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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
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Kerstviering

De vereniging nodigt U uit voor het bijwonen van de kerstviering 
op woensdag 20 december, aanvang 19.30 uur in de aula van 
het Cultureel Centrum. Het kerstbrood, de glühwein en het warme 
worstenbrood zullen weer niet ontbreken. Voor de pauze wordt de 
avond ingevuld met kerstverhalen, gedichten en met kerstzang. 
Met “de Young Voices”uit Ulicoten na de pauze wordt de avond 
voortgezet. Onder het genot van een drankje kan er nog nagepraat 
worden.
       
Aanmelden kan tot maandag 18 december, maximaal 100 
personen, kosten € 5,00 p.p. ‘Aangemeld en betaald’ geldt als 
definitieve inschrijving. Dit kan op één van de volgende manieren:

* Voor het eerst biedt Amalia u de mogelijkheid aan om in te 
schrijven via de website. Registratie en betaling lopen dan gelijktijdig. 
Het is betrekkelijk eenvoudig en snel. Registreer u éénmalig als 
gebruiker, schrijf in voor de activiteit en betaal via ideal, mistercash 
of paypal. Uw inschrijving en betaling komen dan meteen aan. 
Sneller kan het niet!

* Betaal via een overschrijving bij uw bank: Amalia van Solms, 
Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog, NL13 RABO 0103 8949 69 
(BIC: RABONL2U). Meldt u vervolgens telefonisch of per mail aan bij 
Maria Voeten: (0031)13-5078133 of info@amaliavansolms.org.

* Uiteraard kan u zich tijdens de openingsuren ook aanmelden in het 
heemhuis. Lia ontvangt dan het verschuldigde bedrag.

Voorwoord
Zondag 10 september was het 

een gezellige drukte aan de grens 

op het perron van het voormalig 

grensstation. In het kader van 

Open Monumentendag pakten 

de gezamenlijke organisatoren 

uit met de inhuldiging van twee 

spanten op het perron. Spanten 

die een beeld geven van de om-

vang van het grensstation in het 

verleden. Op deze wijze blikt men 

terug naar het verleden maar deze 

spanten kunnen ook dienen als 

kapstok voor andere toekomstige 

activiteiten. Open Monumenten-

dag is niet alleen terugkijken in 

het verleden maar ook kijken naar 

de toekomst.

Amalia had er alles aan gedaan 
om aan Open Monumentendag 
een aantrekkelijk programma te 
koppelen. Op de eerste plaats was 
er een bijeenkomst die terugkeek 
naar het verleden: naar  een histo-
rie van 150 jaar Bels Lijntje. Toen 
begonnen werd met de aanleg van 
het internationale grensstation de 
omgeving een grote heidevlakte. 
Net iets meer dan een eeuw later 

zijn er alleen nog de relicten van 
dit spoorverleden. Maar op en bij 
deze relicten kunnen wij gezamen-
lijk verder bouwen aan het toegan-
kelijk maken van ons historisch 
erfgoed.
Onder grote belangstelling werden 
de twee spanten ingehuldigd. Een 
grensoverschrijdend project met 
vertegenwoordigers van de samen-
werkende organisaties aan beide 
zijden van de grens. En dat geeft 
altijd een gevoel dat men er samen 
echt iets van wil maken.
Ook kunnen wij bij zulke activi-
teiten niet zonder onze vrijwil-
ligers. Dat zijn er niet alleen bij de 
opening van 150 jaar Bels Lijntje 
maar ook bij de inhuldiging van de 
spanten velen geweest. Te denken 
valt aan onze werkgroep Land-
schapsbeheer. Zij hebben er voor 
gezorgd dat het perron er ordelijk 
bijlag. Maar ook dat de paden rich-
ting draaischijf begaanbaar waren. 
En dat de put van de draaischijf 
goed zichtbaar was. Daar profiteren 
niet alleen onze bezoekers van.

Op zaterdag 16 september was 
het de Dag van de Democratie. 
Ook de gemeente Baarle-Nassau 
stelde hiervoor het gemeentehuis 
beschikbaar. Aan ons was ge-
vraagd om met een tentoonstelling 
aandacht te geven aan 100 jaar 
kiesrecht. Immers in 1917 kregen 
mannen in Nederland kiesrecht, 
bij wet van Tak en Van Poortvliet. 
Twee jaar later was er dit recht 
ook voor vrouwen en daardoor 
kunnen wij nu nog altijd demo-
cratisch onze bestuurders kiezen. 
De tentoonstelling geeft een goed 
beeld van de ontwikkeling van het 
kiesrecht en de verkiezingen, niet 
alleen in onze lokale gemeenschap 
maar ook landelijk. Fons Raeijmae-
kers heeft het geheel gecoördineerd 
en met behulp van andere leden 
is de tentoonstelling geformeerd. 
Hiervoor is veel historisch onder-
zoek gedaan in de archieven van 
Amalia en andere instellingen. De 
vrijwilligers van Amalia hebben 
dit met veel plezier gedaan. Zowel 
onze burgemeester als Fons Raeij- 
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‘Mijn hobby’s zijn allemaal dingen die ne normale mens
niet gauw doe, maar ik doen da gère.’

Aon de praot mee… (67)
Leo Dufraing 

HERMAN JANSSEN

Op 1 december 2004 verscheen 

in deze reeks een interview met 

Jos Dufraing zaliger, een uitste-

kende verteller. Exact dertien jaar 

later is het de beurt aan zijn ach-

terneef, Leo Dufraing. De vader 

van Jos en Leo’s grootvader waren 

broers van elkaar. Leo woont 

aan de Houtseweg in Beerse en 

is afkomstig van Zondereigen. 

Hij komt daar geregeld met zijn 

metaaldetector. En zijn broer Stef 

woont nog in het ouderlijk huis. 

Zet je schrap voor een boeiende 

verkenning van Leo’s leefwereld…

Familie

Het interview komt wat traag op 
gang. “Het is precies of ik een exa-
men afleg,” verwoordt Leo enige 
onrust terwijl hij zijn verhaal chro-
nologisch opbouwt. “Ik ben op 21 
oktober 1954 in het moederhuis 
in Beerse geboren. Daar zijn ze bij 
ons allemaal geboren. Ik was den 
oudste van zes. Gust Dufraing was 
mijn vader. Hij is in Zondereigen 
geboren op 16 november 1919 

als zoon van Felix Dufraing en 
Anna Maria Meyvis. Van onze va 
weet ik dat mijn grootvader bode 
was. Hij reed met paard en kar 
naar Turnhout en Antwerpen, om 
eieren en zo weg te doen. Felix had 
een hond die altijd meeliep, een 
scheper. Op een gegeven moment 
kwam hij terug uit Antwerpen en 
zijn hond was daar achtergebleven. 
Een week later stond dat beest 
terug aan de deur!” Leo heeft een koereiger uit een kluwen 

visdraad gered (2003).

Felix Dufraing, tante nonneke, Maria Paulussen en Anna Meyvis.

maekers konden door omstandig-
heden niet bij de opening zijn. De 
burgemeester heeft Fons uitgeno-
digd om samen terug te kijken op 
onze verzorgde tentoonstelling.

Volgend jaar maart treed ik terug 
als voorzitter en bestuurder van 
onze vereniging. Wij met z’n allen 
zijn op zoek naar een voorzit-
ter voor onze actieve vereniging. 
Verder op in Van Wirskaante (in de 
rubriek ‘Amalia aan het werk’) vind 
je een profielschets voor de functie 
van voorzitter. Interesse om onze 
nieuwe voorzitter te worden, neem 
dan met mij contact op.

Als wij naar het programma van 
dit jaar kijken zien we daar onze 
jaarlijks terugkerende activiteiten 
op staan namelijk wandelen en 
kerstviering.
Op woensdag 20 december reke-
nen wij op een volle aula van het 

cultureel centrum in Baarle voor 
onze traditionele kerstviering met 
voordracht en zang.
Na de kerstdagen kunt met Amalia 
op pad op 28 december met onze 
winterwandeling. Een mooie gele-
genheid zo na de feestdagen om 
een frisse neus te halen.
En we beginnen het nieuwe jaar 

op zondag 7 januari 2018 met 
onze nieuwjaarsborrel.

Mede namens het bestuur van 
Amalia wens ik U allen pret-
tige feestdagen en natuurlijk een 
gezond Nieuwjaar.

Ad Jacobs, uw voorzitter
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“Soms reed grootvader met de fiets 
naar Turnhout. Aan de Kastelein 
is hij ooit met zijn waren in een 
diepe sloot gereden. Alles naar de 
knoppen, natuurlijk. Moemoe is 
de enige van mijn grootouders die 
nog leefde toen ik geboren werd. 
Haar heb ik goed gekend. Wij 
woonden immers bij moemoe in. 
Dat is waar nu mijn broer woont, 
onze Stef. Vroeger stond daar een 
oud huizeke. Van voor was het een 
caféeke.”   

“Mijn vader was metser van 
beroep. In zijn vrije tijd speelde hij 
met de duiven en was hij bij de 
brandweer. Op 28 januari 2005 is 
hij in het Sint-Jozefziekenhuis in 
Turnhout gestorven. Mijn moeder 
heette Maria Van Hal. Zij kwam 
uit Merksplas, waar zij op 22 
september 1924 was geboren. In 
1946 stierven haar beide ouders 
binnen de maand. Er waren negen 
kinderen, waarvan zeven min-
derjarigen. Mijn moeder was het 
oudste meisje en heeft haar broers 
en zussen grootgebracht. Daarom 
is zij pas op 27-jarige leeftijd met 
mijn vader gehuwd, op 6 oktober 
1951. Zij stierf in Turnhout op 24 
juni 1991.” 

“Er is een stamboom, langs vaders 
én langs moeders kant. Die moet 
boven ergens in een doos zitten. 
Tante nonneke, een zus van mijn 
vader, heeft die ooit ineengestoken. 
Of het allemaal klopt, weet ik niet. 
Tegen het einde van de zeventien-
de eeuw zouden twee Franse sol-
daten hier blijven hangen zijn. Eén 
van hen was mijn voorvader. Dat is 
voor mij negen generaties gele-
den.” Die voorvader heette Anto-
nius du Frengh en was in 1664 in 
Artois geboren, in Noord-Frankrijk. 
Wellicht was hij een soldaat van 
de zonnekoning, Lodewijk XIV. Die 

veroverde in 1683 en 1684 een 
deel van de Spaanse Nederlanden. 
Het gezin du Frengh woonde in 
Merksplas. Antonius stierf daar 
op 29 oktober 1749. Nu vind je 
nakomelingen in heel de Kempen. 
De naam zou afkomstig zijn van 
het Franse woord ‘fraisne’, dat ‘es’ 
betekent. De es is een loofboom.

“Tot mijn vijfde jaar woonden we in 
het oude huis, bij moemoe. Toen 
zij stierf, werd alles verdeeld. Mijn 
vader kocht het ouderlijk huis. De 
straat was met kasseien verhard 
en lag vrij hoog. Wij hadden in 
die tijd een hondje. Wanneer dat 
onder een stoel kroop met de kop 
tussen zijn poten, dan wist ge dat 
het binnen het uur ging onweren. 
Na een hevig onweer zat de hond 
bovenop een stoel en wij bovenop 
de tafel. Het water liep onder  de 
voordeur naar binnen en langs de 
achterdeur buiten!” 

“Toen ik in het eerste studiejaar 
zat, begon vader met het bouwen 
van een nieuw huis voor ons gezin. 
Dat ging zo maar niet! Er waren 
toen al vijf kinderen, onze Stefan 
was nog niet geboren. Eerst brak 
mijn vader het bakhuis af. Er werd 
een achterbouw gezet, wat nu de 
keuken en de wasplaats is. Vervol-
gens werd daar een platen kot aan-
gezet. Dat was onze slaapkamer. 
Daar hebben wij vier à vijf jaar in 
geslapen. In de winter was het er 

ijskoud, in de zomer stikheet. Wij 
leefden met acht gezinsleden in 
de keuken. In de winter werden 
bakstenen in den oven van de Leu-
vense stoof gelegd. Tegen bedtijd 
werd er een handdoek rondge-
draaid en werden de stenen in bed 
gelegd. Dat voorkwam koude voe-
ten! Na een vijftal jaren werd het 
oude huis zélf afgebroken en door 
een nieuwbouw vervangen. Dat 
project werd juist afgerond toen 
ik naar de vakschool ging. Mijn 
vader heeft het huis dus helemaal 
zelf gezet. Elke avond, elke vrije 
dag was hij hiermee bezig. Hij was 
metser van beroep en werkte in 
Wortel, later bij Kokx in Merksplas. 
Hij werkte vaak op ’t Zwart Goor, 
waar toen grote gebouwen werden 
gezet. Ik ben daar als bengel nog 
veel geweest. Er werden scholen 
afgebroken. Je vond er boeken en 
zo.”

Jeugdjaren

Duidelijk genietend zet Leo zijn 
verhaal verder. “Wat wij in onze 
jeugd zoal deden? Van alles, zoals 
hooien bij boer Mertens, vis-
sen, mee gaan jagen en vogels 
vangen! Ik was amper zes jaar 
toen mijn vader een val voor mij 
had gemaakt. Je kon er mussen 
en merels mee vangen. Maar de 
rijkswacht van Merksplas patrouil-
leerde met de fiets en op een zater-
dagvoormiddag zagen ze mijn val 
staan. Ze stonden mij na ’t school 
op te wachten: zo’n val, dat mocht 
niet. Ze zouden die meenemen. Na 
’t weekend kwam een camion van 
Keustermans langs en was ik mijn 
val kwijt. Eén jaar heb ik in de 
oude jongensschool les gehad, de 
latere brandweerkazerne. Dat was 
daar nog heel ouderwets en hele-
maal niet proper. Ze waren toen de 

Leo (links) met broer Guy.

Veel was er niet nodig om te spelen. Hier wordt achter het huis gevoetbald.

Trouwfoto van Gust en Maria Dufraing-Van Hal (1951).

Op weg naar de kermis. Vooraan: Yvonne, Erik, Johan, Leo en Guy.
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nieuwe school aan het bouwen. In 
het tweede studiejaar zijn we daar 
naartoe verhuisd. Ik herinner mij 
juffrouw Versmissen. Zij deed het 
eerste en tweede. Fons Van Beek 
gaf les in het derde en een juffrouw 
van Turnhout in het vierde. Meester 
Willebrords stond in het vijfde en 
zesde.”  

“Ik ben ook een paar jaar misdie-
naar geweest. Ons moeder was 
heel gelovig en de pastoor kwam 
vaak langs. Hij vroeg haar of ik 
misdienaar wou worden. Ge kont 
dan moeilijk nee zeggen. Maar ik 
deed dat nie gère. Om de an-
dere week ’s morgens om zes uur 
opstaan. Op zondag twee missen 
of een mis en het lof. Ik had daar 
genen tijd voor want ik moest het 
veld in. Pastoor Van Mechelen 
heeft me buiten gegooid toen ik 
met Herman Huybrechts op het 
altaar aan het spelen was. Hij 
had het zelf niet gezien, maar de 
nonnen wél. Eén van hen vloog 
naar de sacristie en versperde de 
weg toen ik naar buiten wou gaan. 
De pastoor zei: ‘Als dat zo ineen 
zit, dan moete nie meer komen 

voordat ge vergiffenis komt vragen.’ 
Dat was mijn geluk! Ik heb dat 
natuurlijk niet gedaan (en nu kan 
ik het niet meer, want hij is al lang 
dood).” 

“Ik ben vaak misdienaar van 
pastoorke Gillis geweest. Dat was 
een hele rauwe. Als hij de vroege 
mis moest doen en hij was tien 
minuten voor de aanvang niet 
aanwezig, dan moest ik met mijn 
misdienaarrokken aan door den hof 
van de pastoor lopen. Bij het huis 
van pastoorke Gillis bonkte ik op 
de raam. Dan riep hij al geeuwend: 
‘Ik koom’. En een paar minuten 
later was hij present. Ongewas-
sen, uiteraard. Pastoorke Gillis was 
een jager. Ooit kwam ik hem op 
weg naar de mis op zijn oude fiets 
tegen: een grote hoed en zwarte 
rok, een geweer op de rug en een 
konijn aan het stuur. Prachtig!” 

“In den hof van pastoor Van 
Mechelen stond vroeger een platen 
kot. Daar werd een jeugdbiblio-
theek van gemaakt. Ik ging er iede-
re week een paar boeken halen om 
te lezen. Veel jongeren kwamen 
daar langs. De pastoor gebruikte 
het lokaal ook om er catechismus 
te geven aan de plechtige com-
municanten. En naast de oude 
bibliotheek lag een tennisveld met 
een hoge draad errond. Dat werd 
als speelplaats gebruikt. Lang is 
de bibliotheek daar niet geweest. 
Daarna had de KLJ er nog een tijd 
haar jeugdlokaal. Nu ligt er materi-
aal voor de kerststal.” 

Schrijnwerker

En Leo vervolgt zijn verhaal: “Ik 
ging in Turnhout naar de vakschool 
en behaalde er het diploma van 
schrijnwerker. Ik reed altijd met de 
fiets naar school. Het eerste jaar 

was dat cyclocross: de weg van het 
Geheul naar de Bosduif was nog 
niet verhard! Dat was ne zandweg. 
Toen die weg verhard werd, moes-
ten we langs Merksplas omrijden.” 

“Het specialisatiejaar ‘meubelma-
kerij’ heb ik niet uitgedaan. Ik ben 
toen aan mijn hart geopereerd. Ik 
zat drie maanden thuis en zag de 
school niet meer zitten. ‘Als ik kan, 
dan ga ik werken,’ zei ik tegen 
ons vader. In de gazet stond een 
advertentie van Charel Peeraer voor 
een meubelmaker. Daar heb ik een 
aantal jaren aanbouwkeukens ge-
maakt en een beetje schrijnwerkerij 
gedaan. Hij stopte om in Antwer-
pen een wasserij te beginnen. Zijn 
zuster deed dat ook en daar was 
meer geld mee verdiend. In Zon-
dereigen werkte ik een paar jaar 
bij Versmissen. Onze Guy werkte 
toen als schrijnwerker in Turnhout. 
Wanneer hij in het leger ging, 
kwam zijn baas mij wegkopen. Hij 
gaf een paar franken meer. Toen 
ik getrouwd was, werkte ik als 
schrijnwerker en meubelmaker bij 
Staf Van Dijck in Zondereigen.”

