaatjes kunt bekijken met een driedimen-

sionaal effect. Een aantal fotokaarten zit er bij. 
– Een infoboekje van de St. Bernardusschool in Ulicoten voor het school-

jaar 1982-1983.
 – Een infoboekje van de Ulicotense Peuterspeelzaal en Peutersoos uit 

1983-1984.
 – Een handgeschreven devote tekst. – Een fotoboekje met de reünie van 

een van de Baarlese families Tuijtelaars. 
– Een grote-letter-kerkboekje. 
– Een metalen peilstok die gebruikt werd in een waterput bij Baarle-

Grens. 
– Een doos vol jeugdboeken.

De goede gevers laten wij niet onvermeld. Hier volgen ze. 
Gust Haagen – Frans Koks – Maria Voeten-Janssen – Femie Lückman 
– Ben Arts (uit Boxtel) – Ad Vlemmincx – Jef Jacobs – Frans en Ria de 
Jonghe – Trees Diepstraten-Vlemmincx, uit de nalatenschap van Wies van 
Steen – Lisette en Marcel Gulickx – Ruud den Ouden – Frans Vermeer 
– Sandra Jacobs-Tuijtelaars – Julia Smulders-Bastiaansen – Mevr. Van 
Eijl – Kees Bax – Ad van Tilborg (Nassau) – Mevr. Van de Linden – John 
Schouten, via Rianne Gatzen – Ingrid en Jos Verheijen – Toon Jongenelis.
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“Ach, het was even wennen dat de Nederlandse landmeter de 
Belgische grond kwam opmeten’.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (14)

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 en gebeurte-

nissen in 1973 en 1974.

1973
Verbetering van landwegen

In Baarle-Nassau zal nog dit jaar 
de uitvoering van het zogeheten 
wegenplan beginnen. Het plan 
voorziet in de verbetering van 
een groot aantal landwegen met 
een kleine dertig kilometer. G.S. 
hebben onlangs het raadsbesluit, 
verwezenlijking van de eerste fase, 
goedgekeurd. Binnen de gelederen 
van het gemeentebestuur hoopt 
en verwacht men dat de Cultuur-
technische Dienst binnenkort met 
een subsidie van ongeveer dertig 
procent van de kosten over de brug 
komt. Onmiddellijk daarna kan 
uitvoering van de eerste fase, die al 

is aanbesteed, beginnen.
De eerste fase bestaat uit ver-
beteringen van de Poststraat en 
de weg naar het Hondseind in 
Ulicoten, van gedeelten van het 
Schoor....., de weg Wortel-Meerle, 
en de Beemdstraat in het gehucht 
Castelré. En van een deel van de 
weg Baarle-Poppel en de omgeving 
van het buurtschap Bedaf. De 

(land)wegen, die nu onderhanden 
worden genomen, zijn samen ne-
gen kilometer lang. De kosten van 
de eerste fase zijn begroot op een 
bedrag van fl. 1.130.000,--.  Het 
ambitieuze wegenplan dat in febru-
ari van dit jaar door de Raad van 
Baarle-Nassau werd vastgesteld, 
omvat drie fasen. De totale kosten 
zullen ongeveer vier miljoen gulden 
bedragen. Het is de bedoeling dat 
het karwei van de verbetering van 
de belangrijkste landwegen in de 
uitgestrekte gemeente Baarle-Nas-
sau over twee à drie jaar geklaard 
zal zijn. De kapitaallasten die de 
realisering van het wegenplan 
met zich meebrengt worden voor 
een belangrijk deel gedekt uit de 
opbrengst van de straatbelasting 
die drastisch zal worden verhoogd. 
Dit jaar gaat de straatbelasting met 
honderd procent omhoog. Tegen de 
tijd dat het wegenplan is verwe-
zenlijkt zal deze met 300 procent 
of iets meer gestegen zijn.