“Ik kreeg er mijn ontslag en ik heb 
toen doelbewust een aantal jaren 
niet meer gewerkt. Mijn vrouw, 
Simonne Van Echelpoel (afkomstig 
van Den Hout in Beerse), was in 
verwachting van ons Liesbeth. 
Na haar geboorte werd ik huisva-
der, mijn vrouw werkte voltijds. 
Mijn dochter heeft later vier jaar 
topsportschool gedaan. Badmin-
ton. Dat kostte heel wat van mijn 
vrije tijd. Iedere week speelde zij 
tornooien in het binnen- en het 
buitenland. In de week waren er 
’s avonds verplichte trainingen in 
Antwerpen en Brussel. Zij speelde 
toen in 1ste nationale, in de pro-
vinciale en de nationale selectie. 
Nu werkt ze bij Decathlon in Olen. 
Mijn vrouw werkte twintig jaar 
op een bureau bij de Red Band 
in Turnhout. Na een reorganisatie 
nam zij op zelfstandige basis de 
Tecno in Beerse over. Ook daar 
heeft ze twintig jaar gewerkt, tot zij 
op pensioen kon.”

“Na een aantal jaren als huisva-
der maakte ik bij Louis Dierckx in 
Beerse weer aanbouwkeukens. 
Toen hij op pensioen ging, hield 

het voor mij opnieuw op. Ik zat 
daar niet veel mee in. Mijn carrière 
als schrijnwerker had ongeveer 
twintig jaar geduurd. Ik kon dat 
wel goed, maar de bazen hadden 
problemen met mij omdat ik geen 
overuren wou maken. Ik heb altijd 
bij klein bazen gewerkt en ge weet 
hoe dat gaat met het zwartwerk. Ik 
heb altijd geleefd voor mijn hobby’s 
en slechts een beetje gewerkt, 
genoeg om wat geld te hebben. 
Werken was voor mij een bijzaak.”

Bij ‘Bos en Groen’

Leo praat met toenemend enthou-
siasme over zijn verdere beroeps- 
loopbaan. “Na een half jaar stond 
Hugo Verheyen aan de deur, een 
boswachter bij Bos en Groen. Ik 
had hem via hobby’s leren kennen. 
Hij kwam op het Hemelrijk vaak 
naar de kantine van de vissersclub 

en was er met hem aan de praat 
geraakt. Hij zei: ‘Zeg Leo, hebde 
gij goesting om bij ons te komen 
werken? Ik denk echt dat het iets 
voor u is.’ Hugo wist dat ik veel 
met de natuur bezig was en dat ik 
vaak viste. De Visserijdienst van 
Bos en Groen (nu ANB: het Agent-
schap voor Natuur en Bos) had de 
universiteit van Gent een project 
aangeboden voor het kweken van 
waterplanten en de kweek van 
bittervoorn in combinatie met 
zoetwatermosselen. ‘Ge moet in sa-
menwerking met een professor en 
een ingenieur zélf zaad verzamelen 
en de waterplanten opkweken 
in Rijkevorsel.’ Ik maakte een 
afspraak met de professor, een 
oude boerenzoon. Als ik die job 
wou, moest ik me in Gent laten 
keuren. Drie à vier jaar lang was ik 
als technicus bij de universiteit van 
Gent ingeschreven.” 

Leo heeft gekoerst, maar moest al 
snel stoppen wegens hartproblemen.Plechtige communie.

Schoolopleiding. Aan het werk tussen rietplanten.
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“De kweek van bittervoorn is 
opmerkelijk. We hadden een tiental 
aquariums. In ieder aquarium zat 
een manneke en een vrouwke van 
die soort en enkele soorten zoetwa-
termosselen. Ze leven in symbiose. 
Bittervoorn legt eitjes in de mossel 
en minuscule mosseltjes hechten 
zich een tijdlang aan de vissen om 
er te parasiteren. De vrouwkes van 
de bittervoorns hebben een lange 
legbuis en leggen hun eitjes in een 
mossel. Die mosselen filteren het 
water. De opening of sifon waar de 
mosselen het water naar binnen 
zuigen, wordt door de vrouwkes 
gebruikt om hun eitjes naar bin-
nen te brengen. Het manneke 
gaat erover, dat is allemaal in een 
weerlicht gebeurd. Dat moest ik al-
lemaal in ’t oog houden en daarna 
moest ik proberen te kweken. Het 
eerste jaar was het mislukt, want 
toen de viskes uitkwamen, aten 
de ouders hen op. Dat heb je met 
meer soorten. Het tweede jaar had 
ik ondiepe kweekvijvers gekregen. 
Daar gebeurde de voortplanting 

op een meer natuurlijke wijze. Die 
vijvers werden geledigd, met kalk 
werd alles kapot gemaakt. In het 
midden werd een schutsel gezet en 
een jaar later werden aan één kant 
bittervoorns en mosselen uitgezet. 
Aan de andere kant overleefden de 
kleintjes.”

“Daarnaast kweekte ik water- en 
oeverplanten voor heel Vlaanderen. 
Ik kende destijds al redelijk wat 
van planten, want ik heb veel vlin-
ders gevangen en geïnventariseerd. 

Dag- en nachtvlinders. Die bioto-
pen hadden allemaal met planten 
te maken. Maar hoe begin je aan 
een kweekproject? De professor zei 
dat ik riet moest leren zaaien. Dat 
was het voornaamste. Rietpluimen 
bloeien in november en december. 
Ge moet die afknippen en laten 
drogen. In het voorjaar moet ge die 
in een broedkastje met een schaar 
kapot knippen en oppervlakkig 
inzaaien. Op percelen waar het riet 
goed opkomt, is het zaad geschikt 
om mee door te kweken. Dat lukte 
goed. Ik heb veel riet gekweekt. 
Tom Verschraegen beheerde een 
groot vijvergebied in de Limburg. 
Er lagen vennen en moerassen, 
maar het krioelde er van de mus-
kusratten. Dan lukt het aanplanten 
niet. Nadat die ratten gevangen 
waren, heb ik riet gezaaid. De vij-
vers waren met sluizen met elkaar 
verbonden. Wanneer het 20 à 25 
graden warm is, kiemt het rietzaad 
goed. Het waterpeil werd naar be-
neden gehaald en ik had het riet in 
de serre in nat wit zand ingezaaid. 
Na een paar dagen kiemde het 
zaad en werd het naar de vijvers 
gebracht. Een jaar nadien stond er 
een rietveld waar je niet overheen 
kon kijken! Maar in een visvijver 
bij een kinderboerderij heb ik ooit 
planten uitgezet die kort nadien 

door de ganzen werden opgegeten. 
Het was niet altijd een succes...”

“Ik heb alle moerasplanten 
gekweekt: lisdodde, egelskop, 
pijlkruid, waterlelies, gele plomp, 
zegge, noem maar op. Zegge is 
een ingewikkelde familie om te 
determineren, maar een goede 
plant voor de oeverversteviging. 
Er zijn zoveel soorten en die uit 
de Kempen wou ik absoluut leren 
kennen. Ge hebt dan veel vergelij-
kingsmateriaal nodig. Ik heb er een 
paar jaar op rondgelopen. Van alle 
twintig tot vijfentwintig soorten heb 
ik een stuk uitgestoken en die heb 
ik in mijnen hof geplant. Dat heb 
ik met meerdere planten gedaan.”

“Op een gegeven moment was 
het geld op en ik zat daar met al 
mijn waterplanten. Ze wilden er 
niet meteen mee stoppen, want ze 
moesten nog een groot project in 
Weerde bij Zemst afwerken. Daar 
was een put van de autosnelweg 
die moest aangeplant worden. Ze 
hebben het project toen overgezet 
naar het Instituut voor Bosbouw 
en Wildbeheer. Die mannen zaten 
met hun depot en serres in het 
Zoniënwoud. Ik moest er soms 
naartoe om waterplanten op kokos-

matten te kweken. Zo kon ik nog 
eens drie à vier jaar verder werken. 
Daarna was het afgelopen. In die 
periode ben ik in heel Vlaanderen 
geweest. Boswachters werden 
aangeschreven om projecten in te 
dienen. Eerst moest ik ter plaatse 
kijken of het kon. Na het planten 
werd het resultaat geëvalueerd. In 
West-Vlaanderen heb ik visvijvers 
aangeplant waar zogezegd niets 
groeide. Na twee jaar reclameerden 
de vissers al dat er teveel planten 
in het water stonden!” 

“De professor wou me bij de 
landbouwkundige dienst van de 
universiteit houden, maar daar heb 
ik voor bedankt. Ik kon ook terecht 
bij het instituut in het Zoniënwoud. 
Maar beide verplaatsingen waren 
te groot en ik had te weinig tijd. 
Ik had in Gent of Brussel carri-
ère kunnen maken, maar ik koos 
ervoor om te leven in plaats van 
dagelijks twee of drie uur in de 
file te staan. Ik vroeg om bij Bos 
en Groen te mogen blijven. Daar 
hadden ze een viskwekerij van 
een paar hectaren op het domein 
van de vroegere steenfabriek De 
Volharding, tussen Rijkevorsel en 
Oostmalle. Een heel mooi natuur-
gebied met oude vijvers. Ik werd 

verantwoordelijk voor de viskwe-
kerij. Er werden veel beschermde 
soorten gekweekt, zoals winde, 
kopvoorn, kwabaal en snoek. De 
vissen werden in rivieren in heel 
Vlaanderen uitgezet. In sommige 
periodes was het druk, in andere 
deden we aan bosbeheer, zoals het 
aanplanten van bossen, het kap-
pen van rododendrons, het dunnen 
van Amerikaanse vogelkers of het 
rondgaan met een bosmaaier. Wij 
werkten onder andere in Rijkevor-
sel, Oostmalle (kasteel de Renesse 
en het vliegveld) en Brecht (Groot 
en Klein Schietveld). Altijd buiten, 
zelfs bij vorst en in de sneeuw. 
Maar in de zomer kon je al eens 
naar de vlinders kijken. De laatste 
tien jaar werkte ik halftijds. Ik was 
vijftig geworden en had zoveel 
hobby’s… Ik moest nog twee jaar 
werken toen ik thuis uit een boom 
viel en mijn rug brak. Toen was het 
werken gedaan.”

Huisinrichting 

Nadat Leo en Simonne in 1976 
waren getrouwd, woonden ze 
een paar jaar op de Polendam 

Met Simonne naar Beerse kermis 
(1973).

Beplante rollen kokosvezels tegen de oever van de Zuid-
Willemsvaart.

Zelf opgekweekte waterplantjes op drijvende eilanden met geweven kokosvezels 
in een zwaaikom van het Albertkanaal. 

Diezelfde eilandjes met volgroeide planten, door vissen 
gebruikt om te paaien.
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in Beerse. Daarna verhuisden zij 
naar de Houtseweg. “We hebben 
het huis zelf opgeknapt,” zegt Leo. 
“De vloer, de keuken, het plafond, 
ik heb het bijna allemaal zelf ge-
maakt. De oude schouwwand was 
zo krom dat ge die niet fatsoenlijk 
kont behangen. Ik heb die zelf 
vervangen. Er zit een plank in die 
ik van een maat heb gekregen, verf 
van onze Guy, kleurstof van nonkel 
Jef en fossielen van Egem in West-
Vlaanderen. Dat is mijn schouw! 
En mijn vader heeft de schouw-
mantel gemetst.”   

Dieren opzetten

“De eerste jaren dat ik getrouwd 
was, zat ik thuis te piekeren wat ik 
met mijne vrijen tijd moest doen. 
Ik heb nooit stil kunnen zitten. Ik 
had bij Fonske Van Gils gezien dat 
hij opgezette vogels had staan en 
kocht een boekske om dieren op 
te zetten. Kijken of ik dat kon. Ik 
had een gans gevonden neffen de 
baan. Ze hadden die dood gereden 
en iets met een dikke vel was 
gemakkelijk om te beginnen! Het 
resultaat zag er redelijk uit, al had 
ik er geen glazen ogen voor. Op 
straat vond ik een bunzing en een 
pinegel. Ik probeerde maar wat. 
En op den duur ging dat goed. 
In Turnhout vroeg ik een opzet-

ter waar hij de ogen haalde. Hij 
gaf dat adres, ik bestelde er en 
was vertrokken. In de vissersclub 
zaten heel wat jagers. Ik moest al 
gauw allerhande dieren voor hen 
prepareren. Ik had er mijne kost 
mee kunnen verdienen, maar ik 
betrouwde het niet meer. Op de 
duur kwamen ze met een buizerd 
af, een sperwer, een torenvalk, 
een havik en wezels. Beschermde 
dieren, dat was erover. Ik ben 
toen van de ene dag op de andere 
ermee gestopt.”

Vissen

Met oplopende begeestering vertelt 
Leo verder. “Ik heb altijd gère ge-
vist. Mijn eerste vissen had ik vast 
toen ik vijf of zes jaar was. Wan-
neer onze vader den hof omspaai-
de, stond er altijd ne pot neffe en 
alle grote pieren die eruit kwamen, 
gingen in die pot. Op vrijdagavond 
maakte hij een twintigtal leglijnen 
om paling te vangen en dan legde 
hij die op de Mark (de Noorder-
mark, red.). En op zaterdagmorgen 
om vier uur of half vijf mocht ik 

mee om de paling eruit te halen. In 
korte broek en met mijn bottekens 
aan door het natte gras: altijd klets-
nat! Toen ik een jaar of zeven was, 
leerde mijn vader mij hoe ik met 
een stok neffen de Mark een snoek 
moest stroppen. Dat heb ik heel 
lang gedaan. Bijna tot ik getrouwd 
was. In de lagere school ging ik 
in de lente, wanneer de snoeken 
opkwamen, vaak tijdens de mid-
dag snoek stroppen tussen de brug 
van de Oude Baan en die van het 
Lipseind. Dat was het begin van 
het vissen. Toen ik wat ouder was, 
reed ik naar de vakschool en daar 
hadden ze een viswinkeltje. Ik 
haalde er een vislijntje. Dan heb ik 
een jaar of tien aan ’t Vorsterschoor 
gevist. Tot ik getrouwd was.” 

“In de familie van mijn vrouw wa-
ren veel vissers. Dat klikte meteen. 
In Beerse leerde ik vissen op de 
vaart en op een put, het Witven. Ik 
had nog nooit een brasem gezien, 
want die zat niet op de Mark. Ik 
ging in het bestuur van de vis-
sersclub en na een paar jaar was 
ik voorzitter. Dat heb ik negen jaar 
gedaan. Op een bepaald moment 
hadden we 250 leden! Ondertus-
sen viste ik prijskampen. Eerst 
in Beerse en Lille, daarna bij het 
Kempisch Lijnvissersverbond. Na 
twee jaar ging dat redelijk goed. 
Ik ontmoette vissers uit andere 
provincies en werd door hen aan-
gezet om mee te strijden voor ‘de 
Gouden Hengel’, een criterium van 
grote wedstrijden in heel België. Er 
werd een klassement opgemaakt 
en wie op het einde de meeste 
punten had, mocht zich de beste 
visser van België noemen. Het 
is een topsport. Ik heb drie jaar 
deelgenomen en in 1988 was het 
zover: ik won die competitie, al 
was ik het toen al beu.” 

“Ik had jaren niets anders gedaan 
als wedstrijdvissen. Thuiskomen, 
materiaal in orde brengen, visvoe-
der maken, af en toe eens gaan 
trainen, aan grote wedstrijden deel-
nemen. In een weekend drie of vier 
wedstrijden, tussen de wedstrijden 
door vaak grote verplaatsingen. 
Ik heb jarenlang vers de vase 
geschept om de kosten van het 
vissen te dekken. Ik had gezegd: 
‘Als ik dit jaar de Gouden Hengel 
win, dan stop ik met vissen. Ik hou 
ermee op als ik het maximale heb 
bereikt.’ En ik won… Ik heb een 
heel goeie vrouw, zij heeft mijn 
hobby’s altijd toegestaan. Dat lukt 

niet overal! Maar ik had intussen 
ook een andere hobby gevonden, 
waardoor ik soms op mijn visbak 
zat te slapen. Het was niet te com-

bineren en ik hield het wedstrijd-
vissen voor bekeken.”

“Ik ben niet helemaal met het 
vissen gestopt, maar ik bolde uit. 
Ik heb in Merksplas nog wat op de 
Sim gevist, maar dat ging te goed. 
De helft van die wedstrijden won ik 
en dan nog wat tweede plaatsen… 
Ik heb op zee gevist. Mijne maat 
had een kleine boot. Die vissen 
hebben we opgegeten. De laatste 
tien jaar heb ik op het strand nog 
wat op wijting en schar gevist. 
Met mijn rugkwetsuur kan ik niet 
ver meer gooien. Vroeger gooide 
ik gemakkelijk honderd meter. Nu 
heb ik geen schwung meer.” 

Vogels ringen

In het vislokaal werd Leo door 
Ludo Berckvens over het ringen 
van vogels aangesproken. Leo 
had zelf ooit vogels gevangen en 
ging graag in op Ludo’s vraag om 
samen te werken. Op zaterdag-
morgen werden de netten, drie à 
vier lokvogels en een muziekinstal-
latie op een kruiwagen geladen. 
“Ik keek er raar van op: ik was 

Het vangen en ringen van roodborstjes 
op het oud stort in Beerse, tegenover 
het Witven.

Vier geringde kleine plevieren op Leo’s handDoor Leo opgezette snoekenkop. 

Snoekenvangst in Beerse (1977).

‘Dufraing’ kan je op meer dan twintig keer verkeerd schrijven...

Snoekvangst in Zweden.
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gewoon om meer lokvogels mee 
te nemen en fluitjes in plaats van 
een cassettespeler. Vier netten 
van ruim twintig meter werden 
opgesteld, de cassettes lagen klaar. 
Voor elke vogelsoort één. Toen het 
licht werd, passeerden de eerste 
vogels. Ludo herkende de soort en 
zette het juiste cassetje op, waarna 
de vogels al dan niet neerdaalden 
en in de netten verstrikt geraakten. 
Na een paar keren mocht ikzelf 
de cassetjes insteken en de netten 
dichttrekken. Dat beviel me wel. Ik 
heb dat een jaar of vijf volgehou-
den. Met platte netten, springnet-
ten en mistnetten. Zangvogels, 
steltlopers zoals witgatjes en regen-
wulpen, jonge kieviten, noem maar 
op. Ik heb toen zo’n honderdtwin-
tig verschillende vogelsoorten in 
mijn handen gehad en leerde Jos 
Mostmans kennen, één van de 
beste ringers van West-Europa. Dat 
was een verrijking!” 

Vlinders vangen

Leo beschrijft met lichtpretjes in de 
ogen een hobby die hij gelijktijdig 
met het vogelringen beoefende. 
“Toen ons Liesbeth een jaar of 
zes was, ging ik met haar naar de 
dierentuin in Antwerpen. In een 
grote zaal zag ik schuiven die ge 
kont opentrekken. Er zaten dode 
insecten in. Schitterend! Bij de 
vlinders stond op kaartjes waar zij 
vandaan kwamen. Ik kon het niet 

geloven dat die allemaal ergens 
hadden geleefd. Daar wou ik het 
fijne van weten. Ik kocht een boek, 
daar stond in hoe je vlinders moet 
vangen en hoe je ze moet opspel-
den. En dan: op jacht… Af en toe 
vloog er een mot tussen. In die 
nachtvlinders was ik ook geïnteres-
seerd. Ik kwam bij de Wielewaal in 
Turnhout terecht en ontmoette er 
Alex Riemis, de vlinderexpert. Hij 
nam me mee naar een vereniging 
in Antwerpen, waar ik verhalen 
hoorde van vakantiereizen om vlin-
ders te vangen. Tot in Amerika toe. 
Zelf was ik amper op reis geweest, 
maar daar kwam verandering in. 
Met ons drietjes reden we naar 
de Haute Provence. Elk jaar een 
andere bestemming: naar Spanje, 
daarna naar Oost-Europa. Onze 
reis naar Tsjechië en Slowakije (tot 
tegen de grens met Oekraïne) was 
helemaal onvoorbereid. Dankzij de 
internationale wedstrijden van ons 

Liesbeth hadden we gelukkig een 
geldig paspoort om de grenzen te 
passeren.” 

“In Tilburg heb ik in het Natuur-
museum Brabant de vlindercol-
lectie mee herschikt en de kasten 
tegen museumkevers behandeld. 
Ik leerde er de insectenwerkgroep 
kennen. Die was in De Brand 
actief, een Tilburgs moerasachtig 
gebied. Daar leefden soorten die 
zich veel in het riet ophielden. Ik 
mocht er van Brabants Landschap 
nachtvlinders vangen, samen met 
Henk Spijkers van Goirle. Met hem 
ging ik tien jaar lang ’s nachts op 
stap, naar veel plaatsen in Europa. 
In De Brand waren we anderhalf 
uur bezig toen er twee politie-
agenten uit de kant sprongen. Ze 
moesten weten wat we aan het 
doen waren. Ik heb ’s nachts vaak 
in een bos gestaan met een lamp, 
maar dat was de enige keer dat 
er iemand kwam kijken. In Italië 
stond ik met mijn lamp ooit op een 
parking bovenop een hoge berg 
om nachtvlinders te vangen en in 
Hongarije waren de moerasgebie-
den juweeltjes voor de insecten. 
Daar hadden we een plek tussen 

de vijvers gekozen, maar dat was 
niet om te doen. Als je met het net 
boven de lamp schepte, had je een 
emmer vol muggen. We zaten daar 
in de zomer in onze regenkledij 
onder een termietennet en met 
plastieken handschoenen aan. Ik 
had een geweven polsbandje om 
en door ieder gaatje had een mug 
gestoken. En ik heb nergens zoveel 
nachtvlinders gezien als in een 
vallei van de Alpen. We hadden er 
straffe lampen, we sleurden nogal 
wat generators mee. Het laken zag 
zwart van de vlinders. We determi-
neerden een massa soorten. Dat 
was een topnacht.”

De vlinders werden gedetermineerd 
en geïnventariseerd. Leo heeft een 
grote collectie in huis. Hij stopte 
ermee toen hij het aan zijn longen 
kreeg en ook omdat hij nog moei-

lijk wakker kon blijven. Nachtvlin-
ders vangen doe je immers in het 
midden van de nacht. En overdag 
moet er gewerkt worden. Dat hou 
je niet vol. Leo had in zijn collectie 
bovendien bijna alle soorten dag- 
en nachtvlinders die in de Kempen 
rondfladderden en was intussen al-
weer met een andere hobby bezig. 

Fossielen zoeken

Het verhaal wordt feller en het 
verteltempo neemt toe. “Op een 
gegeven moment diende een bos-
wachter uit de buurt van Doel op 
mijn werk een project in. Toen we 
aan de praat geraakten, toonde hij 
mij een handvol haaientanden: ‘Er 
wordt bij ons zand opgespoten en 
er komen er veel zoeken.’ Ik ben 
toen met het vogelringen gestopt 
om in Doel fossielen te zoeken. Ik 

Leo en Robert Marquet meten het profiel op in een put in 
Kruibeke (2005).

Een lade uit de vlindercollectie (2017).

Koninginnenpage (2017).

Een greep uit de 
haaientandencollectie (2017).
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vond er maar weinig. Een Neder-
landse vader en zijn zoon kwamen 
daar langs. Zij hadden een zeef 
bij en ze zegden dat zij een ‘grote 
meg’ kwamen zoeken. Dat is een 
reuzetand van een megalodon, 
een uitgestorven haai die kolos-
sale afmetingen had. Ik kende 
dat niet eens. De week erna ging 
ik terug. Ik wou ook zo’n tand 
zoeken. Ik heb hem niet gevonden, 
maar er stonden weer een viertal 
andere mannen te zoeken. Een 
van hen zei dat er bij opgravingen 
in Oosterzele ook haaientanden 
gevonden zijn. Daar kwam ik nog 
andere hobbyisten tegen. Zij waren 
lid van een Antwerpse vereniging. 
Op naar Antwerpen, waar ik Dolf 
Goossens ontmoette: een gerenom-
meerde amateurarcheoloog. Hij 
kwam altijd bij mij zitten, samen 
met Johan Dils uit Muizen, die veel 
met zijn metaaldetector op stap 
gaat. Zij hebben mij de archeologie 
aangepraat. Later meer daarover.” 

“Ik bleef fossielen zoeken, in Maas-
tricht en Antwerpen bijvoorbeeld. 
In heel die periode heb ik honderd 
ton zand tot op een millimeter 
gezeefd en uitgezocht! Met Robert 
Marquet, een heel goede schelpen-
kenner die tientallen nieuwe soor-
ten heeft beschreven, heb ik vier 
jaar klei verzameld. Wij hadden 
een afspraak: alle schelpen die we 
vonden, waren voor hem. Ik kreeg 
de tanden. Ik heb tien ton Boomse 
klei mee naar huis genomen, 
gewassen en de fossielen eruit ge-
zeefd. Als je honderd kilo klei wast, 
kan je de fossielen die erin zitten 
soms in een vingerhoed steken. 
Vanuit Antwerpen heb ik ooit een 
volle camion zand in mijnen hof 
laten kappen. Daar was ik een heel 
jaar mee bezig. De lagen waarin ik 
zoek, is zee afzetting. Daar zit alles 
in: vissen, schelpen, haaientanden, 

dolfijnen, zeehonden en walvissen. 
Je kan het allemaal tegenkomen. 
Haaientanden zijn de best gekende 
fossielen. Die heb ik heel wat.”

“In Antwerpen leerde ik Kristiaan 
Hoedemakers kennen. Opnieuw 
werd een afspraak gemaakt: de 
tanden waren voor mij, de otolieten 
voor Kristiaan. Otolieten zijn 
visbeentjes uit het binnenoor. Alle 
vissen worden op basis hiervan 
beschreven. We maakten veel 
buitenlandse reizen. In de Landes 
in Zuid-Frankrijk zochten we aan 
een riviertje in de uitgestrekte bos-
sen. Ik scheurde thuis een laken in 
repen en hingen die om de vijftien 
meter tegen een boom. Zo vonden 
we onze auto terug. In Spanje 
zijn veel natuurlijke ontsluitingen, 
bijvoorbeeld in beddingen van ri-
vieren. We verzamelden ’s morgens 
zand en na de middag werd alles 
gewassen. Hiervoor was geen lei-
dingwater beschikbaar. We wasten 
bij de rivier of aan het strand. Het 
was heel avontuurlijk. Tegen de 
avond maakten we afspraken bij 

een vismijn. Kristiaan bestelde er 
vis om de otolieten uit te halen. 
Die dienden als vergelijkingsmate-
riaal voor zijn fossielen.” 

Nieuwe fossielensoorten

“Ik heb ook een aantal soorten 
gevonden die nieuw zijn voor de 
wetenschap! Er zijn vier soorten 
beschreven die mijn naam dragen. 
Ze eindigen op dufraing, gevolgd 
door een ‘i’. Zo is er de Arminto-
delphys dufraingi, een soort die 
ik ontdekte in de Ampe-kleiput in 
het West-Vlaamse Egem. In een 
laag die dateert uit het Eoceen, 
een tijdperk van bijna vijftig mil-
joen jaar geleden. Ik vond er een 
onderkaakje met drie tanden in. Ik 
zei dat tegen een student geologie 
waarmee ik soms in het krijt ging 
zoeken in Limburg (in Eben-
Emael, op den Enci, enzovoort). 
‘Dat is interessant,’ zei hij. ‘Zo’n 
oud zoogdier, dat kom je bijna 
niet tegen. Ga eens mee naar het 
Instituut voor Natuurwetenschap-
pen in Brussel. Thierry Smith moet 

dat zien.’ Die is paleontoloog en 
gespecialiseerd in kleine fossiele 
zoogdieren. Thierry was ermee in 
de wolken en hij wou de vondst 
graag houden. Ik zou er thuis ook 
niets aan hebben en daarom zei 
ik: ‘Het is goed als ik een afgietsel 
ervan krijg. En als het een nieuwe 
soort blijkt te zijn, dan moet die 
naar mij vernoemd worden.’ Ik 
kreeg ook foto’s vanonder een 
microscoop. Ik heb er vijf jaar niets 
van gehoord. Twee jaar geleden 
zag ik op de tablet plots mijn naam 
staan bij een nieuwe soort uit 
Egem. Het was de kaak die ik ge-
vonden had! Ze was afkomstig van 
een primitief buideldier dat leefde 
toen Amerika nog aan Europa 
hing. Die continenten zijn later 
uiteengedreven. In Noord-Amerika 
waren ook twee kaken gevonden, 
afkomstig van twee verschillende 
soorten van dezelfde familie. Mijn 
vondst was blijkbaar een derde 
soort. Ze is op een symposium in 
Canada voorgesteld.” 

“Verder heb ik in de kleiput van 
de firma Ceulemans in Niel een 
nieuwe vissoort ontdekt: de sardi-
nella dufraingi. Ook twee schel-
pensoorten kregen mijn naam. De 
scacchia (scacchia) dufraingi heb 
ik in diezelfde kleiput ontdekt, de 
vermetus dufraingi vond ik in Krui-
beke. Verder heb ik in de Boomse 
klei heel wat gevonden dat intus-
sen gepubliceerd is maar (nog) niet 
beschreven.” 

Recent fossielenonderzoek

“Een jaar of drie heb ik geen fos-
sielen gezocht omdat ik met mijn 
detector bezig was en ook omdat 
er geen zoekplaatsen waren. 
Daarna heb ik met hulp van het 
Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen onderzoek 

verricht bij de tunnel onder de 
militaire baan in Borsbeek, bij het 
vliegveld. Dat was het eerste jaar 
nadat ik mijn rug had gebroken. Ik 
heb daar een paar walvisschedels 
gevonden. Geen nieuwe soorten, 
maar er was een ‘best bewaard 
exemplaar ter wereld’ bij. Beeld je 
dat niet te spectaculair in. Dat zijn 
stukken en brokken die uiteindelijk 
in het museum in elkaar gezet 
worden. Zo’n schedel is broos, 
er is de druk van het zand en hij 
was lange tijd bevroren tijdens de 
ijstijden. Ook vond ik daar veel 

fossielen van haaien en roggen. 
Kristiaan Hoedemakers en ikzelf 
zullen die vondsten samen met 
een Duitse schrijver in een boek 
over het vroegere Noordzeebekken 
vermelden. Volgend jaar beginnen 
we eraan.” 

“Later vond ik bij opgravingen 
aan het kantorencomplex Post 
X in Berchem nóg een walvis-
schedel. Die zat in tienduizend 
stukjes bijeen. Hij werd er met de 
kraan uitgeschept en op een doek 
neergelegd. Ik heb hem helemaal 
uitgezeefd en had elf emmers met 
brokstukken. Zelfs de hersenen zijn 
als een fossiel bewaard gebleven. 
Die schedel was ouder dan de 
twee vorige, maar waarschijnlijk 
eveneens geen nieuwe soort. In 
het museum wordt er al twee jaar 
aan gepuzzeld. Hij begint er goed 
uit te zien.”

Leo zocht ook dichterbij huis 
naar fossielen. “Een jaar of drie 
geleden was ik met die van ons 
aan ’t rondrijden op mijne fiets 

Armintodelphys dufraingi. 

Het zeven van zand achterin de tuin 
(2017).

Het drogen van residu uit verschillende kleilagen.
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aan de Witte Kei en ik zag daar 
een hoop zand liggen waar ze 
een waterput gespoten hadden. 
Daar lagen schelpkes op. Dat was 
interessant, want dat kwam van 
diep. Ik kreeg toestemming van 
Wim Vermeiren om dat zand op te 
laden en werd door hem ook naar 
de Pampa verwezen. Daar was 
een nog diepere put opgespoten. 
Ik heb ruim vijftig emmers zand 
opgeladen en was drie maanden 
bezig met het uitzoeken. Die 
schelpjes waren zo goed bewaard! 
Ik belde naar Robert Marquet, de 
schelpenspecialist, om te komen 
kijken. Van hier uit de streek is 
immers niets bekend. Ik haal alles 
uiteen, hij determineert. Er zaten 
wat haaientandjes bij, meer dan 
honderdvijftig soorten schelpen en 
een twintigtal vissen. Uit de klein-
ste rommel heeft hij misschien 
nog een nieuwe soort gehaald. Het 
probleem is dat wij de ouderdom 
van die laag niet exact kennen. Dat 
zand zit allemaal gemengd omdat 
het naar boven gespoten is. Nu 
wordt voor datering nagegaan of er 
in de omgeving geboord werd en 
hoe diep die laag zit.” 

“Al een tiental jaren onderzoek 
ik in verschillende bouwputten 
tussen Wechelderzande en Lille 
heel interessante fossielen uit het 
Plioceen. Die worden momenteel 
bestudeerd. Heel vorig jaar was 
ik in Mortsel bezig. Dat was mijn 
laatste grote project tot hiertoe. Ik 
heb toen een paar camions zand 
gewassen. Mioceenzand zeef 
ik tot op een millimeter, klei tot 
op een halve millimeter. Alles is 
uitgezocht, maar ik moet het nog 
in schuiven steken. En er zijn nóg 
goede vooruitzichten. Denk aan de 
Oosterweelverbinding binnen twee 
jaar. En heel stilletjes hoop ik dat 
een Zondereigense landbouwer 

ooit een waterput laat spuiten en 
dat ik daar onderzoek mag doen. 
Dat zou me echt interesseren!”  

Archeologie

“Bij de vereniging voor fossielen-
liefhebbers werden ook lezingen 
over archeologie gegeven en Johan 
Dils liet af en toe detectorvondsten 
zien, zoals een fibula (mantelspeld) 
of een middeleeuwse munt. Hij 
zocht in Mechelen, dat is goeie 
grond. Op de duur drong hij aan 
dat ook ik een detector zou kopen, 
dan konden we samen zoeken. 

Een paar weken later was het zo 
ver. Dat was omstreeks 2003. Ik 
zocht vooral in Beerse, Turnhout 
en Zondereigen. Dat zijn plaat-
sen waar ik de mensen ken. Het 
verschil tussen fossielen zoeken 
of archeologische voorwerpen? 
Bij fossielen kan je iets vinden 
dat niemand ooit gevonden heeft. 
Archeologische artefacten zijn 
meestal gekend. Dat neemt niet 
weg dat ook de archeologie bijzon-
der interessant is. Mijn vrouw zag 
in de krant een bronstijdvondst uit 
Beerse. Ik ernaartoe. Zo heb ik Jef 
Van Doninck van AdAK ontmoet, 
nu Erfgoed Noorderkempen. We 
haalden diezelfde avond een urne 
uit de grond. Jef liet die ’s nachts 
niet graag onbewaakt achter. Ach-
teraf bleek dat daar slechts assen 
inzaten en geen grafgiften. Ook 
aan het couperen van de palen 
heb ik meegewerkt. Ik bleef met de 
archeologen van AdAK optrekken.” 

In Zondereigen begon heemkunde-
kring Amalia van Solms in 2005 
met akkerprospecties. Daar werk-
ten Leo en ik samen! “Als ge iets 
heel graag doet en ge zet u daar-
voor in, dan komt ge als vanzelf bij 
gelijkgezinden terecht. Maar onze 

insteek is verschillend. Ik focus me 
volledig op de vondsten. Gij schrijft 
het achterliggende verhaal en or-
ganiseert cursussen of activiteiten 
hierover. Zoals de tweejaarlijkse ar-
cheologische dag voor basisschool 
De Horizon in Zondereigen, samen 
met Frans Van Gils en anderen. 
Zélf ben ik dan met mijn metaalde-
tector actief. Ik stelde in 2007 ook 
de archeologische tentoonstelling 
in de parochiezaal mee samen. Ik 
was lid van de heemkundige werk-
groep Zondereigen en bleef lid tot 
de akkerprospecties voorbij waren. 
Toen ontbrak mij de tijd om telkens 
naar Zondereigen te komen.”

“Wij vonden potscherven uit alle 
periodes vanaf de nieuwe steen-
tijd, maar de metaalvondsten zijn 

eerder beperkt. Dat is raar. Mis-
schien heb ik die oudste vondsten 
niet herkend en zitten ze in mijn 
rommelbak? Maar ik vermoed dat 
in Zondereigen veel onder het plag-
gendek bewaard is gebleven. Je 
maakt mij niet wijs dat er met de 
metaaldetector niets uit de brons- 
en ijzertijd te vinden is. Of uit de 
5de tot de 12de eeuw. Onder de 
hoogste akkers van de Ginhovense 
Velden kan best een complete 
Romeinse nederzetting zitten. Het 
is daar ideaal gelegen. Hoog en 
droog, ge kunt er ver kijken en de 
Noordermark is vlakbij. Waar ooit 
een stuk van het plaggendek is 
weggeschrapt, vonden we een vijf-
tal Romeinse munten en honder-
den Romeinse potscherven. Zelfs 
een stukje terra sigillata. Onder het 

plaggendek moet dat eveneens te 
vinden zijn!”   