De  wegen in het 
buitengebied van 
Baarle waren 
slecht. Hier het 
bewijs aan de 
Schootsenhoek 
in Castelré. foto 
Joh. v. Gurp, 
coll. Stadsarchief 
Breda, nr. 
JVG19730219014
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September 1973
Moeders van Baarle

Liza Koyen viert a.s. zaterdag 15 
sept. haar zilveren jubileum als 
kraamverzorgster. Dit hebt u kun-
nen lezen in Ons Weekblad van vo-
rige week en ook op de huis-aan-
huis verspreide circulaire. Hebt u 
uw bijdrage voor een passend kado 
reeds gestort bij de Rabobank of 
Amrobank? Over dit laatste gaat 
deze oproep echter niet. Wij allen, 
moeders van Baarle, waar Liza 
Koyen ooit in die25 jaren mee te 
maken heeft gehad, wij weten 
wat Liza toen voor ons heeft over 
gehad.  Zij deed haar plicht, ja 
zelfs meer dan dat! Wat was zij 
bezorgd voor, tijdens en na de be-
valling voor ons, moeders en onze 
baby’s. Zij leefde volkomen mee 
met dat jong gezin. Waar zouden 
wij haar nu een groot plezier mee 
kunnen doen op deze dag? Niet op 
de eerste plaats met uw geldelijke 
bijdrage voor een kado, doch wel, 
Liza kennende, met het volgende : 
wat zou Liza blij zijn als zaterdag-
middag 15 september om 14.00u 
de kerk vol was met alle moeders 
van Baarle. Dit zou ‘t schoonste 
kado zijn dat wij aan Liza konden 
geven. Breng gerust al uw kinderen 
mee, die ooit door Liza vertroeteld 
zijn, hoe groot of hoe klein ze ook 
zijn. Zelfs de vaders zijn ook van 
harte welkom, want daar had Liza 
soms nog meer mee te stellen dan 
met de moeders of de baby’s. La-
ten wij samen in de dankmis Onze 
Lieve Heer bedanken dat hij ons 
ooit een Liza Koyen op ons dak 
heeft gestuurd. 

Een moeder.

7 november 1973
Bruurs breidde uit in Baarle-
Nassau: van kruiwagen tot 
warenhuis

Onder grote publiek belangstelling 
heeft Burgemester Hogenbosch 
van Baarle-Nassau, in aanwezig-
heid van zijn collega van Baarle-
Hertog, de heer J. Loots, kortge-
leden de nieuwe zaak van Gerard 

Bruurs aan de Alphenseweg in 
Baarle geopend. De plaatselijke 
drumband luisterde de openings-
plechtigheid muzikaal op. Bruurs 
is al honderd  jaar een bekende 
naam  in Baarle-Nassau. Een eeuw 
geleden zette Mie Bruurs – groot-
moeder van de huidige eigenaar – 
in Baarle een bescheiden handeltje 
op in suiker, koffie, thee, rijst en 
spek. Zij maakte daarbij gebruik 

Liza Koijen begeleidt de zieke Jo Huijbregts op zijn bedevaart in Lourdes.

Geert Bruurs toont, terecht, trots zijn nieuwe winkel aan de Alphenseweg (nu 
Hema). foto Joh. v. Gurp, coll. Stadsarchief Breda, nr. JVG19731106011
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van een kruiwagen, die later werd 
vervangen door een hondenkar en 
nog later door een ponykar. Samen 
met haar zoon Chat Bruurs huurde 
zij na verloop van tijd een huisje 
aan het St. Annaplein (nu o.a. 
Blokker) en een naast de woning 
gelegen leerlooierij en voegde beide 
panden samen tot een winkel met 
een oppervlakte van 20 m2. In 
1952 werd de zaak verbouwd en 
overgenomen door Gerard Bruurs. 
Er kwam 12 m2 verkoopruimte bij. 
Vijf jaar later schakelde Bruurs met 
zijn levensmiddelenzaak over op 
zelfbediening, de eerste in Baarle. 
In 1961 werd overgestoken naar 
het pand aan de Alphenseweg, 
schuin tegenover het levensmid-
delenbedrijf, waar een textielafde-
ling werd ondergebracht ( red: nu 
Hema). Die winkel heeft nu een 
drastische uitbreiding ondergaan. 
Bruurs beschikt daar nu over 1250 
m2 verkoopruimte voor textiel en 
huishoudelijke artikelen. Om-
streeks kerst is met de bouwwerk-
zaamheden begonnen, driekwart 
jaar later was het werk voltooid. 
Drie jaar terug heeft Gerard Bruurs 
het voormalige schoolgebouw aan 
het St. Annaplein gekocht van de 
gemeente met de bedoeling er een 
zestal dagwinkels te gaan verhu-
ren. Het merendeel van de ruimte 
is al verhuurd. Bovendien wil de 
eigenaar zijn supermarkt aan het 
St. Annaplein verhuizen naar de 
Alphenseweg  teneinde daar een 
totaal-warenhuis te creëren. Met 
een opervlakte van 2300 m2. De 
tekeningen voor het warenhuis 
liggen al klaar en de heer Bruurs 
heeft zich inmiddels verzekerd van 
de medewerking van het gemeen-
tebestuur van Baarle-Nassau. Als 
hem niets in de weg wordt gelegd 
zal het warenhuis volgend jaar 
voor het publiek kunnen worden 
opengesteld.