“Mijn detectorvondsten in Zon-
dereigen dateren veelal van 1700 
tot heden. Je vindt hier niet veel 
topspeciallekes, al vond ik ooit 
de gouden trouwring van Hugo 
Verhoeven terug. Die was hij kort 
na het huwelijk op zijn akker 
verloren. Bij de viering van zijn 
25-jarig huwelijksjubileum had hij 
een nieuwe trouwring gekregen. 
Nu heeft hij er dus twee. Ik heb 
in ieder dorp in de omgeving wel 
eens een Romeinse munt gevon-
den en in Vosselaar zelfs een Ro-
meinse fibula. In Zondereigen vond 
ik op wel vier plaatsen Romeinse 
munten. Ook zilveren. Die zijn er 
wél! En een bronstijdfibula met een 
ringetje erbij. Maar middeleeuwse 
munten liggen er weinig in onze 
omgeving. Ik heb er slechts eentje 
gevonden. De oudste post-middel-
eeuwse muntjes dateren van circa 
1580. Ik vond zilveren munten 
uit de Spaanse en de Oostenrijkse 
tijd. Ooit vond ik wel vijftig zilveren 
muntjes op een jaar (niet alleen 
in Zondereigen). Dat is veel voor 
onze streek. Ik heb kilo’s koperen 
geld gevonden. Maar de meeste 
koperen muntjes zijn rot. Daar 
staat niets meer op. Ze hebben 
geen archeologische waarde. Soms 
vond ik vijftig koperen munten op 
één dag en één akker. En de dag 

Drie jonge helpers in Mill-Langenboom (NL): Kristof Nysmans, Nick Dufraing en 
Seppe Cleymans (2003).

Bronstijdmantelspeld uit Zondereigen.
Met de metaaldetector tijdens Amalia’s archeologische dag in Zondereigen 
(2010).

Romeinse zilveren munt uit de 
regeerperiode van keizer Antoninus 
Pius (138 tot 161 n.C.).
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nadien nog eens vijftig op hetzelfde 
veld. Die tijd is voorbij. Er wordt te-
veel met de detector rondgelopen.” 

Ik merk op dat ik het raar vind dat 
er destijds zoveel geld verloren 
werd. “Ooit vond ik in Beerse met 
de detector grote hoeveelheden 
franken en vijffrankstukken. Bleek 
dat daar vroeger met de kermis 
paaptornooien werden georga-
niseerd. Op een stokje werden 
munten gelegd en die moesten 
eraf gegooid worden. Veel van die 
munten bleven spoorloos tot ik ze 
terugvond. En in Oud-Turnhout 
vond ik euro’s en eurocenten op 
een plaats waar ruitertornooien 
waren georganiseerd. Mijn nonkel 
Jef had in Loenhout een doosje 
Franse munten bijeengezocht op 
zijn akker. Daar was een schut-
tersvereniging actief geweest. De 
reden is soms moeilijk te achter-
halen. Maar volgens mij ligt er 
op de akkers vooral geld dat is 
aangevoerd met stadsmest of dat is 
weggegooid omdat het zijn waarde 
verloren had.”

“Tijdens de ruilverkaveling in 
Zondereigen is veel grond verzet. 

Je vindt er nagenoeg niets meer, 
ook niet met de detector. Alles 
van de afgelopen 400 jaar lag op 
40 centimeter diepte. Nu is het 
gemengd met andere grond en 
bevindt het zich zowat overal. Zo 
werd een Romeinse site op Gel vol-
ledig ontzaveld zonder voorafgaand 
onderzoek. Ik heb er een emmertje 
Romeinse scherven afgeraapt! 
Nu ligt die zavel over heel Gel, tot 
tegen het Moer toe. Elke zonk werd 
opgehoogd en omgezet. Ik snap 
niet waarom dat gebeurd is. Dat 
was voor niets nodig.”  

Tuinieren

Leo rondt zijn verhaal af: “Tot slot 
heb ik een tuin van 1.500m². Ik 
doe alles biologisch. Ik wied maar 
twee keer per jaar. In november 
voor de bloembollen, die heb ik 
heel veel. En als die uitgebloeid 
zijn, dan zet ik hem nog eens 
proper en daarna mag hij groeien. 
Ik heb op mijn terras bonsaibomen 
staan. Dat is een hobby op zijn 
eigen. Ja, ik was goed op mijn 
pensioen voorbereid. Ik dacht: 
‘Mij gaan ze niet hebben, ik val 
niet in een zwart gat.’ Ik had in 
de natuur bijna alles gedaan: 
vogels, vlinders, insecten, planten, 
vissen, noem maar op. Maar heel 
raar: ik kende weinig van inlandse 
bomen. Die zou ik verzamelen en 
er bonsais van maken. Als ik dan 
op pensioen was, dan had ik iets 
te doen (er klinkt een luide lach 
door de kamer)! Ik kocht een boek 
en las wel honderd tijdschriften. Ik 
sloot me aan bij een club, maar de 
meeste leden waren met Japanse 
planten bezig. En ik wou een eik, 
een beuk, een den, enzovoort. Het 
begin was moeilijk. Nu, zeven jaar 
later, komt er eindelijk wat resul-
taat. Soms heb ik amper genoeg 
tijd hiervoor…” 

Afscheid

“Er ligt nog werk te wachten voor 
volgend jaar. Ik heb met een paar 
uilenliefhebbers van Baarle op 
25 plaatsen tussen Weelde en 
Loenhout braakballen van uilen 
verzameld. Die wil ik allemaal na-
pluizen om te weten welke muizen 
en ratten hier in de streek zitten. 
En welke de verschillen tussen 
landbouw- en natuurgebied zijn. 
Ik heb nog werk. Mijn hobby’s zijn 
allemaal dingen die ne normale 
mens niet gauw doe, maar ik doen 
da gère…”

Leo, bedankt dat je bereid was om 
ons een inkijk in jouw leefwe-
reld en bezigheden te geven. We 
leerden je kennen als een begees-
terde hobbyist die altijd bereid is 
om tot het uiterste te gaan. Ook de 
komende jaren verwachten wij nog 
veel van jouw realisaties te horen. 
Aan mooie plannen ontbreekt het 
alvast niet. Wij wensen je veel suc-
ces en nog een lang, gelukkig en 
actief leven samen met je gezin!

Leo’s tuin.

Haagbeukbonsai (2017).
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De kapel van het studentengilde op de Roosberg bij Bavel.

Twee handjes en een landdag

Merkwaardigheden (89)

ANTOON VAN TUIJL

Inmiddels al weer een hele tijd 

geleden ontvingen we een mailbe-

richt van Leen Leestmans, dochter 

van oud-burgemeester Alphons 

Leestmans en Liza van Gool uit 

Zondereigen. Zij wees ons op een 

kleine merkwaardigheid die te 

zien is op een gevelsteen, boven 

de deur van de St. Salvatorkapel 

op Nijhoven.

Leen laat ons weten dat op die 
steen, behalve figuren en letters – 
waarover straks meer – ook twee 
ineengestrengelde handen staan. 
Op de foto ziet u ze onderaan in 
het midden. Beeldhouwer Jozef 
(Jef) van Gool heeft de steen 
gemaakt. Zijn naam staat heel 
klein onderaan rechts. Hij werkt 
blijkbaar niet zomaar uit zijn ge-
heugen. Zijn zusjes Jozefa en Ma-
ria verlenen hem hulp, door hun 
handen als model te laten dienen. 
Zo brengen die twee onopvallende 
jeugdige handen ons naar deze 
merkwaardige gevelsteen.

Afkortingen

Centraal staat de naam van de 
kapel en een uitbeelding van het 
Lam Gods. Links onderaan zien we 

in twee afkortingen een gilde-
naam: BRAB STUD GILDE. Rechts 
onderaan staat de datum 8 AUG 
BAARLE 1931. De afkorting staat 
voor ‘Brabants Studenten Gilde’. 
Officieel hoort daar nog aan toege-
voegd te worden ‘van O.L.Vrouw’. 
Het gaat hier om een vereniging 
van Noord-Brabantse studenten die 
opgericht wordt in 1926. Leden 
van dit gilde beloven zichzelf en 
elkaar dat ze goed katholiek zullen 
zijn, goede Brabanders, goede 
studenten en dat ze het gilde trouw 
zullen blijven.

Brabant were di

Het gilde houdt bijeenkomsten 
waarbij van tijd tot tijd het gerste-

nat rijkelijk vloeit, maar waar ook 
stevig en zinnig gediscussieerd 
wordt over allerlei kerkelijke, maat-
schappelijke, sociale en culturele 
zaken. Het gilde wil haar ideeën 
niet alleen intern houden. Al gauw 
ontstaat de traditie om jaarlijks 
een congres te organiseren in een 
Noord-Brabants dorp. Ze noe-
men het hun ‘landdag’. Het doel 
daarvan is contact te hebben met 
de bevolking en in voorlichtings- 
en discussiebijeenkomsten allerlei 
zaken die in het dorp spelen, 
aan de orde te stellen. Ze kiezen 
voor landdagen in dorpen, waar 
ze hopen de ‘gangmakers’ in de 
gemeenschap te kunnen beïn-
vloeden. De Brabander dient zich 
bewust te zijn van zijn Brabander 

zijn. ‘Brabant were di’, dat wil 
zeggen: kom voor jezelf op! Noord-
Brabant is géén achtergebleven 
gebied.

Toneel

Al in 1931 organiseert het gilde 
haar landdag in Baarle. Wij weten 
dat hier een openluchtspel is 
opgevoerd. Gildeleden spelen ‘De 
Gehangene met den Koorde’, een 
Christelijk wonderverhaal van 
Henri Ghéon. Daarin wordt een ge-
hangene op wonderbaarlijke wijze 
gered. Van verdere activiteiten in 
Baarle is ons niets bekend.

Vanaf 1930 geven de studenten 
een tijdschrift uit. De titel ‘Braban-
tia Nostra’, zegt duidelijk wat ze 
daarmee voor hebben. 
Na een landdag laat het gilde 
graag een souvenir achter in de 
bezochte gemeente. Bij ons is dat 
dus de gevelsteen in de Salvator-
kapel. Die was toen nog maar een 

De gedenksteen van Jef van Gool in de gevel van de St. Salvatorkapel.

bezettingsjaren – bouwt het gilde 
Mariakapelletjes. Dat worden er 
zesentwintig, verspreid over de 
provincie. De architecten Valk en 
Bedaux ontwerpen deze bouw-
werkjes. De dichtstbijzijnde  is – 
voor zover ik weet -  de Mariakapel 
op de Roosberg in Bavel. 

Met het groeien van de secularisa-
tie en het vervagen van de gods-
dienstigheid als vast onderdeel van 
het dagelijkse leven, neemt ook de 
animo om lid te worden van het 
studentengilde af. Rond 1970 is 
het bijna verdwenen. Er zijn echter 
studenten die hun trouw aan de 
vereniging waar maken. In een 
meer hedendaagse vorm houden 
ze het gilde in stand. Het bestaat 
nog!

Foto’s: Antoon van Tuijl

Schilderij waarop St. Jacobus een gehangene redt. 
(Museum Sto. Domingo de la Calzada).

jaar oud. Tussen 1933 en 1959 
– met uitzondering van enkele 
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‘Mij lijkt het leuk om mijn kruidenkennis op mijn 
eigen manier met je te delen’.

 

Kruidje-roer-me-wel (1)
SYLVIE KOKS

In het vorige nummer van Van 

Wirskaante heb je een interview 

kunnen lezen, dat wij hadden 

met Jeanne Meeuwesen. Zij gaf 

daarin aan dat ze na ruim elf jaar 

op 98-jarige leeftijd wilde stoppen 

met het schrijven van artikelen als 

‘Kruidenvrouwtje’.

Amalia zit niet stil, dus wij heb-

ben iemand bereid gevonden om 

ons, op een geheel eigen wijze, 

ook iets bij te brengen over wat 

de natuur ons biedt. Sylvie Koks 

heeft haar medewerking toege-

zegd om voor Van Wirskaante ar-

tikelen te schrijven. Onderstaand 

stelt zij zich voor. 

Wie is Sylvie Koks?

Ik ben geboren in mei 1969 als 
oudste kind van Armand Koks en 
May Meijvis, beiden afkomstig 
uit Baarle. Ik heb in mijn lagere 
schooltijd gewoond aan de Molen-
straat in Baarle-Hertog. Ik werk al 
30 jaar in een Tilburgs Ziekenhuis, 
eerst als verpleegkundige op een 
couveuseafdeling en daarna als 
lactatiekundige. Met veel plezier 
geef ik voorlichting over borstvoe-
ding en begeleid ik nieuwbak-

ken moeders met het geven van 
borstvoeding. Inmiddels ben ik ook 
al weer 27 jaar gehuwd met Johan 
van Sas, afkomstig uit Baarle-
Nassau. We zijn trotse ouders van 
twee zonen.

Vanwaar de interesse in 
kruiden?

Als kind heb ik regelmatig bij mijn 
oma Meijvis-Vermonden gelogeerd 
en dan gingen we vaak fietsen en 
wandelen. Oma plukte dan brand-
netels om stamp van te maken 
en legde aan mij uit waarom dat 
zo gezond was. Zo ook met wat 
andere planten uit de berm. Mijn 
eigen moeder zweert bijvoorbeeld 
ook bij kamillethee, dus eigenlijk 

zit het wel een beetje in de genen, 
denk ik. Lange tijd was ik de krui-
den toch wat vergeten maar vanaf 
dat ik zelf kinderen kreeg en ook 
vaak met hen de natuur in trok, 
kwam dit allemaal weer boven bor-
relen. Zo kon ik op mijn beurt weer 
tegen mijn zonen vertellen waar 
die plantjes, die moeder natuur 
zo ter beschikking stelt, allemaal 
zo goed voor zijn. Het is voor hen 
bijvoorbeeld inmiddels heel ge-
woon dat als ze oorpijn hebben, ik 
een blaadje hondsdraf in hun oor 
stop. Naar de dokter gaan doen we 
alleen als het echt niet anders kan 
want inmiddels weten we dat veel 
kwaaltjes ook vanzelf overgaan en 
dat we met planten de natuur een 
handje kunnen helpen.
Omdat ik er toch wat meer van 
wilde weten ben ik in 2008 de 
3-jarige opleiding voor kruidenge-
neeskunde gaan doen en dat was 
een feestje. Ik heb zoveel geleerd: 
welke stoffen een plant bevat, wel-
ke eigenschappen het heeft maar 
ook hoe je aan een plant kunt zien 
waar het toe dient. Hoe je zalf, 
tinctuur en kruidenolie maakt.
We wonen in een oude boerderij 
(1827) in het buitengebied van 
Baarle en natuurlijk hebben we 
een moes-/kruidentuin. Ik noem 
het mengelmoestuin; van alles 
groeit er door elkaar, wat heel goed 
blijkt te zijn tegen ongedierte. De 
vaak kruidige sterke geuren van 
planten houden de gewassen 
gezond. 

Geschiedenis van de 
kruidengeneeskunde

Kruidengeneeskunde is al zo oud 
als de mensheid. Reeds in de 
prehistorie had elke stam had een 
kruidenvrouw.
De Grieken en de Romeinen 
hebben de kruidengeneeskunde 
op schrift gesteld. In de Middel-
eeuwen kwam de kennis m.n. 
in kloosters terecht. Elk klooster 
had een kruidentuin. Een be-
roemde kloosterlinge, Hildegard 
van Bingen (rond 1100), wordt 
nog steeds geroemd. Ook Jeanne 
Meeuwesen was een aanhanger 
van haar ideeën. Rond 1650 
kwamen de kruidenapotheken en 
na de 18e eeuw kwam de moderne 
wetenschap en technologie op en 
werden door plantenonderzoek de 
werkzame stoffen geïsoleerd en 
chemisch nagebootst. Bijvoorbeeld 
aspirine(salicine) uit de wilg.
Heden ten dage is het goed dat 
we door de verdere ontwikkeling 

zo veel zieken kunnen helpen met 
de reguliere geneeskunde maar we 
moeten niet vergeten hoe het ooit 
is begonnen en dat het heel vaak 
nog steeds werkt…..!

Voor de leden van Amalia

Ik voelde me vereerd toen ik 
werd gevraagd om periodiek een 

stukje te gaan schrijven voor van 
Wirskaante. We zijn al jaren lid en 
ik lees als eerst natuurlijk altijd het 
stukje van Baarle’s kruidenvrouwtje 
Jeanne Meeuwessen. Zij is niet te 
evenaren en ik ben dat ook niet 
van plan.
Ik ken Jeanne persoonlijk en vind 
het altijd fijn om met haar van 
gedachten te wisselen. We schelen 
op drie dagen na 50 jaren met 
elkaar. Dat is heel bijzonder hè!.
Mij lijkt het leuk om mijn krui-
denkennis op mijn eigen manier 
met jullie te delen. Dat houdt in: 
per keer een kruid te omschrijven, 
welke eigenschappen het heeft en 
wat kun je ermee doen.
Zelf houd ik er erg van om de 
plantjes ook te verwerken in ge-
rechten, bijvoorbeeld koekjes met 
tijm etc.

Ik ben van plan om vanaf volgende 
editie elke keer ook een receptje 
met jullie te delen.
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150 jaar Bels Lijntje

Spanten stationsgebouw aan de grens 
weer terug

IR. F.J.M. (FRANS) LUJTEN

Op zondagmiddag 10 september, 

Open Monumentendag 2017, 

zijn op het perron van het oude 

stationsgebouw aan de grens twee 

spanten onthuld, één op Belgisch 

en één op Nederlands grondge-

bied. Dit als semi-blijvend monu-

ment ter ere van het 150 jarige 

bestaan van het Bels Lijntje. In 

dit artikel wordt nader ingegaan 

op de technische en historische 

aspecten bij de totstandkoming 

van deze spanten. 

Een spant is een constructie ter on-
dersteuning van een dakvlak, dus 
van de gordingen, de dakplaten en 
de pannen. Dit is de bouwkundige 
uitleg. In de scheeps- en vliegtuig-
bouw kent men ook spanten, maar 
die hebben een andere beteke-
nis. Daarmee wordt een ‘romp’ 
gemaakt. 
Spanten voor gebouwen zijn 
meestal uitgevoerd in hout of staal. 
Kolommen kunnen al dan niet een 
onderdeel zijn van de spanten, 
zoals hier bij het Bels Lijntje het 
geval is. Dit hoeft niet altijd zo te 
zijn, denk bijvoorbeeld aan houten 
spanten op de zolder van een 
woning of onder het dak van grote 
monumentale kastelen en kerken. 

Deze laatste gebouwen slokten 
bijna een heel bos op om span-
ten, gordingen en planken van te 
kunnen maken voor zulke enorme 
kapconstructies. Bij de nieuwe, 
grotere modernere gebouwen wordt 
nog wel hout gebruikt, maar dan 
is het meestal gelamineerd, d.w.z. 
samengesteld uit op elkaar gesta-
pelde en gelijmde planken. Zelfs 
gebogen spanten maken op deze 
manier is geen probleem. Denk 
bijvoorbeeld aan zwembaden en 
schaatsbanen waar veel condens 
voorkomt, daar worden ze vaak 
toegepast, want hout roest niet. 
Natuurlijk worden spanten erg veel 
in staal uitgevoerd.
 
In het oude stationsgebouw aan de 
grens waren niet alle spanten van 

staal, maar er zijn ook veel houten 
spanten toegepast, juist als in een 
woning. Het gebouw had eigen-
lijk ook wel de aanblik van een 
rij huizen met gevels met ramen, 
deuren, tussengevels, trapgevels, 
dakkappellen, dakpannen en 
schoorstenen. De doorgaande luifel 
aan beide zijden deed in ieder 
geval vermoeden dat het om een 
ander type gebouw ging. Boven 
het perron aan zowel de oost- als 
de westzijde stonden van voor tot 
achter gebogen stalen spanten op 
regelmatige afstand.

Het gewicht van het pannendak en 
in de winterperiode eventueel nog 
het gewicht van een laag sneeuw 

wordt gedragen door gordingen. 
Meestal zijn ze aan de onderkant 
van het dak zichtbaar, lopen van 
muur tot muur en hebben een 
hart-op-hart afstand van ca. 1,4 
meter. De gordingen hebben een 
beperkte lengte, omdat ze anders 
door het grote gewicht te veel 
doorbuigen. De muren die gordin-
gen dragen zijn de zogenaamde 
dragende muren, maar in het 
geval dat een grotere vrije ruimte 
gewenst is, plaatst men een spant. 
Hiermee is het mogelijk grote open 
ruimte te creëren zonder dragende 
muren, zoals in het stationsgebouw 
ter plaatse van een wachtzaal of 
een overkapping voor bussen om 
de mensen droog te kunnen laten 
uitstappen zoals aan het begin van 
het Nederlandse deel van het oude 
station (zie figuur 14).

‘Staal’

Kleinere spanten konden een-
voudig van hout gemaakt worden 
(toen was er nog geen gelamineerd 
hout), maar voor grotere spanten 
was staal in die periode toch wel 
het geëigende materiaal. Hiermee 

konden grotere overspanningen ge-
maakt worden met relatief geringe 
afmetingen ten opzichte van hout. 
Bovendien zijn de verbindingen in 
staal eenvoudiger te maken. On-
geveer begin 1800 was er alleen 
‘gietijzer’. Zoals de naam al doet 
vermoeden, was voor het maken 
van constructieve onderdelen een 
mal nodig, wat al vrij arbeidsinten-
sief was om te maken. Daar komt 
nog bij dat ijzer als grondstof toch 
wel duur was in deze beginpe-
riode. In de tweede helft van de 
19de eeuw is men overgegaan naar 
‘smeedijzer’. Dit is in feite gietijzer 
wat onder andere door mechanisch 
bewerken zoals smeden en walsen 
een betere structuur kreeg. Door 
een nieuw procedé voor het smel-
ten van ijzer bevat het ook minder 
koolstof. Gietijzer was immers een 
bros materiaal met relatief veel 
koolstof, terwijl smeedijzer een 
veel taaier materiaal is met minder 
koolstof. Deze gunstige eigen-
schappen zorgen voor sterkere en 
ook stijvere constructies. Sterker 
betekent dat het meer gewicht 
kan dragen, stijver wil zeggen dat 
het minder doorbuigt. Men kon 

op deze manier ook vrij lange 
constructie-elementen maken door 
ze letterlijk aan elkaar te smeden. 
Gietijzer en smeedijzer is eigenlijk 
‘staal’. Zuiver ijzer is een element 
uit het zogenaamde periodiek sys-
teem (met als naam: Fe), net als 
koper (Cu), nikkel (Ni), zilver (Ag), 
goud (Au), enz. Al deze stoffen zijn 
‘zuiver’ en bevatten geen toevoe-
gingen, terwijl staal een legering is, 
namelijk een mengsel van ijzer met 
koolstof (minder dan 2%) en nog 
wat andere stoffen als mangaan en 
silicium om zo betere eigenschap-
pen te verkrijgen.

Staalprofielen

Vandaag de dag is er een enorme 
diversiteit aan staalprofielen. Er 
bestaan I-profielen, H-profielen, 
U-profielen, T-profielen, gelijkbe-
nige en ongelijkbenige L-profielen, 
stripstaal, ronde en vierkante bui-
zen met of zonder lasnaad, massief 
en hol, warmgewalst of koudge-
vormd, lage en hoge staalkwaliteit 
en ga zo maar door. 
Ter informatie; een I-profiel (vol-
ledige naam: IPE) is ongeveer 

Figuur 1. Houten dakspant in het oude stationsgebouw aan de grens. Aan de 
zijkanten boven het perron stalen spanten.

Figuur 2. Aanzicht van het oude grensstation, eigenlijk meer een ’straatbeeld’.
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2x zo hoog als dat het breed is, 
vanaf een hoogte van 80 mm tot 
een hoogte van 600 mm, wat nog 
een gangbare maat is. H-profielen 
(HEA, HEB en HEM) zijn tot een 
maat van 300 mm ongeveer even 
breed als dat ze hoog zijn, daarna 
worden ze alleen maar hoger, 
maar blijven ze 300 mm breed. 
Een HEB1000 is dus 300 mm 
breed en 1000 mm hoog. Beide 
typen profiel hebben een onder- en 
bovenflens met daar tussen het 
zogenaamde lijf. De verschillende 
H-profielen variëren in flens- en 
lijfdikte en worden vaak als kolom-
men gebruikt, omdat ze beter 
bestand zijn tegen uitknikken in de 
zwakke richting. I-profielen worden 
meer als ligger gebruikt, omdat ze 
in verhouding tot hun eigen ge-
wicht veel belasting kunnen dragen 
vanwege de grote profielhoogte.

In de tijd van de bouw van het 
stationsgebouw was de keuze in 
staalprofielen nog vrij beperkt. 
Deze moesten immers gesmeed of 
‘getrokken’ worden. Over het alge-
meen kan men stellen dat hoek-
stalen (L-profielen) en stripstaal 
(rechthoekig, bijv. strip 100x10 
wil zeggen 100 mm breed en 10 
mm dik) in vrij grote mate voor-
radig waren. Als er een constructie 
gemaakt moest worden, waren dit 
de profielen waar dat mee moest 
gebeuren, andere profielen waren 

amper te verkrijgen. Er bestonden 
al wel I-vormige doorsneden, maar 
deze waren nog bijzonder duur. 
Het was daarom veel goedkoper 
om zelf zo’n profiel samen te 
stellen door een verticale strip 
te nemen en aan de boven- en 
onderzijde een dubbel, gespiegeld 
hoekstaal er aan vast te maken, 
zodat het de vorm kreeg van een 
I of een H. Waarom een I- of een 

H-profiel? Deze vormen hebben 
goede mechanische eigenschap-
pen die vereist zijn voor sterkte- en 
doorbuigingsberekeningen, het 
zogenaamde weerstands- en traag-
heidsmoment. Hier wordt in dit 
artikel verder niet op in gegaan.

Zo’n profiel moest dus samen-
gesteld worden door meerdere 
profielen te combineren tot één 
geheel. Deze constructievormen 
zien we ook terug in oude bruggen, 
oude spantconstructies en andere 
oude ijzeren constructies zoals bij 
de Eifeltoren. In figuur 14 is een 
samengestelde doorsnede te zien: 
een strip met aan de boven- en on-
derzijde een hoekstaal er aan vast 
geklonken. Door deze tweemaal te 
maken en onderling te verbinden 
met platen ontstaat weer een sa-
mengestelde doorsnede, maar dan 
zwaarder van formaat. Dus door 
lichte samengestelde doorsnedes 
te combineren, ontstonden zware 
samengestelde doorsnedes.

De allereerste eenvoudige bruggen 
werden zo uitgevoerd. Een lange 

boven- en onderregel op enige 
meters afstand van elkaar en ge-
koppeld door verticale en diagonale 
staven. Er ontstaat zo een con-
structie die ‘vakwerkconstructies’ 
wordt genoemd. Dus vakwerk heeft 
hier geen betrekking op iets wat 
keurig en netjes in elkaar is gezet, 
maar duidt op een type constructie. 
De vroegere hefbrug van het Bels 
Lijntje over het kanaal in Turnhout 
is een schoolvoorbeeld van een 
vakwerkconstructie. We zien dit 
ook op kleinere schaal terug in 
gebouwen met een grote over-
spanning. Daar waar horizontale, 
verticale en diagonale constructie-
elementen bij elkaar komen, wordt 
gebruik gemaakt van een ‘schets-
plaat’.

Klinknagels

Om de hoekstalen en de strippen 
constructief te verbinden werd 
nog geen gebruik gemaakt van 
boutverbindingen of elektrisch las-
sen. Het vlambooglassen bestond 
al wel, maar om een vlamboog 
van een goede constante kwaliteit 
te houden viel nog niet mee. Ook 
was de bekleding van de elektro-
den nog niet optimaal. Daar komt 
nog bij dat men nog wel enigszins 
sceptisch was tegen dit elektrisch 
verbinden van materialen. Er was 
meer vertrouwen in de toen alom 
bekende manier van staal ver-
binden door klinken. Dit klinken 
werd gedaan met zogenaamde 
klinknagels. Deze klinknagels lijken 
enigszins op slotbouten, ook met 
een gladde ronde kop, maar dan 
zonder schroefdraad. Ze hadden 
wel iets weg van een klein pad-
denstoeltje. De klinknagels waren 
juist iets langer dan de gezamen-
lijke dikte van de te samenstellen 
onderdelen. Ze moesten er dus een 
stukje bovenuit steken.

Op regelmatige afstanden werden 
gaten geboord in de strippen en 
de hoekstalen. Deze moesten 
precies tegenover elkaar liggen. De 
klinknagels werden met een tang 
roodgloeiend uit het vuur gehaald 
en in het gat gestoken. Aan één 
zijde, waar de ronde kop zat, 
werden ze tegen gehouden met de 
zogenaamde aanhouder en aan de 
andere zijde werden ze met een 
klinkhamer met bolkopuitsparing 
‘plat’ geslagen. 

Door het klinken zet de klinknagel 
in het gat nog wat uit, waardoor er 
een precieze passing ontstaat. En 
door het afkoelen van de klinkna-
gel wil deze korter worden, waar-

door er een permanente drukkracht 
op de profielen kwam te staan. 
Op deze manier kwam er een zeer 
solide mechanische verbinding tot 
stand. 

Het klinken is een tijdrovende 
bezigheid en men moest altijd met 
ten minste 3 man zijn. Later is de 
klinkhamer vervangen door een 
pneumatisch apparaat. Tegenwoor-
dig worden nog steeds dergelijk 
soort verbindingen gemaakt 
bijvoorbeeld in de scheeps- en 
machinebouw waar een lasverbin-
ding om technische reden niet is 
toegestaan. Een vorm van klinken 
die we allemaal wel kennen, is het 
zogenaamde poppen met popna-
gels. In feite is dit een vergelijkbare 
verbinding, maar dan voor dunnere 
plaat. Vliegtuigen werden steeds 
op deze manier gemaakt, door 
de aluminium platen onderling 
te overlappen en dan te poppen 
in voorgeboorde gaten. Nu wordt 
er meer gebruik gemaakt van ge-
lijmde verbindingen in de vliegtuig-
industrie.

De spant van het station

Via deze constructieve omweg 
zijn we weer terug bij het oude 
stationsgebouw van het Bels Lijn-
tje. Oorspronkelijk is dit ook een 

Figuur 4. Tweemaal een strip 
geklonken met twee hoekstalen en 
verbonden met elkaar door platen tot 
één diagonale ligger.

Figuur 5. Voorbeeld van een 
schetsplaat waar horizontale, verticale 
en diagonale constructie-elementen 
bij elkaar uitkomen.

Figuur 6. De oude hefbrug van het Bels Lijntje in Turnhout. Een typische 
vakwerkconstructie.

Figuur 8. Gereedschap voor het 
‘klinken’.

Figuur 7. Bolkopklinknagel.

Figuur 9. Verschillende manieren van 
klinken: bolkop en verzonken.

Figuur 10. Detail van een vliegtuig, 
volledig geklonken. Rechts de 
kromming van de voorzijde van de 
vleugel.

Figuur 3. Diverse voorbeelden van 
staalprofielen: massief, open en hol.
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geklonken constructie van twee 
gespiegelde hoekstalen met hier 
tussen schetsplaten. En tevens is 
dit ook een vakwerkspant, ondanks 
dat de boven- en onderregel niet 
parallel lopen zoals hierboven is 
vermeld bij de spoorbrug. Dat was 
namelijk de meest eenvoudige 
vorm en het gemakkelijkst voor te 
stellen. 
In het spant van het station zien 
we een schuin verlopende boven-
regel, een gebogen onderregel en 
daar tussen verticale en diagonale 
staven. In het overstek (uitkraging) 
van de oude goederenhal schuin 
tegen over het reizigersperron, 
nu een horecapand, zien we nog 
authentieke spantjes die op deze 
wijze gemaakt zijn. Dit heeft ook 
als voorbeeld gediend voor de 
huidige spanten. De schetsplaten 
zijn niet rechttoe rechtaan zoals in 
figuur 5, maar hebben een vloei-
ende, afgeronde vorm. 

Dit beeld zien we nu precies het-
zelfde terug in de nieuwe spanten. 

De onderzijde van de spantcon-
structie ter plaatse van het perron 
en de binnenzijde van het gebouw 
heeft een gekromde vorm, geen 
cirkeldeel, maar eerder een parabo-
lische kromme. 

Vroeger werd hiervoor een uitslag 
gemaakt op de grond op werkelijke 
grootte en door walsen en meten 
en weer walsen en meten werd de 
exacte contour bepaald. Nu zijn 
daar machines voor met speciale 
profielwalsen en met de huidige 
CAD- en CAM-systemen is dit wel 
eenvoudiger geworden. CAD is 
Computer Aided Design en dat zijn 
digitale tekenprogramma’s. CAM 
is Computer Aided Manufacturing 
en is gericht op de toepassing 
van de computer bij de fabricage 
van onderdelen en producten. Zo 
bestaat een digitale tekening uit 
nullen (000) en enen (111) en 
die kunnen weer worden ingelezen 
in bijvoorbeeld een computerge-
stuurde freesbank of een machine 
die profielen moet buigen van een 
spant voor een treinstation. 

In principe kunnen spanten zo 
groot gemaakt worden als het 
vervoer er van het toelaat. En ze 
moeten uiteraard op het werk nog 
te hanteren zijn. Voor deze nieuwe 

spanten is gekozen om ze uit vier 
delen te maken: het perrondeel 
links en rechts en het uit twee 
delen bestaande middendeel. Deze 
vier delen zijn in de werkplaats 
afzonderlijk in elkaar gezet, al voor-
zien van een coating (verflaag). 

Daarna zijn ze met de vrachtwagen 
naar de plaats van bestemming 
gebracht, het oude reizigersper-
ron van het Bels Lijntje aan de 
grens. Daar zijn ze op een vlakke 
ondergrond tegen elkaar gelegd en 
aan elkaar gebout worden tot één 
compleet spant. 
Waar vroeger klinknagels gebruikt 
werden, worden nu bouten en 
moeren toegepast. Om te kun-
nen klinken heb je vakmensen 
nodig, een geschikte oven om de 
klinknagels te kunnen verhitten, 
de juiste gereedschappen en tijd, 
heel veel tijd. De juiste vakmensen 
zijn niet in de directe omgeving te 
vinden en aan tijd was een groot 
gebrek. Daarom is voor de nieuwe 
spanten gekozen voor bouten en 
moeren in plaats van ouderwets 
klinken. Nagenoeg iedereen kan 
deze aanbrengen met eenvoudig 
gereedschappen en daarmee ben 
je niet meer zo afhankelijk. 
In feite is het spant één grote 
Meccano constructie. Allemaal 
losse staven en schetsplaten, reeds 

Figuur 13. Oorspronkelijke schets van een spant van het grensstation.

Figuur 12. Geheel gerestaureerd 
overstek van de oude goederenloods, 
nu een horecapand. Figuur 15. Tekening van het spant van het grensstation gemaakt in Autocad, met volledige maatvoering.

Figuur 11. Het principe van de 
‘popnagel’ met in het midden de 
poptang die de ‘spijker’ omhoog trekt.

voorzien van gaten en met bouten 
en moeren aan elkaar bevestigd tot 
één geheel. Het oog ziet op een be-
paalde afstand de bouten en moe-
ren als stippen. Er valt esthetisch 
niet direct meer een onderscheid te 
maken tussen een geklonken ver-
binding of een geboute verbinding, 
waardoor het authentieke beeld 
hiermee niet verloren gaat. 

De spanten zijn geplaatst op beton-
nen poeren welke gestort zijn op 
de nog bestaande oude kelderwan-

den van het vroegere stationsge-
bouw (zie figuur 1). De kelder was 
bijna 2 meter diep, 12 meter breed 
en liep onder het gehele gebouw. 
De keldermuren zijn bijna 350 
mm dik. De spanten bestaan onder 
uit een dikke stalen plaat die met 
vier ankers in de beton bevestigd 
is. Ieder spant is op twee plaatsen 
getuid in twee richtingen met een 
stalen kabel aan een groot beton-
nen blok. Op deze manier zijn de 
spanten stabiel bevestigd tegen de 
windbelasting. Wie weet, met wat 

periodiek onderhoud, blijven ze 
misschien wel 150 jaar overeind 
staan.
 
Nog enkele kengetallen van een 
spant: het totaal gewicht van het 
spant is 2336 kg en er is 236 m¹ 
hoekstaal 70x70x7 in verwerkt, 
alleen al goed voor 1743 kg. De 
gehele spantconstructie wordt bij 
elkaar gehouden door 838 bouten 
en moeren!

Figuur 14. Oorspronkelijke spant van het grensstation, aan de kop van het Nederlandse deel.
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Bels Lijntje 150 jaar

Amsterdam – Parijs via Baarle (2)
HARRY BENSCHOP

In een vorig artikel hebben we 

gezien dat het Bels Lijntje de eer 

aan Antwerpen-Rotterdam moest 

laten als eerste grensoverschrij-

dende spoorlijn tussen België en 

Nederland. Die verbinding is in 

1855 in gebruik genomen. Tegen 

de troeven van de metropool 

Antwerpen kon het provinciestadje 

Turnhout niet op. Toch werd er 

een paar jaar later weer ernstig 

gedacht over een lijn over Turn-

hout naar Nederland.

Al bij het zoeken naar een eerste 
verbinding tussen België en Neder-
land gaven enkele ingenieurs toen 
al de richting Turnhout-Tilburg de 
voorkeur boven Antwerpen-Rot-
terdam. Simpelweg omdat in dat 
traject geen grote rivieren lagen die 
óf om dure kunstwerken vroegen 
óf om de inzet van stoomboten. 
Door zijn haven kon Antwerpen 
het voor haar meest gunstige tracé 
doordrukken.
Toch werd er nadat de lijn 
Antwerpen-Rotterdam in gebruik 
was genomen, nog geijverd voor 
Turnhout-Tilburg. Men zag dat bij 
ijsgang de stoombootdienst moest 
worden gestaakt. Ook kostte het 
overladen en overstappen tijd. 
Men zag ook dat na opening van 
de spoorlijn Leuven-Herentals in 
1863 de aanleg van een verbin-

ding van Turnhout naar Tilburg 
een ononderbroken spoorweg van 
Charleroi naar Tilburg zou ople-
veren. ‘Turnhout zou het centrum 
kunnen worden tussen Parijs en 
Amsterdam’, schreef De Kempe-
naar op 17 september 1859.