November 1973
Massa koeien ‘zonder pas’ in 
beslag genomen te Baarle-
Hertog

Nog maar pas verschenen voor de 
Korrektionele Rechtbank van de 
Turnhout de berichten in verband 
met een onderzoek nopens het 
vervalsen van schetskaarten van 
runderen, of in het rechtsgebied 
van Turnhout kwam een tweede 
soortgelijke en vrij omvangrijke 
zaak aan het licht, waarbij de hui-
dige hoofdfiguur dezelfde landbou-

wer uit Baarle-Hertog /Nassau is, 
die ook in de eerste zaak vervolgd 
werd.
Door BOB van Turnhout werden 
tijdens een zeer moeilijke huiszoe-
king dinsdagavond meer dan 50 
runderen, waarvan de herkomst 
niet te achterhalen bleek, in beslag 
genomen, in afwachting dat het 
verdere onderzoek zijn gang zal 
kunnen gaan. Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau maken het de po-
litionele diensten niet gemakkelijk 
bij onderzoeken, en dit bleek ook 
thans weer het geval. Na een zeer 

nauwgezet voorafgaand onderzoek, 
werd door de BOB beslist tot de 
aktie over te gaan. Maar toen men 
de huiszoeking voorbereidde kwam 
men tot de vaststelling dat de boer 
in kwestie niet alleen op Belgisch 
maar ook op Nederlands grondge-
bied woonde en stallen had. Zijn 
woning stond inderdaad net op de 
grenslijn, iets wat in deze enclave 
lang geen zeldzaamheid is. Men 
moest de Nederlandse Rijkspolitie 
erbij halen voor deze inval. Er was 
dan ook nogal wat machtsvertoon 
bij. Het bleek vrij vlug dat voor 
tientallen koeien geen schetskaar-

ten aanwezig waren. Men weet 
dat in België (red: en Nederland) 
iedere koe haar ‘paspoort’ heeft, 
dit wil zeggen dat een schetskaart 
de karakteristieken van de koe 
weergeeft. De kaart moet de koe 
in haar ganse levensloop vergezel-
len en de wetgever heeft een vrije 
strenge beteugeling voorzien. 
De zaak die op 16 november voor 
de Korrektionele Rechtbank van 
Turnhout begon, handelde om 
300 koeien zonder schetskaart. 
Men kon toen niet achterhalen 
of het om gesmokkelde koeien 

Schetskaart zoals die van elk rund kort na de geboorte gemaakt wordt en 
levenslang het rund moet vergezellen. coll. C. v.d. Heijning
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ging, om afgekeurde of gestolen 
beesten. Ook nu zal indien uit het 
verdere onderzoek zou blijken dat 
het inderdaad om koeien zonder 
schetskaarten gaat, het weer een 
moeilijke opdracht worden voor de 
BOB om de achtergrond van deze 
zaak uit te vissen. Feit is dat het 
groot aantal veediefstallen de laat-
ste maanden in de Kempen ergens 
naar toe moet leiden.