Belangstelling om een lijn van 
Turnhout naar Tilburg aan te leg-
gen was er in overvloed. Ook voor 
Turnhout-Breda waren concessie-
aanvragen ingediend, zij het in veel 
mindere mate. Toch kwam het er 
niet van. Wat was er aan de hand? 
Op de eerste plaats had de ‘Société 
de Turnhout’ in 1853 de voorkeur 
gekregen voor de concessie. Die 
maatschappij maakte evenwel 
geen aanstalten met de aanleg 
van de spoorlijn. Veel concessie-
aanvragen waren ook niet serieus 
te nemen, men kon soms zelfs het 

waarborgkapitaal niet ophoesten. 
Het was dus moeilijk een betrouw-
bare maatschappij te vinden die 
het werk volledig zou opleveren. 
Ook deden de geruchten de ronde 
dat Nederland niet zo zou zijn op-
gezet met de verbinding vanwege 
de handel over de Rijn. En niet 
te vergeten, ook Antwerpen liet 
van zich horen: die stad vreesde 
dat een nieuwe lijn concurrentie 
zou betekenen voor de al be-
staande van Antwerpen-Rotterdam. 
Tenslotte nog een niet te veron-
achtzamen feit: de verbinding van 
Turnhout met Nederland was niet 
in de Spoorwegwet van 1851 
opgenomen.
 

Tilburg of Breda

Hoe het ook zij, vanaf 1862 werd 
er toch weer ernstig gedacht over 

een verbinding van de Belgi-
sche spoorwegen in de provin-
cie Antwerpen met die van de 
Nederlandse in Noord-Brabant. De 
vraag was alleen hoe de lijn zou 
lopen: van Turnhout naar Tilburg 
of van Turnhout naar Breda. Ook 
werd gedacht aan een compromis, 
namelijk een lijn van Turnhout 
naar Baarle-Nassau waar deze 
zou worden gesplitst in een tak 
naar Tilburg en een naar Breda. 
Eén ding was zeker: zowel Tilburg 
als Breda wensten een verbinding 
naar Turnhout. Beide projecten 
waren evenwel niet te financieren. 
Elke stad deed wat hij kon om de 
verbinding in de wacht te slepen.

Tilburg kon rekenen op de steun 
van Turnhout, Den Bosch, Utrecht, 
Amsterdam en ook Leuven. Zowel 
de Tilburgse gemeenteraad als de 
Kamer van Koophandel uit die stad 
bepleiten hun verbinding bij de 
minister van Binnenlandse Zaken. 
Tilburg zou door de lijn een recht-
streekse verbinding krijgen met 
Henegouwen en Luik, van groot 
belang voor de aanvoer van kolen 
voor de textielindustrie. Dat vervoer 
kon niet over water plaatsvinden, 
eerst begin twintigste eeuw was 

Tilburg pas aangesloten op het 
Brabantse net van kanalen. Ook 
zou de Amsterdamse handel met 
Frankrijk en Zwitserland profiteren 
van de verbinding over Tilburg. 
Iedereen hoopte ook op de aanleg 
van een verbinding van Utrecht 
naar Boxtel, waar dan kon worden 
aangesloten op de lijn van Tilburg 
naar Eindhoven. Het gemeentebe-
stuur van Den Bosch maakte zich 
nog sterk voor een lijn van Tilburg 
over Den Bosch naar Nijmegen als 
aansluiting op Turnhout-Tilburg. Zo 
zou ook Den Bosch voordeel halen 
uit het Bels Lijntje. 
Breda bleef zich met alle kracht 
verzetten tegen het traject Turn-
hout-Tilburg. Die stad vond de Ne-
derlandse regering aan haar zijde. 
Breda ging er van uit dat er een 
spoorlijn van Hasselt naar Turnhout 
zou worden aangelegd en hoopte 
dat die kon worden doorgetrok-
ken naar Breda. Daarmee zou een 
verbinding tussen Rotterdam en 
Dordrecht met de fabrieksstad Luik 
tot stand komen die voor beide 
Hollandse steden veel voordeel zou 
opleveren. Diezelfde rechtstreekse 
verbinding liep via Luxemburg door 
tot Bazel waarmee zowel Rotter-
dam als Dordrecht handel dreven.

In diezelfde jaren werd in België 
begonnen met de aanleg van de 
lijn Leuven-Herentals, waarvan een 
positieve invloed werd verwacht 
op een eventueel aan te leggen 
spoorlijn van Turnhout naar Tilburg 
of Breda.
Uiteindelijk werd het pleit eind 
1864 beslecht. Op 4 november 
van dat jaar sloten de voorzitter 
van de maatschappij ‘Nord de 
la Belgique’ en de minister van 
binnenlandse zaken Thorbecke 
een overeenkomst waarin aan de 
‘Nord de la Belgique’ concessie 
werd verleend voor de aanleg én 
exploitatie van een spoorlijn vanaf 
Tilburg langs Baarle-Nassau naar 
de Belgische grens in de richting 
van Turnhout. 
Nog geen twee maanden later 
(op 6 januari 1865) verleende de 
Belgische minister van openbare 
werken aan ‘Nord de la Belqique’ 
een concessie voor een spoorlijn 
van Turnhout naar de Nederlandse 
grens, in de richting van Tilburg. 
Tilburg had zijn slag binnenge-
haald.
De spoorlijn Turnhout-Tilburg 
moest in beide eindsteden aan-
sluiting geven op bestaande lijnen. 
Locomotieven en wagons van 
de beide landen moesten zonder 
belemmering over de grens kunnen 
doorrijden. De spoorbreedte werd 
vastgesteld op 1,435 meter. Het 
minimum aantal treinen per rich-
ting werd vastgesteld op twee. 

Er was dus besloten een inter-
nationale verbinding tot stand te 
brengen van Turnhout naar Tilburg, 
en niet naar Breda. Centra als 
Amsterdam, Utrecht en Den Bosch 
maar ook Tilburg en Turnhout 
hadden hierop aangedrongen. Zij 
wensten een vlugge verbinding 
met industriële gebieden in België, 

Voorzijde station Turnhout. foto Stadsarchief Turnhout

Voorplein station Tilburg. foto Stadsarchief Turnhout
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maar ook met Frankrijk. 
De lijn was vooral om economische 
redenen gewenst. Op het eerste 
zicht kreeg de spoorlijn Turnhout-
Tilburg vooral een internationale 
rol toegedicht. Maar natuurlijk liet 
een spoorlijn de dorpjes erlangs 
niet onberoerd. Hun inwoners 
konden makkelijker reizen. En de 
landbouw kon profiteren, voor de 
aanvoer van mest en afvoer van 
producten. 

Welke rol het Bels Lijntje effectief 
heeft gehad – internationaal, regio-
naal of lokaal – komt nog aan bod. 

De aanleg

Met grote stappen gaan we door de 
aanleg van het Bels Lijntje heen. 
Die verliep voorspoedig, alleen de 
grondverwerving zorgde voor wat 
vertraging. Op 1 oktober 1867 
reden de eerste treinen tussen 

Turnhout en Tilburg. Hoewel er 
voorlopig slechts één spoor werd 
aangelegd, was in de concessie-
voorwaarden opgenomen dat de 
onteigening moest gebeuren voor 
twee sporen.
Op het ruim dertig km lange traject 
(22 in Nederland, 8 in België) 
zijn bij de aanleg van de lijn vier 
stations gebouwd, namelijk Riel, 
Alphen (in beide plaatsen een 
identiek hoogbouwstationnetje), 
Baarle-Nassau dorp en het station 
Weelde-Merksplas op grondgebied 
van Turnhout (de twee laatste met 
een laagbouwstation). Het grote 
station aan de grens is er pas later, 
in 1906, gekomen. 
Voor de bewaking van de overgan-
gen en de seinen zijn er op het 
Nederlands deel van het traject 
28 ‘routehuisjes’ gebouwd. Daar 
zijn er nu nog zeven van over. In 
Turnhout moest een zware ijzeren 
spoorbrug over het net aangelegde 
kanaal worden geplaatst.
Hoeveel de aanleg heeft gekost, 
is niet bekend. Voor de kosten 
van het Nederlands traject werd 
in 1898, bij de nationalisatie van 
de lijn, een bedrag genoemd van 
1.840.000 frank oftewel 84.000 
frank per km. Als die schatting 
klopt, dan is het een ‘goedkope 
lijn’ geweest. Niet zo verwonderlijk 
omdat de lijn door vlak land ging. 
Er waren geen dure kunstwerken 
nodig. Het Belgisch deel was 
waarschijnlijk een stuk duurder 
vanwege de brug over het Kanaal 
van Dessel naar Schoten. In het 
Turnhouts Vennengebied had men 
ook te maken met een drassige 
bodem.

Grand Central Belge

Het Bels Lijntje werd geëxploi-
teerd door de Grand Central Belge 
(GCB). Dit was een groepering van 

particuliere spoorwegmaatschap-
pijen met als doel een rendabel 
exploitatienet uit te bouwen. De 
maatschappij ‘Nord de la Belgi-
que’ die de concessie voor zowel 
de aanleg als de exploitatie van 
Turnhout-Tilburg had gekregen, 
had de gewoonte de aanleg van 
een lijn te scheiden van de exploi-
tatie. Voor een jaarlijkse vergoeding 
van 1.116.026 frank kwam die 
voor het Bels Lijntje in handen van 
de GCB.
De Grand Central Belge was een 
machtige partij: op haar hoog-
tepunt in 1879 exploiteerde ze 
738 km spoorlijn waarvan 172 
km op Nederlands grondgebied. 
Van groter belang was dat de GCB 
enkele ‘ononderbroken’ lijnen in 
exploitatie had: van Rotterdam 
naar Antwerpen, van Antwerpen 
naar Duitsland via Aarschot, Has-
selt en Maastricht naar Aken en 
via Neerpelt, Budel en Roermond 
naar het Roergebied. En natuurlijk 
niet te vergeten de lijn van Tilburg 
over Aarschot, Leuven naar Noord-
Frankrijk waar naadloos werd 
aangesloten op de lijnen van de 
maatschappij ‘l’Est-Français’. Met 
andere woorden, de GCB had in 
de periode tot 1880 een belangrijk 
deel van de spoorwegexploitatie 
in België in handen, zowel wat 
betreft de oost-west-verbindingen 
als de verbindingen noord-zuid. De 
GCB- lijnen vormden dan ook een 
geduchte concurrent voor andere 
spoorwegen, waaronder die van 
de staat.
Een gouden toekomst lag dus voor 
het Bels Lijntje in het verschiet, 
zou je denken. Maar helemaal ‘on-
onderbroken’ waren de GCB-lijnen 
ook weer niet. Het traject Lier-Turn-
hout hoorde niet echt tot het GCB-
net. Dat hoefde niet direct proble-
men op te leveren. Het traject was 
in eigendom van de ‘Société de 

Eerdere brug over het kanaal bij Turnhout. foto Stadsarchief Turnhout

Het net van de Grand Central Belge. coll. Jan van Eijck

Oudst bekende dienstregeling 1868. coll. Jan van Eijck
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Turnhout’, maar de exploitatie was 
in handen van de maatschappij 
‘d’Anvers à Rotterdam’, een van de 
drie spoorwegmaatschappijen die 
de GCB vormden. Toch ging het 
juist op dit punt al vroeg mis voor 
het Bels Lijntje.

Drie treinen per dag

Aanvankelijk reden er drie treinen 
per dag heen en terug over het 
Bels Lijntje, doorgaande treinen 
van Tilburg tot Aarschot. Dat aantal 
zou fors toenemen, zo verwachtte 
men, als enkele aansluitingen zou-
den worden gerealiseerd. Want in 
1867 kon je vanuit Tilburg alleen 
naar Breda of Boxtel reizen.
In 1870 kon je al wel vanuit Boxtel 
naar Utrecht reizen. Daar werd 
aangesloten richting Amsterdam. 
De lijn Givet (in Noord-Frankrijk) 
– Tilburg was daarmee onderdeel 
van de kortste verbinding vanuit 
Frankrijk en een groot deel van 
België naar Amsterdam. En dan 
hoefde je ook geen gebruik te 
maken van een bootverbinding: 

de brug over het Hollands Diep 
bij Moerdijk kwam eerst in 1872 
in gebruik. Maar ook toen was 
‘Amsterdam – Parijs over Baarle’ 
nog korter dan over Rotterdam en 
Den Haag. 
Die afstand werd nog eens met 
acht kilometer bekort door de 
aanleg van de lijn van Tilburg naar 
Den Bosch. Dat gebeurde pas 
in 1881. Achteraf gezien heeft 
dat voor ons Bels Lijntje te lang 
geduurd, want vanaf 1875 kreeg 
men af te rekenen met problemen 
bij Turnhout.

In de beginjaren duurde de reis 
van Tilburg naar Turnhout ongeveer 
één uur. Van Tilburg naar Brussel 
was je tussen de drie en vier uur 
onderweg. Naast stoptreinen werd 
er vanaf 1870 ook een snel-
trein tussen Tilburg en Turnhout 
ingelegd, om het internationale 
vervoer te bevorderen. Volgens de 
Tilburgse Courant werden er door 
de Nederlandse Staatspoorwegen 
ook extra sneltreinen van Utrecht 
naar Brussel ingelegd via Tilburg 

en Leuven. Hoewel goedkoper en 
doelmatiger dan om te rijden via 
Rotterdam, voldeed het niet aan de 
verwachtingen.
Ook op lokaal vlak liep het niet 
goed. Al in 1872 verzocht de GCB 
om het station te Riel als ‘halte’ te 
mogen inrichten, alleen voor het 
in- en uitstappen van reizigers. Er 
was te weinig verkeer om het sta-
tionspersoneel aan te houden. Ook 
op de andere Nederlandse stations 
was het verkeer niet noemens-
waard. Bovendien waren er in de 
eerste jaren klachten over gebrek 
aan personeel en over de omslach-
tige douanebehandeling.

De schakel Turnhout-Herentals

Al in 1875 kwam er een eind 
aan de doorgaande verbinding 
Tilburg-Aarschot. De GCB mocht 
niet meer over het tussenliggende 
traject Turnhout-Herentals rijden. 
Reizigers waren verplicht om 
telkens over te stappen. Bagage 
moest worden overgeladen. Met 
als gevolg vertraging, geld- en 

tijdverlies. Na half drie ’s middags 
kon men vanuit Turnhout niet 
verder naar het zuiden reizen. Wie 
later in Turnhout aankwam, moest 
er overnachten. 
Met vlotte aansluitingen was er nog 
niet zoveel aan de hand geweest. 
Maar dat was nu niet de bedoeling 
van de ‘Société d’Anvers à Rotter-
dam’. Want die zat – als exploitant 
van het traject Turnhout-Herentals-
Lier – achter het opzeggen van het 
verdrag met de GCB om gebruik te 
mogen maken van Turnhout- He-
rentals.
Al geruime tijd waren er plannen 
om de moederlijn van de ‘Société 
d’Anvers à Rotterdam’ te naasten. 
Vanzelfsprekend wilde de maat-
schappij een zo hoog mogelijke 
overnameprijs. Die zou worden 
berekend op basis van de netto-op-
brengsten van de lijn Antwerpen-
Rotterdam. De ‘Société d’Anvers à 

Rotterdam’ had er dus alle belang 
bij om het treinverkeer op de lijn 
Turnhout-Herentals-Lier te bemoei-
lijken om zo meer verkeer af te 
leiden naar haar moederlijn.

In Turnhout was men niet van 
zins deze ongemakken lijdzaam te 
ondergaan. De Stad drong er bij de 
staat op aan om de lijn Turnhout-
Lier over te nemen. Nationalisering 
zou een betere dienstverlening en 
betere aansluitingen met de treinen 
van en naar Nederland mogelijk 
maken. Binnen de regering waren 
de ministers van openbare weken 
en financiën het oneens over de 
aanpak. 
Uiteindelijk deed de minister van 
buitenlandse zaken een beroep 
op de Nederlandse regering om 
samen naar een oplossing te 
zoeken: ‘Wanneer het treinverkeer 
onmogelijk wordt door een slechte 

verstandhouding tussen private 
maatschappijen, dan eist het open-
baar belang het ingrijpen van de 
regering. Dat geldt zeker voor een 
internationale lijn.’ Hij drong er dan 
ook bij de Nederlandse regering 
op aan om druk uit te oefenen op 
de Nederlandse Staatsspoorwegen 
(SS). Die moest maar in onder-
handeling treden met de GCB voor 
een betere dienstverlening. Op zijn 
beurt reageerde Nederland dat ‘de 
oorzaak van de slechte aansluitin-
gen niet zozeer in Nederland als 
wel in België gezocht moesten wor-
den’. Wel werd toegegeven dat ook 
de SS al enkele jaren geen verbin-
ding tussen Amsterdam en Brussel 
meer verzorgde over de kortste 
route (over Baarle dus), maar ‘de 
oorzaak daarvan was te zoeken 
bij de Belgische Staatsspoorwegen 
die steeds moeilijkheden veroor-
zaakte’. Met de uitspraak dat ‘voor 

De trein door Baarle. coll. Ad Jacobs

De afsplitsing van het Bels Lijntje in Tilburg. coll. Jan van Eijck
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het minieme internationale verkeer 
dat nu gebruik maakte van de lijn 
Turnhout-Tilburg de bestaande 
aansluitingen voldoende waren’, 
was in één klap duidelijk hoe in 
die jaren vanuit Nederland naar 
het Bels Lijntje werd gekeken.

Beterschap leek in zicht toen de 
Belgische Staat in 1882 het traject 
Turnhout-Herentals-Lier overnam. 
Dat bleek al vlug ijdele hoop. De 
Belgische overheid liet weliswaar 
de treinen van de GCB vrij rijden 
tussen Herentals en Lier in de ver-
binding naar Mönchen-Gladbach 
en het Roergebied, maar verbood 
de GCB tegelijkertijd het traject 
Turnhout-Herentals te gebruiken. 
De zo gehoopte internationale ver-
binding tussen Tilburg en Aarschot 
werd dus niet hersteld.
Achter die beslissing lagen bepaald 
mindere nobele bedoelingen. In 
1880 was de Belgische Staat in 
het bezit gekomen van de lijn van 
Antwerpen naar de Nederlandse 
grens. En probeerde zoveel moge-
lijk verkeer af te leiden naar zijn 
eigen lijnen.
De Belgische Staat deed als 
alle andere maatschappijen dus 

duchtig mee aan de concurrentie-
strijd. Het overstappen in Turnhout 
en Herentals zou op zich niet al 
te veel bezwaren hoeven op te 
leveren, ware het niet dat de ver-
trekuren zo waren vastgesteld dat 
reizigers uit Turnhout bij hun aan-
komst in Herentals uren moesten 
wachten op de trein naar Aarschot. 
Ook zagen zij de treinen naar 
Geel, Mol en Mönchen-Gladbach 
in de verte wegrijden. Kortom, de 
verstandhouding tussen de GCB 
en de Staat was niet best, tot groot 
ongenoegen van de reizigers.

Intussen was duidelijk geworden 
dat ook de GCB zich niet langer 
voor de lijn Turnhout-Tilburg in-
zette. Het traject lag te ver van de 

rest van haar lijnen. Het internati-
onale verkeer verliep vooral langs 
de lijn Antwerpen-Rotterdam. Deze 
lijn bood ook het voordeel van twee 
grote havens aan te doen. Turn-
hout-Tilburg was een lijn geworden 
met enkel een lokaal belang.
De hoop werd nu gevestigd op 
nationalisatie van het Bels Lijntje. 
Dat gebeurde uiteindelijk in 1898. 
Maar ook dat liep bepaald niet 
van een leien dakje, zoals u in een 
volgend artikel kunt lezen.

Bron:
Josée Slegers.
Het Bels Lijntje, de geschiedenis van 
de spoorlijn Turnhout-Tilburg.

Dienstregeling 1881. coll. Jan van Eijck

Station Turnhout. foto Stadsarchief Turnhout

Heikant en de Heihoef

Bewoning van Ulicoten in 1900 (2)
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. In deel 2 de Heikant en 

de Heihoef.

Alle huizen van de Heikant staan 
een paar honderd meter ten zuiden 
van de Bremer. Die stroomt van 
Baarle naar Heerle, juist ten zuiden 
van de bebouwing van Ulicoten. 
Op enkele plaatsen kun je over de 

Bremer komen. De belangrijkste 
overgang was die over de Hoog-
eindsebaan (nu Wilhelminastraat) 
naar de weg naar de Nieuwe 
Strumpt (nu Heidreef), Heikant en 
Heihoef. Een andere belangrijke 
overgang over de Bremer, was het 
Oude Strumptse Pad, dat bij de 
Korenmolen (KM op kaart 1), via 

C15 (Meeuwesen), over de Poolse 
Heining naar de Velderstraat en 
de Oude Strumpt gaat. Het stukje 
tussen de Poolse Heining en de 
Velderstraat wordt ook Glazenstraat 
genoemd, waarschijnlijk omdat 
in de winter het water op de pad 
spiegelde als glas.

kaart 1 Heikant 1900. (www.topotijdreis)

kaart 2 Heikant 2016. (www.topotijdreis)
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en Josephus (Sjef, 1875). De twee  
dochters zijn: Cornelia (1868) 
en Johanna (1872). Johanna 
Verheijen trouwde met Thomas 
van Engelen, zij gingen in Chaam 
wonen. Net voor de oorlog kwam 
hun zoon Frans van Engelen, ge-
trouwd met Jo van Ginneken op de 
boerderij wonen. Later kwam hun 
zoon: Wim van Engelen getrouwd 
met José Rovers, op de boerderij.  
Nu woont hier Carlo Kennes met 
zijn gezin, zoon van Jo van Enge-
len en Louis Kennes. Jo is dochter 
van Frans van Engelen en Jo van 
Ginneken.

Kaart 3 Verkooping Vermeeren aan de Heikant ca. 1920 .

Wit huiske (WH)
Dit huisje stond net aan de Belgi-
sche kant van de grens, maar zo 
dicht er bij, dat we dit er maar bij 
genomen hebben. Hier woonde 
Janneke Franken, hij kwam ook 
in Ulicoten naar de kerk. Hij was 
getrouwd, maar ik weet niet meer 
hoe zijn vrouw heette. Ik denk dat 
het huis na de oorlog afgebroken 
is. Het stalletje heeft er nog lang 
gestaan. 
Ik (Jeroen) ken alleen de peren-
boom nog, die bij het wit huiske 
stond, tot in de jaren 70 denk ik. 
Het waren lekkere peren.

 

Heidelust (HL) 
Dit jachthuis van de familie 
Mastboom staat net aan de Ne-
derlandse kant van de grens. Wij 
noemen dit: ’t paviljoentje. Ik denk 
dat dit rond 1900 gebouwd is. Wij 
kwamen hier al voor de oorlog, we 
dachten eerst dat dit op Bels stond. 
We gingen niet over de paden, 
want er was een boswachter. 
Eigenaar Mastboom was een Hol-
lander. Hij was burgemeester van 
Oud-Gastel. Ik ben bij zijn zoon 
Henri Mastboom in Oud-Gastel nog 
ooit op bezoek geweest. 
Een tiental meter achter het 
paviljoentje stroomt een beek, die 

iets verder naar het noorden in De 
Bremer uitkomt. De Poolse Heining 
is vlak daarvoor samengegaan 
met De Bremer. Een stuk verderop 
komen De Bremer en De Bol-
lekensloop bij elkaar en stromen 
verder naar het westen als De 
Heerlese Loop. Een honderd meter 
verderop gaat de Heerlese Loop 
onder de Jalse weg door. 

Verschillende boeren kochten in de 
jaren 20 van de vorige eeuw grond 
van Vermeeren, o.a. de kinders 
Verheijen (zie C11), Jan. Meeu-
sen (zie C12), Corneel Koijen (zie 
C13), Jozef Meeusen (zie C15a) 
en de kinders Meeusen (zie C15), 
zie kaart 3.

Heikant 

C11 (nu Heikantsestraat 10) 
Hier wonen Johannes Petrus 
Verheijen (1820-1904), met Maria 
Theresia Kusters (1834-1909) en 
hun 3 zonen en 2 dochters. De 
3 zonen zijn alle drie ongetrouwd 
gebleven en worden de 3 koningen 
genoemd: Petrus Jacobus (Sjaak, 
1862), Fransiscus (Frans, 1869) 

WH Plaats van Wit Huisje, over de grens, vanuit 
Nederland, aan de linkerkant van de weg van Meir (Meer) 
naar Ulicoten (in 2013). 

HL Jachthuis Heidelust vanuit weide ervoor, beide Nederlands (in 2013). 

HL Jachthuis Heidelust (in 2013). 

C11 Boerderij Verheijen (in 1985 Wim en José van 
Engelen Rovers).

HL Jachthuis Heidelust vanuit België met grensbeek 
in 2013). 

C11 Boerderij Verheijen (in 1985, met jaartal 1897 in de gevel van de stal). 
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C14 (later C15, 
nu Heikantsestraat 3) 
Hier woont Maria Cornelia van 
Loon, (1841-1909), weduwe van 
Fransiscus Stoffels, met haar kin-
deren Adrianus Johannes Stoffels 
(Jaan, 1875) en Dimphna Stoffels 
(1882). 
Adrianus Johannes Stoffels trouwt 

later met Maria Catharina Peeters 
(1868, zij is dan weduwe van 
Antonius Fransiscus van Vugt en 
moeder van de in 1887 geboren 
en later 100-jarige Jantje van 
Vugt). 
Petrus Cyrilles (Peer) Stoffels 
(1879) is ook een zoon van Fran-
siscus Stoffels en Maria Cornelia 
van Loon. Peer trouwde met Gerar-
diena (Dien) Sommen, zij woonden 
later aan de Baarleseweg. 
De voordeur van dit huis staat aan 

het Oude Strumptse pad, niet aan 
de Heikant. 
Nu woont hier Verbraak. 
 
C15 (later C16, 
nu Molenstraat 16) 
Op deze boerderij wonen 4 kin-
deren van Jacobus Meeuwesen 
en Anna Catharina Verheijen: 
Bernardus Meeuwesen (Nardoom 
van mijn moeder, 1855-1920), 
Aloysius Meeuwesen (Louis 1857-
1902), Josephus Meeuwesen 
(Sjefoom, 1859-1931) en Maria 
Catharina Meeuwesen (tante Marie 
1865-1914). Vader Jacobus 

C12 tegel naast de voordeur van 
boerderij Meeuwesen: “OLVrouw 
van ALTIJD DURENDE BIJSTAND 
BESCHERM ONS GEZIN”(in 2017). 

C12 Boerderij Meeuwesen-Jespers (in 1933).

C12 Boerderij Meeuwesen (in 2017). 

C13 Boerderij van kinderen van Loon (in 2017, Kees Koijen). 

C13 eerste steen naast voordeur 
“Kinderen Van Loon”(in 2017). 

C12 (nu Heikantsestraat 8) 
Hier woont Cornelia Jespers 
(Meerle 1835), weduwe van Cees 
Meeuwesen, met haar 2 kinderen 
Maria Cornelia (1875) en Johan-
nes Pius (Janneke 1877) en zwa-
ger Adrianus Meeuwesen (1828). 
Nu wonen hier Johan, Gerda en 
Marja Meeuwesen, kinderen van 
Josephus Meeuwesen, zoon van 
Johannes Pius (Janneke) Meeuwe-
sen, zoon van Cees Meeuwesen. 
Johan geeft door dat de boerderij 
in 1906 gebouwd is op de plaats 
van een oudere boerderij. In 1977 
is de boerderij verbouwd. 

C13 (nu Heikantsestraat 6)  
Hier woont Adrianus van Loon 
(1859) met zijn 3 zusters: Cor-
nelia (1857), Catharina (1865), 
Clothilda (Tilleke, 1870).  
In 1913 komen hier bij in wonen 
(toen C14): Cornelis (Kees) Koijen 
(Meerle 1880) gehuwd met Jo-
hanna Maria Keustermans (Meerle 
1884).
Op de eerste steen naast de 
voordeur staat: 1900 Kinderen Van 
Loon. 
Nu woont hier Kees Koijen, zoon 
van Christ Koijen (hij zette een 
nieuwe boerderij na de oorlog aan 
de andere kant van de straat), zoon 
van Cornelis Koijen.

C13 Boerderij Kinderen van Loon, met jaartal 1900 in de westgevel van de stal 
(in 2017). 

C14 huis van Maria Cornelia Stoffels 
van Loon (ca 1963: Ria Willemsen en 
haar oma Marie Willemsen Sommen 
voor het oude huis).

C15 Boerderij van kinderen Meeuwesen (in 2016, met jaartal 1891 in gevel 
van de stal). 
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Meeuwesen, heeft de korenmolen 
(KM op kaart 1) in 1882 gezet. 
Zijn zoon Sjef werd mulder. Sje-
foom huwde in 1900 met Johanna 
Maria Meeuwesen (tante Sjo C2 
1861). Zij verhuizen in 1901 naar 
C15a. 
De voorkant van de boerderij is 
gericht naar het zuiden; naar de 
Heikant. Met de verbouwing in 
1936 is de voordeur verhuisd van 
de Heikant naar de Molenstraat. 
Naast de boerderij aan de westkant 
loopt het Oude Strumptse Pad, 
van de korenmolen naar de Oude 
Strumpt. 
De boerderij bestaat uit woonhuis 
(wanneer het huis gezet is weten 

we niet), met Hollandse stal eraan 
vast, 2 schuren en een schop. 
De schuur aan de westkant van 
de Oude Strumptse Pad had een 
lemen vloer. Hierin stond een dors-
machine die aangedreven werd 

door een paard dat voor de schuur 
rondliep aan een manege. 
De potstal is in 1891 vervangen 
door de Hollandse stal: de koeien 
stonden niet langer op hun eigen 
mest, maar op een stenen vloer 
met mestgoten en gierkelder. Aan 
de buitenkant is nog in de westge-
vel van de stal te zien: IM 1891 = 
Jacobus Meeuwesen 1891.  
 
Eind 1914, is deze boerderij 
verhuurd aan Jan Frans (Jan-
neke) Brosens, die vanuit Zundert 
kwam en die hiervoor een andere 
boerderij aan de Heikant huurde, 
zie C18. 
Sjef Geerts (mijn vader, gebo-
ren in 1895 op de Hazenberg, 
C68) trouwt in 1925 met Maria 
Meeuwesen (mijn moeder, geboren 
in 1898 op ’t Hoogeind, C26), 
dochter van Janus Meeuwesen 
en Elisabeth (Lies) Meeuwesen. 
Lies Meeuwesen was een doch-
ter van Jacobus Meeuwesen van 
de Heikant. Sjef Geerts en Maria 
Meeuwesen komen dan op de 
boerderij aan de Heikant te wonen. 
Graard Geerts (vader van Sjef) had 
ook een stuk grond van Vermeeren 
gekocht (zie kaart 3), dat kwam 
goed uit. 
Nu woont hier mijn zus Betsie van 
Sas-Geerts, dochter van Sjef Geerts 

en Maria Meeuwesen, met haar 
zoon Jozef.

C15a (later C17, 
nu Molenstraat 14 en14a) 
Vanaf 1901 wonen hier: Josephus 
(Sjefoom) Meeuwesen (1859-
1931, vanuit C15), gehuwd met 

Johanna Maria (Sjo) Meeuwesen 
(1861-1936, vanuit C2 Nieuwe 
Strumpt), inwonend is schoonmoe-
der: vanaf C2: Isabella Catharina 
Rijvers (Meir 1820 -1904).  
In dit huis zit nog een eerste 
steen van 1900 van het echtpaar 
Meeuwesen – Meeuwesen.) In 
de voordeur was in het glas een 
molen gegraveerd weet ik nog. Sjef 
Meeuwesen is de mulder. 
Later is de molen verkocht aan 

Bart Theeuwes en hij heeft het 
huis aan de molen laten bouwen. 
Nu staat dit huis leeg en wordt 
afgebroken. 
 
C16
Met C16 wordt in 1900 waar-
schijnlijk de molen aangeduid. 
De molen is in 1882 gezet door 
Jacobus Meeuwesen, zie bij C15. 
Het huis op de foto tegen de molen 
is later gezet door Bart Theeuwes.

C15 Boerderij van kinderen Meeuwesen (ca. 1950, Sjef en Marie Geerts 
Meeuwesen). 

C15 Boerderij van kinderen 
Meeuwesen (in 2013, familie van Sas 
Geerts). 

C15a gevelsteen naast de voordeur 
met “J. Meeuwesen J.M. Meeuwesen 
3 aug 1900) (in 2016).

C15a huis van familie Meeuwesen – Meeuwesen (in 2016). (coll. fam. Geerts)

C16 molen van Sjef Meeuwesen 
(ca. 1920, met woonhuis van Bart 
Theeuwes eraan vast).

 C17 Boerderij van kinderen Tuijtelaars – Verheijen (jaartal onbekend).

 C18 Boerderij van familie Brosens – Verschueren (in 2017, Piet en Agnes 
Jansen Sommen). 
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C17 (later C19, nu Heikant-
sestraat 4) 
Hier wonen 5 kinderen van 
Cornelis (Kees) Tuijtelaars en Jo-
hanna Maria Verheijen: Bernardus 
Adrianus Tuijtelaars (1849), Maria 
Catharina Tuijtelaars (1845-1908), 
Maria Elisabeth Tuijtelaars (1852), 
Johannes Petrus Tuijtelaars (Jan, 
1857-1940), Johanna Fransisca 
Tuijtelaars (1866) en een neef: 
Johannes Fransiscus Meeuwesen 
(1853). 
 
In 1909 verhuizen zij naar Ulico-
ten C27 (dorp) en komt Adrianus 
Seeuws (in 1868 geboren op de 
Maaijkantsestraat, een neef van de 
Tuijtelaars) naar de boerderij op de 
Heikant. Adrianus Seeuws is ge-
trouwd met Maria Rosalia (Mieke) 
Boeren (1875, zie C1 Strumpt). 
Zoon Herman Seeuws wordt hier 
geboren in 1909. “De stal is ver-
bouwd, ik denk in de oorlog”, zegt 
Gust Geerts. 
Ik (Gust Geerts), weet nog dat 
we bij Jan Tuijtelaars ‘op de kaas’ 
mochten komen (= uitvaart), in 
1940, omdat we familie waren 
langs de kant van Verheijen (zijn 
moeder was een zuster van Anna 
Catharina Verheijen, zie C15). 
We kregen toen vrij van school. Ik 

was toen ook misdienaar in deze 
uitvaartdienst. Deze uitvaartdienst 
was iets bijzonders, iedereen 
moest mee naar de kerk. 
 
C18 (later C20, 
nu Heikantsestraat 2) 
Hier wonen Jan Frans Brosens 
(Meerle 1874), gehuwd met Maria 
Johanna Verschueren (Meir 1875), 
met hun kinderen Maria Elisabeth 
(1899), Gerardus Josephus (Geert 
Broos, 1900 huwde later Fien 
Leuris, woonden later aan de Mo-
lenstraat), Maria Sophia (1902), 
Elisabeth (1903), Rosalia (Roos 
1905), Louisa Antonetta (1906), 
Ludovica Catharina (1908) en 
Petrus Johannes (1909). 

Zij huurden deze boerderij, ik denk 
van Tuijtelaars. 
Dit gezin vertrekt in 1909 naar 
Zundert. (Dit gezin komt later 
terug op C16 (voorheen C15) en 
huurt de boerderij van de kinderen 
Meeuwesen.) 
Vanaf 1911: vanaf C34 (voorheen 
C32): Josephus Sommen (Sjef, 
1862), gehuwd met Johanna 
Maria Seeuws (1861). 
Nu woont hier Piet Jansen, ge-
huwd met Agnes Sommen, dochter 
van Gust Sommen, zoon van 
Sjef Sommen en Johanna Maria 
Seeuws.
 
C19 
Hier wonen Adrianus Adriaan-
sen (Chaam 1824) en zijn zoon 
Adrianus Cornelis (1863). De 
vader vertrekt in 1908 naar Breda. 
Zijn zoon vertrekt met zijn gezin 
in 1908 naar Ulicoten C57a (de 
nieuwe Meerleseweg.). Dochter 
Maria Elisabeth Adriaansen (1903-
1933) trouwt met Emilius Cornelis 
(Mil) Vriens. Later trouwt Mil 
Vriens met Keeke Verhees. 
We weten niet waar het huis aan 
de Heikant precies gestaan heeft. 
Dit huis is gesloopt ergend aan de 
Heikant. 

C20 Boerderij De Heihoef van familie Meeuwesen – Aerts (jaartal onbekend). 

C20 Boerderij De Heihoef van familie Meeuwesen – Aerts (in 1985). 