10 november 1973
Vreemde dispensatie 
rond Baarle-Nassau

Voor de Belgen geldt komende 
zondag in het enclavegebied rond 
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog 
een bijzondere dispensatie. Zij 
kunnen namelijk ongestraft over 
het Nederlands grondgebied tus-
sen de Belgische eilandjes rijden. 
De maatregel is genomen omdat 
men van de Belgen onmogelijk 
verwachten mag, dat zij het grillige 
verloop van de grenzen in de beide 
Baarles kennen. Veel Baarlenaren 
kennen die zelf niet eens. Ook 
voor de zes kilometer lange weg 
die van de grens naar het centrum 
van de enclave-gemeenten voert, 
geldt zondag algehele ontheffing 
voor Belgische automobilisten. Zij 
moeten die weg dan slechts als 
corridor gebruiken. Stoppen of van 
bedoelde route afwijken is niet 
toegestaan. Tenslotte wordt nog 
van politiezijde meegedeeld, dat in 
Baarle-Nassau wonende Neder-
landers in het bezit van een auto 
met Belgisch kenteken zondag niet 
mogen rijden, ook niet in Baarle-
Nassau zelf.

20 december 1973
Baarle-Nassau zonder licht 

Half Tilburg, Gilze-Rijen, Breda, 
Baarle-Nassau, Chaam, Alphen, 

Riel, Hilvarenbeek en Goirle heeft 
gisterenavond van acht tot tien uur 
zonder stroom gezeten. Wij zaten 
juist in de kerk voor de biechtoefe-
ning die halverwege was gedaan, 
en wegens geen licht de kerk 
moesten verlaten. De politie en 
0011 in Tilburg kregen bijna 700 
telefoontjes van mensen die wilden 
weten wat er aan de hand was. 
De Tilburgse brandweer moest drie 
keer halverwege geraakte liftkooien 
omlaag lieren om de Tilburgers 
die erin zaten te bevrijden. De 
koopavond in het Tilburgse liep in 
het honderd. Het licht viel uit voor 
het begin van de raadsvergadering 
in Chaam. Bij mijn weten is het in 
Nederland nog nooit voorgekomen 
en daarom is een vermelding in 
m’n dagboek de moeite waard.

22 december 1973
Historische verkoop op 
grondgebied:
Baarle-Nassau raakt Belgische 
grond kwijt

De grens loopt van de kapstok 
schuin naar het venster. Lies van 

Loon van café ’t Hoekske aan de 
Baarlese Nieuwstraat (red: nu 
Zeeman) liep breedgebarend achter 
burgemeester Hogenbosch aan, 
die met een gefotokopieerde plat-
tegrond de Belgisch-Nederlandse 
grens afpaste, die dwars door het 
café loopt. Op die grens waren 
een tafel en enkel stoelen weg-
gezet. Attributen voor een histori-
sche grondverkoop. De gemeente 
Baarle-Nassau verkocht namelijk 
gisterenmorgen ten overstaan van 
notaris Alfons Mercelis uit Merks-
plas een perceeltje Belgische grond 
in het Baarlese uitbreidingsplan 
Dorp-Noord aan Jos Versmisssen 
en zijn vrouw uit Baarle-Hertog. En 
daarbij moesten de nodige voor-
schriften in acht worden genomen.
 Na wat heen en weer gedrentel 
zetten de notaris en het echtpaar 
Versmissen zich aan de Belgische 
kant van de tafel neer, terwijl 
burgemeester Hogenbosch – gese-
condeerd door gemeentesecretaris 
Sonnemans en de heer Neggers 
van de afdeling Ruimtelijke 
Ordening van Nassau – aan de 
Nederlandse zijde plaatsnamen.

Het eerste perceel Belgische grond in een Nederlands bouwplan wordt 
gepasseerd op de grens in café ’t Hoekske. V.l.n.r. notaris Mercelis, de heer 
en mevrouw Versmissen, burgemeester Hogenbosch. foto Joh. v. Gurp, coll. 
Stadsarchief Breda, nr. JVG19731221011
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In een sneltreinvaart las de heer 
Mercelis op sonore toon de bepa-
lingen voor uit de verkavelings- en 
de verkoopakte. Na de woorden-
stroom wees de heer Neggers de 
notaris op een onjuistheid in de 
tekst, ‘Bouwtoezicht van West-
Brabant’. Burgemeester Hogen-
bosch vond de verschrijving niet 
bezwaarlijk. De heer Mercelis: “Ik 
kan het zo door halen”. Waarop  
de stukken werden gesigneerd en 
op de nieuwe eigenaars van de 
grond een toost werd uitgebracht. 
Proficiat aan de gemeente en 
aan de kopers. En succes met de 
grond, feliciteerde de notaris. Dat 
er nog vele percelen verkocht mo-
gen worden. Ik hoop dat u er een 
plezierig huis zult krijgen, vulde 
Baarles burgemeester aan. Merce-
lis bracht hij dank voor deze toch 
wel vrij gecompliceerde grondver-
koop. Ach, het was even wennen 
dat de Nederlandse landmeter de 
Belgische grond kwam opmeten, 
reageerde de notaris.

December 1973
Oud-gemeentesecretaris 
overleden

Oud-gemeenteseretaris H. Van 
Gompel van Baarle-Nassau die in 
de nacht van vrijdag op zaterdag 
op 71-jarige leeftijd is overleden 
zal vandaag worden begraven. De 
uitvaartdienst in de parochiekerk 
van Baarle-Nassau begint om 
half elf, waarna begrafenis op het 
plaatselijke kerkhof volgt. De heer 
van Gompel is ruim veertig jaar 
gemeentesecretaris van Baarle-
Nassau geweest. Toen hij in 1925 
in die functie werd benoemd was 
de heer van Gompel de jongste 
gemeentesecetaris van Nederland. 
In de periode 1935-1939 heeft 
de heer van Gompel de bevol-
kingsboekhouding van Baarle-

Nassau doorgelicht. Hij deed dat 
aan de hand van persoonlijke 
bezoeken aan alle inwoners van 
de gemeente. De oud-secretaris 
is veertig jaar lid geweest van de 
Baarlese Harmonie St. Remie. 
Dertig jaar van zijn lidmaatschap 
heeft hij de functie van voorzitter 
bekleed. De heer van Gompel was 
tevens mede-oprichter van Kunst 
en Verbroedering, een club van vijf 
harmonieën, die op gezette tijden 
uitwisselingsconcerten gaven.
De heer van Gompel is ook brand-
meester geweest bij de vrijwillige 
brandweer in Baarle-Nassau  Korte 
tijd heeft hij een bestuursfunctie 
vervuld bij de plaatselijke muziek-
school.

December 1973
Kleuterschool te Baarle-Nassau

De kleuterschool te Baarle-Nas-
sau die in de maand december 
naast de sportzaal De Lichtert is 
geplaatst, zal op 3 januari a.s. in 
gebruik worden genomen onder de 
naam ‘t Kwetternestje. De hoofd-
leidster, mevr. J. Michielsen en de 
leidster mej. J. van Lanen zullen 

dan minimaal 31 kleuters onder 
hun hoede hebben. Voor geïnteres-
seerden zal de school te bezichti-
gen zijn op zondag 13 januari a.s. 
van 2 tot 5 uur.
Een groep ouders van de leerlin-
gen is al geruime tijd bezig om te 
proberen het traditionele speel-
plaatsbeeld te doorbreken en heeft 
onder leiding van de heer J. de 
Rooij al een plan op tafel liggen dat 
er zeer aantrekkelijk uitziet. Een 

College van Burgemeester en Wethouders van Baarle-Nassau: 
gemeentesecretaris Harrie van Gompel, wethouder Emiel de Jong, 
burgemeester Frans de Grauw, wethouder Adriaan Verheijen. 

De heer Harrie van Gompel. 
foto fam. Van Geijn
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eerste kontakt met de plaatselijke 
overheid heeft uitgewezen dat men 
zich op het gemeentehuis zeer 
positief ten opzichte van de plan-
nen opstelt.

Maart 1974
Burgemeester Loots van 
Baarle-Hertog plotseling 
overleden

Gisterenmorgen, 27 maart, is 
plotseling overleden de heer J. 
(Jules) Loots, burgemeester van 
Baarle-Hertog. Hij werd 58 jaar. 
Hij was burgemeester sedert 
1941, toen hij in de oorlogsjaren 
de heer Govaerts sr. opvolgde. In 
1946 werd hij herkozen als eerste 
burger van Baarle-Hertog. Hij was 
18 jaar burgemeester van Baarle-
Hertog zonder dat daarvoor ge-
meenteraadsverkiezingen werden 
uitgeschreven. In België wordt de 
burgemeester op voordracht van en 
meestal uit de raad benoemd. De 
functie van burgemeester heeft hij 
dus 28 jaren bekleed.
De heer Loots  heeft zich tijdens 
de oorlog bijzonder beijverd voor 
het verzet. Daarna heeft hij zich 
bijzonder ingezet en gezocht naar 
een intense samenwerking met de 
gemeente Baarle-Nassau. Resul-

Kleuterschool ’t Kwetternestje kan starten. De kindertjes kunnen ontvangen 
worden.

Het eerste klasje in het kwetternestje van juffrouw Jetty van Lanen. foto mevr. Huijben - v. Lanen



82       van wirskaante 2017/3

taten daarvan zijn o.a. de aanleg 
van een riolering met waterzuive-
ringsinstallatie en een drinkwa-
tervoorziening voor beide Baarles. 
In eigen gemeente ijverde hij voor 
tal van zaken o.a. uitbreiding in 
de woonkern Baarle-Hertog en 
verbetering van de wegen in de 
hele gemeente. 
Voor zijn inzet voor de gemeente 
werd hij begiftigd met de Gouden 
Palmen van de Kroonorde. Ook 
was hij Koninklijk Commissaris-

Grensscheider van de commissie 
ter bepaling van de Rijksgrens. 
De heer Loots wordt zaterdag 
begraven. De uitvaartdienst zal 
om 11 uur plaats hebben in de 
parochiekerk van Baarle-Hertog. 
Vooraf zal vanaf 9 uur de bevolking 
gelegenheid worden gegeven een 
laatste groet aan de overledene te 
brengen. Daarvoor zal in het ge-
meentehuis een rouwkapel worden 
ingericht.

Maart 1974
En dan nog ...... Gloria UC en 
het damesvoetbal

Na de bijeenkomst van vorige 
week kunnen we met zekerheid 
stellen dat de komende competitie 
in elk geval een dameselftal aan 
de competitie gaat deelnemen. De 
aanwezigen werd wat informatie 
verstrekt over onze vereniging en 
over een aantal zaken waarmee 
men toch wel ernstig rekening 
dient te houden. Afgesproken werd 
dat in elk geval in de tweede helft 
van april kennismakingstrainingen  
gehouden zullen worden. Dit dan 
om bij het begin van de nieuwe 
competitie vol overgave aan de 
voetballoopbaan te beginnen. 
Problemen waren er natuurlijk 
ook. Er zal gezocht worden naar 
een geschikte kandidaat (trainer) 
die ze dan aan het bestuur zouden 
voordragen. Mogelijk dat hier of 
daar nog belangstellenden zijn die 
ook mee willen spelen, geef gerust 
uw naam en adres etc. door aan 
het bestuur.

8 september 1974
Baarle treurt om overlijden van 
Dokter Govaerts

In Baarle is dokter Jos Govaerts, 
jarenlange de enige huisarts in 
de beide Baarles, overleden. 
Dokter Govaerts werd 77 jaar. De 
plechtige eucharistieviering zal 
plaatsvinden op donderdag 12 
september a.s. in de parochiekerk 
van Baarle-Hertog om. 11.00u , 
waarna het stoffelijk overschot zal 
worden bijgezet op het kerkhof.
Hij mocht om verschillende 
redenen eretekenen ontvangen. 
Zo werd hij onderscheiden in de 
Kroonorde en mocht hij vanwege 
zijn 25 jaar bestuurslidmaatschap 

Burgemeester Jules Loots en gemeentesecretaris Julien van Haren.

Burgemeester Frans de Grauw en burgemeester Jules Loots.
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van de kerk St. Remigius het 
ereteken van Bisdom Antwerpen 
in ontvangst nemen. De meest 
opmerkelijke onderscheiding kreeg 
hij van de Orde van Geneesheren 
in België bij zijn 50-jarig jubileum 
als dokter-huisarts. Dit jubileum 
was erg uniek, maar dokter Go-

vaerts was dan ook op vrij jonge 
leeftijd, 22 jaar, afgestudeerd aan 
de universiteit van Leuven. Zijn 
praktijk was tot en met de oorlog 
1940-1945 erg uitgebreid. Hij 
was huisarts in Baarle-Nassau, 
Baarle-Hertog, Zondereigen, 
Ulicoten, Castelré, Chaam, Alphen 
en een gedeelte van Riel. Dit hele 
gebied werd door hem op de motor 
doorkruist.
Zijn werk moet wel zwaar geweest 
zijn, maar voor  iedereen stond 
hij klaar. Met echte ‘eerbied’ en 
ontzag werd over de persoon van 
dokter Govaerts gesproken. Het 
was een fijne mens, een vertrou-
wensmens voor velen. Hij stond 
voor iedereen klaar. Dit werd ook 
bijzonder gewaardeerd, hoewel 
hij niet de man er naar was om in 
de bloemetjes gezet te worden. Zo 
is bijvoorbeeld enkele jaren terug 
zijn gouden huwelijksfeest op zijn 
verzoek in alle stilte gevierd. De 
waardering van de bevolking was 

er wel bij zijn 25-jarig ambtsjubi-
leum. Namens de bevolking werd 
hem in 1946 een röntgenapparaat 
cadeau gedaan. En bij zijn 50-jarig 
jubileum kreeg hij van de bevol-
king een prachtig schilderij. Veel 
functies in het maatschappelijk 
leven heeft hij vervuld. Hij heeft 
deel uitgemaakt van het kerkbe-
stuur van Sint Remigius terwijl hij 
ook geneeskundig adviseur was 
van het bejaardencentrum St. 
Janshove in Baarle-Nassau. Toen 
hij op 67-jarige leeftijd zijn dokter-
spraktijk overdroeg aan dokter van 
de Sande, had hij een werkzaam 
leven als huisarts achter de rug, 
een leven zonder vakanties, en 
waarin hij altijd klaar stond voor de 
medemens. Ook toen ging hij nog 
niet rusten. Hij bleef bijvoorbeeld 
actief als controlerend geneesheer. 
Ook bleef hij een echte vertrou-
wensman voor velen.

Dokter Govaerts.
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Activiteitenkalender
SEPTEMBER

Zondag 3 september
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Donderdag 7 september
 Zomeravondwandeling door ons 

heem, vertrek 19.00 uur bij de 
kerk in Zondereigen. 

Zondag 10 september
 Open Monumentendag aan de 

grens van 13.00 tot 17.00 uur. 
Op Erfgoeddag in april was het 
al groot feest langs het Bels 
Lijntje ter ere van het 150-ja-
rige bestaan. Nu vieren we 
verder: gidsen van Amalia en 
de Baarlese VVV staan op Open 
Monumentendag klaar voor ge-
gidste rondleidingen waarin de 
spoorbebouwing centraal staat, 
inclusief bezoek aan een spoor-
wegwoning (Rijksmonument) 
uit 1906, er zijn ook rondlei-
dingen over het emplacement. 
Alle rondleidingen vertrekken 
vanaf de BL150-oplegger die 
je kunt vinden tegenover het 
reizigersperron in Baarle-Grens/
Weelde-Statie. Natuurlijk kun je 
in de trailer nog een bezoekje 
brengen aan de tentoonstelling 
‘150 jaar Bels Lijntje’. Voor alle 
bezoekers is een drietal folders 
beschikbaar: over het Bels 
Lijntje, het grensstation en de 
buurtschappen Baarle-Grens/
Weelde-Statie.

 Om 13.30 uur worden de 
nieuwe spanten op het perron 
van het internationale reizi-
gersstation in het bijzijn van 
bestuurders van de gemeenten 
langs het Bels Lijntje ingehul-
digd. Daarna kun je meer te 
weten komen over de bouw van 
de spanten. 

 In de opengestelde spoorweg-
woning staat de presentatie die 
Amalia heeft gemaakt van het 
Belgisch én Nederlands deel 
van het voormalig spoorweg-
emplacement opgesteld. Extra 
exemplaren van de kaart zijn 
die dag te koop. 

Zaterdag 16 september
 Dag van de democratie, van 

10.00 tot 14.00 uur in het 
gemeentehuis van Baarle-Nas-
sau. Met opening van de door 
heemkundekring Amalia van 
Solms ingerichte tentoonstelling 

‘100 jaar kiesrecht in Baarle’.  
Op deze dag ook rondleidingen 

door het gemeentehuis en kun 
je in gesprek met politieke par-
tijen, raadsleden en burgemees-
ter en wethouders.

Zaterdag 30 september
 Wandeling van ca 15 km 

door de Lage Vuchtpolder ten 
noorden Breda. Het is een nat 
weidevogelgebied, dat sinds een 
jaar via mooie wandelpaden is 
te doorkruisen. Ook zijn enkele 
redoutes, oude verdedigingswer-
ken uit de tijd van de Spaanse 
bezetting van Breda in ere 
hersteld. Verder lopen we over 
de Spinolaschans en de Linie 
van de Munnikenhof, beide 
onderdelen van de Zuiderwater-
linie. Vertrek om 9.00 uur vanaf 
het Heemhuis (carpoolen).

OKTOBER

Zondag 1 oktober
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Zondag 15 oktober
 Dag van de Trage Weg. Officiële 

inwandeling van de Wandel-
triple Witte Kei, drie wande-
lingen naar de Witte Kei vanaf 
de Klapekster in Hoogstraten 
(Wortel-Kolonie), Schuttershof 
in Baarle-Hertog (Zondereigen) 

Woning van de stationschef Baarle-
Nassau-Grens, gebouwd in 1906, nu 
rijksmonument.
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Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:

Zaterdag 16 september 2017
Gemeentehuis Baarle-Nassau

10.00 uur – 14.00 uur

Dag van de Democratie
Kom langs, ontdek en ontmoet

Opening tentoonstelling 
‘100 jaar Kiesrecht in Baarle’

verzorgd door Heemkundekring 
Amalia van Solms

Ontmoet politieke 
partijen, raadsleden, 

burgemeester en 
wethoudersRondleidingen in het 

gemeentehuis
Maak kennis met verleden, 

heden en toekomstLaat uw ideeën achter

Meer informatie: www.baarle-nassau.nl/democratiedag

en Vaneleke in Merksplas (Hei-
kant). Vertrek om 13.30 uur 
vanaf café Schuttershof. Organi-
satie is in handen van Het Land 
van Mark en Merkske, vanuit 
de heemkundekring is inbreng 
geleverd bij de totstandkoming 
van de nieuwe wandelpaden en 
de drie nieuwe routes.

NOVEMBER

Zondag 5 november
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Dinsdag 21 november
 Lezing van Joep de Rooij. Aan-

vang 19.30 uur in het Cultureel 
Centrum Baarle.

DECEMBER

Zondag 3 december
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur met ontvangst van 
Sinterklaas.

Woensdag 20 december
 Kerstviering om 19.30 uur in 

het Cultureel Centrum Baarle. 
Voor de uitnodiging en inschrij-
ving voor de Kerstviering, zie de 
volgende Van Wirskaante.

Donderdag 28 december
 Winterwandeling. Vertrek 9.00 

uur vanaf het Heemhuis.
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Baarleseweg 14a | 5113 TA Ulicoten 
T +31 (0)13 519 96 61
www.vankaam-peeters.nl
Baarleseweg 14a | 5113 TA Ulicoten 
T +31 (0)13 519 96 61
www.vankaam-peeters.nl

MICHIELSEN
ARCHITECTEN

WWW.MICHIELSENARCHITECTEN.NL
BAARLE-NASSAU | 013 507 8450
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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

ook 
ONLINE drukwerk

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