Heihoef

C20 (later C21, nu Heihoef 3) 
Hier wonen Adrianus Meeuwesen 
(1851) (Jaanoom = oom van 
mijn moeder Maria Meeuwesen) 
gehuwd met Adriana Maria Aerts 
(1851, tante Mieke). Zij verhuizen 
in 1909 naar Ulicoten C56: dorp. 
De oom van Adriana Maria Aerts: 
Henricus van den Avort (1835) 
vertrekt in 1904 naar Dongen. 
Vanaf 1909: vanaf Ulicoten C80 
(voorheen C73; Bartelbaan): Eli-
sabeth van Beek (1859), weduwe 
van Petrus van den Ackerveeken 
met 7 kinderen. 
Petrus van den Ackerveeken 
boerde aan de Bartelbaan. Waar-
schijnlijk liet hij graan malen bij 
de mulder. Hij verongelukte bij de 
molen van Josephus Meeuwesen, 
de broer van Adrianus Meeuwesen. 
De familie Meeuwesen was aange-
daan door dit overlijden en mede 
hierdoor is Elisabeth van Beek met 
haar kinderen verhuisd naar de 
Heihoef. 
Gust van den Ackerveeken (zoon 
van Cornelus Ludovicus (Louis), 
zoon van Petrus van den Acker-
veeken), vertelde dat in het gareel 
van het paard dat aanwezig was 
in de boerderij, dezelfde initialen 
stonden als van hun naam: v.d. A. 
(voor Van den Avort en later voor 
Van den Ackerveeken) 
Nu woont hier P. Palen.

Foto’s: familie Geerts tenzij anders 

vermeld.

Rectificatie
Gust Geerts heeft nog een schrijffoutje ontdekt in het 
vorige artikel bij C6 (Postel). Niet Jaan, maar Jaak 
Braspenning (zoon van Adrianus Braspenning) liet 
Gust en Jeroen het schilderij zien.

Reactie van lezers

Jos van Roozendaal heeft gerea-
geerd op het artikel ‘Bewoning van 
Ulicoten in 1900’ (deel 1) in het 
vorige nummer van Van Wirskaan-
te van Jeroen Geerts.  

‘Allereerst complimenten voor het 
prachtige artikel en dank voor het 
verzamelen en vastleggen van het 
zoekwerk van Jeroen en zijn vader. 
Toch een kleine reactie/correctie op 
het artikel en wel over huisnummer 
C8 ofwel het bekende ’t Klompke. 
Zover ik mij kan herinneren is dat 
eind jaren vijftig Jan Smeekens en 
zijn gezin woonde op ’t Klompke. 
Toon Smeekens en zijn gezin 
woonde in een houten woning 
die links stond op het erf van 
’t Klompke. Begin jaren zestig 
verhuisde Jan Smeekens en zijn 
gezin naar de Baarleseweg waar 
ze het huis van Harrie Laurijssen 
hadden gekocht, nu Baarleseweg 
nummer 26. 
Het is goed mogelijk dat Toon toen 
hij getrouwd is, ingewoond heeft in 

het begin bij de ouders Smeekens 
of bij Jan Smeekens en zijn gezin. 
Familieleden van de familie 
Smeekens zullen hopelijk ook wel 
reageren en die kunnen het zeker 
precies vertellen. 
 
Verder in dezelfde alinea staat dat 
de Clemenshoeve in de oorlog 
is afgebrand. De Clemenshoeve 
bestond toen niet, wel had Raming 
daar de hoeves Olga en Ellen laten 
bouwen. 
Op de Olga hoeve kwam en is 
nog steeds de familie Tielemans, 
Beemdendreef nummer 3. 
Op de Ellen hoeve kwam de familie 
Piet Peeters en die stond onge-
veer op de plaats waar nu Oude 
Strumptsebaan nummer 3 is van 
Peeters. 
In de middag van 13 oktober 
1944 werd de Ellen hoeve gebom-
bardeerd en geheel verwoest. 
Zie voor het verhaal uit het jaar 
2015 nummer 2 van Wirskaante 
vanaf bladzijde 38.

C6 (Postel).
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Enclaves in Oost-Europa

Hoe uniek is Baarle? (5)
HERMAN JANSSEN

Op onze denkbeeldige, jarenlange 

ontdekkingsreis naar alle enclaves 

van onze planeet verlaten we Azië 

en zetten we koers naar Oost-

Europa. Ook daar ontstonden na 

het uiteenvallen van de Sovjet-

Unie in 1991 tal van enclaves. 

We ‘bezoeken’ in deze aflevering 

een Russische enclave en voor 

één keer ben ik écht blij dat het 

slechts een denkbeeldige reis 

is! De ware reden verneem je 

verderop in de tekst.

Rusland en Wit-Rusland zijn 
twee verschillende landen. Ze 
zijn samen met Oekraïne de drie 

oorspronkelijke Sovjetrepublieken. 
Rusland, officieel de Russische 
Federatie, ligt deels in Europa 
en deels in Azië. Vanuit politiek 
perspectief ligt de klemtoon op 
Europa, omdat de belangrijkste 
delen van het land in het Europese 
deel liggen en ruim 70% van de 
bevolking hier woont. Wit-Rusland 
verliet de Sovjetunie op 19 sep-
tember 1991 en werd toen een 
onafhankelijke republiek. Sinds 
1994 regeert president Aleksandr 
Loekasjenko met strakke hand over 
het land. 

Op 26 januari 2000 trad of-
ficieel een verdrag tussen beide 
landen in werking: er werd een 
unie gevormd. Maar kort na de 
inauguratie leken beide staten hun 
oorspronkelijke enthousiasme voor 
die unie al verloren te hebben. Zo 
lieten in 2001 eerst Rusland en 
vervolgens Wit-Rusland de dou-
anecontroles langs de gezamenlijke 
grens herstellen, waarmee de in-
gestelde douane-unie effectief van 
tafel was. Aanvankelijke plannen 
voor een gezamenlijke munteen-
heid werden in de daaropvolgende 
jaren meermaals uitgesteld. De 
reden voor het bekoelen van het 
enthousiasme lag in het feit dat de 
presidenten van beide landen heel 
verschillende visies over de unie 
hadden. Loekasjenko wilde een 
sterke staat naar het voorbeeld van 
de Sovjet-Unie, met twee sterke 
leiders: Poetin en hijzelf. Maar 

Poetin voelde er weinig voor om 
Rusland ondergeschikt te maken 
aan de unie en wilde zijn eigen 
beleid voeren, zonder bemoeienis 
van buitenaf. Daarbij kwam een 
gasconflict de relatie tussen beide 
landen ernstig vertroebelen. 

In mei 2009 volgde een nieuwe af-
koeling van de bilaterale betrekkin-
gen. Loekasjenko zocht toenade-
ring tot het westen en zijn land trad 
toe tot het Oostelijk Partnerschap, 
een samenwerkingsverband tussen 
de Europese Unie en zes voorma-
lige Sovjetrepublieken in Oost-
Europa en de Kaukasus (Armenië, 
Azerbeidzjan, Georgië, Moldavië, 
Oekraïne en Wit-Rusland). Het 
Oostelijk Partnerschap beoogt een 
verbetering van de politieke en eco-
nomische relaties met Europa. Voor 
Europa brengt deze samenwerking 
in het oosten meer stabiliteit en 
veiligheid.

Sinds het voorjaar van 2014 
zorgen de opstand van de door 
Rusland gesteunde separatisten in 
het oosten van Oekraïne en de an-
nexatie van de Krim door Rusland 
ervoor dat Loekasjenko voorzich-
tig afstand neemt van Moskou. 
Rusland heeft de oliekraan naar 
Wit-Rusland deels dichtgedraaid, 
volgens Moskou omdat Wit-Rus-
land nog flink in het krijt staat bij 
het Russische energiebedrijf Gaz-
prom. Maar er spelen ook politieke 
motieven mee: het Kremlin herin-
nert Loekasjenko op die manier 
eraan dat hij zich niet ongestraft 

van Rusland kan afwenden. In 
Wit-Rusland is de vrees gewekt dat 
Moskou een inval voorbereidt, naar 
het voorbeeld van de inmenging in 
Oekraïne.

Enclave Sankovo-Medvezhye

Sankovo (‘Sanya’s nederzetting’) 
en Medvezhye (‘eikenbos van de 
beren’) zijn twee Russische dorpen 
die helemaal door Wit-Russisch 
grondgebied omsloten zijn. Samen 
vormen zij een Russische exclave 
met een oppervlakte van 454 
hectare ofwel 4,54 km². Dit is 

bijna twee keer de oppervlakte 
van alle Baarlese enclaves samen. 
Het is de meest noordelijk gelegen 
enclave ter wereld. Enclave H12 in 
de wijngaard ‘Hof van Baarle’ komt 
hier op de tweede plaats. De Rus-
sische enclave is niet bewoond. 
Op veertien Baarlese enclaves na 
is Sankovo-Medvezhye wellicht 
de enige niet-bewoonde enclave 
ter wereld. Meer hierover lees je 
verderop in dit artikel.

Sankovo-Medvezhye ligt ten oosten 
van de Wit-Russische gemeente 
Dobrush (die zich in de regio 
Gomel bevindt) en ten westen van 
het Russische dorpje Dobrodeevka, 
nauwelijks vijf kilometer van de 
enclave verwijderd. Bestuurlijk zijn 
Sankovo en Medvezhye gehuchten 
van Dobrodeevka, gelegen in het 
district Zlynkovski in de Rus-
sische regio Brjansk. De enclave 
ligt op amper 570 meter van de 
staatsgrens, maar die is nauwelijks 
bereikbaar omwille van de vele 
moerassen. 

Ontstaan van de dorpen

In het begin van de 20ste eeuw 
bracht het onvruchtbare akkerland 
van het Russische Dobrodeevka te 
weinig op om te overleven. Land-
bouwers uit dat dorp emigreerden 
naar de Verenigde Staten om in de 
koolmijnen van de Indian Compa-
ny in Pennsylvania werk te zoeken. 
Drie jaar lang werkten ze daar 
ondergronds. Zij hielden voldoende 
geld over om kort voor de Eerste 
Wereldoorlog huiswaarts te keren. 
Daar kochten zij een aantal kilome-
ters westwaarts van Dobrodeevka 
goede gronden van landeigenaar 
Shvedov. Op deze manier ont-
stonden twee kleine dorpjes van 
telkens tien tot vijftien boerderijen. 
Of gebeurde het anders?

Wit-Rusland, officieel de Republiek 
Belarus. www.actualitix.com

Links Sankovo, rechts Medvezhye. http://geosite.jankrogh.com

Vladimir Poetin en Aleksandr 
Loekasjenko in 2015. www.nrc.nl

Russische enclave. www.reddit.com
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Volgens een tweede verhaal zou de 
enclave door gevluchte Russische 
gelovigen opgericht zijn. Hoe 
dan ook, op een mooie lentedag 
werd een wagenwiel bovenop de 
hoogste berk geplaatst en een 
ooievaarskoppel ging er zijn nest 
bouwen. Inwoners van het nabij-
gelegen dorp Khatki beweerden dat 
die twee ooievaars de vorige jaren 
bij hen hadden genesteld. Volgens 
eeuwenoude gebruiken werden 
daarop de bruiden van de twee 
nieuwe dorpen in Khatki uitgehu-
welijkt. 

Ontstaan van de enclave

Op 28 december 1922 werd 
de Sovjet-Unie gevormd, met 
Rusland en Wit-Rusland als 
federale republieken. Tijdens een 
staatshervorming in 1926 werd 
de grens tussen de Wit-Russische 
en de Russische Socialistische 
Sovjetrepublieken naar het oosten 
verplaatst. Het dorp Khatki ten 
noorden van Sankovo kwam bij 
Wit-Rusland, maar op wens van de 
vroegere landverhuizers bleven de 
dorpen Sankovo en Medvezhye in 

Rusland. Pas decennia later, toen 
de Sovjet-Unie uit elkaar viel en 
Wit-Rusland zich op 19 september 
1991 onafhankelijk verklaarde, 
werd het grondgebied van beide 
dorpen een echte enclave.

Nazi-terreur

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
gingen Duitse troepen vreselijk 
tekeer in Wit-Rusland. Joodse 
inwoners werden bijna allemaal 
vermoord, maar ook andere Wit-
Russen hadden zwaar te lijden. 
Meer dan tweehonderd steden en 
zesduizend dorpen werden met de 
grond gelijkgemaakt. In totaal kost-

te de Duitse bezetting meer dan 
2,5 miljoen Wit-Russen het leven. 
Khatki was één van de platgebran-
de dorpen. De Russische inwoners 
van Sankovo en Medvezhye gaven 
onderdak aan hun Wit-Russische 
familieleden Berchenko, Belopuk-
hov, Tarayev, Gorev, Yurchenko, 
Makushchenko en Borisenko. Van 
1941 tot 1943 waren de inwoners 
van Sankovo en Medvezhye zelf in 
een Wit-Russische guerrillabewe-
ging actief. Maar ook de Russen 
ontkwamen niet aan het Duitse 

geweld. In 1943 werden ook de 
dorpen Sankovo en Medvezhye 
verbrand. Dorpshoofd Sevostyan 
Spravtsev en zijn vrouw Yevdokia 
werden wegens hun contacten met 
de vrijheidsstrijders gefusilleerd.

Heropbouw

Na de oorlog werden de dorpen 
heropgebouwd. Sankovo en 
Medvezhye telden samen ongeveer 
500 inwoners. Moerassen werden 
gezamenlijk drooggelegd en de 
oogsten waren goed. De dorpen 
werden welvarend: de straat-
verlichting scheen helder en het 
licht van de tv-schermen flikkerde 

vanachter de ramen. Wie kon zich 
op dat moment inbeelden dat dit 
voorspoedige gebied, waar men als 
het ware eeuwig van kon genieten, 
van het ene ogenblik op het andere 
in een dodelijke en verboden zone 
zou veranderen? 

Tsjernobyl

In de ochtend van 26 april 1986 
sloeg het noodlot toe: na een mis-
lukte veiligheidstest in de koelin-
stallatie volgden twee ontploffingen 
in reactor vier van de kerncentrale 
in Tsjernobyl (Oekraïne). Die waren 
zo hevig dat het dak van de reactor 
werd weggeblazen. Dat onderdeel 
woog nochtans meer dan duizend 
ton. De explosies veroorzaakten de 
grootste kernramp in de geschiede-
nis. Terwijl de reactor twee weken 
in brand stond, kwam de grootste 
hoeveelheid radioactief materiaal 
ooit in de atmosfeer terecht. Die 
straling bereikte 42% van het 
Europese grondgebied. Het duurde 
maar liefst achttien dagen vooral-

eer Sovjetleider Michail Gorbatsjov 
op de televisie verscheen om over 
de ramp te communiceren.

Eenendertig jaar later zijn de 
wetenschappers het nog altijd niet 
eens over de precieze gevolgen van 
de kernramp. Volgens een rapport 
van de Wereld Gezondheidsorgani-
satie zullen bijna 10.000 mensen 
eraan overlijden. Volgens een rap-
port uitgebracht door het Interna-
tionaal Atoomenergie Agentschap 

zullen 30.000 tot 60.000 mensen 
sterven als gevolg van kanker. Vol-
gens een rapport van Greenpeace 
zal het aantal kankerdoden veroor-
zaakt door de kernramp rond de 
93.000 liggen en het totale slacht-
offeraantal op 200.000. Nog altijd 
wonen in Wit-Rusland, Rusland 
en Oekraïne 5 miljoen mensen 
op zwaar vervuilde gronden, met 
allerlei ziektes en aandoeningen tot 
gevolg. In het genetisch materiaal 
van nakomelingen van mensen die 
hielpen bij het opruimen van het 
radioactieve afval werden zeven 
keer meer mutaties vastgesteld dan 
normaal. Wat de gevolgen daarvan 
zullen zijn, weet niemand.

Meer dan honderdduizend mensen 
in een gebied van vierduizend 
vierkante kilometer werden geëva-
cueerd. Het blijft nog onduidelijk 
hoelang die zwaar bevuilde gebie-
den onbewoonbaar zijn. Sommige 
wetenschappers zeggen dat de 
straling er binnen drieduizend 
jaar gehalveerd zal zijn. Anderen 
beweren dat het stralingsniveau nu 
al flink verminderd is. 

Sinds de verboden zone rond de 
kerncentrale door de mens werd 
verlaten, heeft de natuur het 
gebied overgenomen. Wolven, 
elanden, bruine beren, wilde paar-
den, bevers en zwijnen bevolken 
nu de spookdorpen en zorgen 
paradoxaal genoeg voor een unieke 
biodiversiteit. Vroeger werd door de 
mens op deze dieren gejaagd en 
kwamen ze in veel lagere aantallen 
voor. Vandaag floreren zij. Schijn-
baar hebben ze weinig last van de 
radioactieve straling, al vertoont 
hun DNA veel mutaties. 

Wit-Russische partizanen, kort voor 
hun terechtstelling. 
www.pinterest.com

Ooievaarsnest. www.gelderlandhelpt.nl

Sankovo-Medvezhye en omgeving. http://belarusiya.com

Luchtfoto van de ontplofte reactor 
(1986). www.usatoday.com

Stralingsmap na de kernramp. 
https://commons.wikimedia.org
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Tsjernobyl is ook een toeristische 
attractie geworden. Het nucleair 
ramptoerisme zit in de lift. Het idee 
klinkt absurd, maar toch is er een 
markt voor. Zo’n tienduizend toe-
risten brengen jaarlijks een bezoek 
aan de dertig kilometer grote vei-
ligheidszone rond de kerncentrale, 
waar korte dagtrips onder bege-
leiding zijn toegestaan. Men kan 
zelfs de kerncentrale bezoeken. Die 
wordt door de Oekraïense geheime 
dienst bewaakt vanwege de hoe-
veelheid uranium die nog aanwezig 
is en voor terroristische doeleinden 
gebruikt zou kunnen worden. De 
reizen zijn in 2011 gestopt omdat 
er discussie was over grote winsten 
die een ministerie erop maakte. In 
2013 werden trips naar Tsjernobyl 
weer mogelijk via onder meer een 
aantal particuliere reisorganisaties. 
Toeristen betalen zo’n 115 euro 
voor een bezoek. Ze mogen niets 
aanraken en niet op de grond 

In Pripjat bij Tsjernobyl staan de 
botsauto’s en het reuzenrad zoals 
ze in 1986 zijn achtergelaten. www.
mcclatchydc.com

enclave aller tijden. Het blijft 
onduidelijk of nakomelingen van 
de enclavebewoners ooit kunnen 
terugkeren naar hun grondgebied. 
Wordt het bestaan van de Rus-
sische enclave uiteindelijk gewoon 
vergeten? Nu al staat ze op veel 
kaarten niet meer vermeld.

Wereldpers smult van Baarle

Wereldwijd publiceren kranten over 
de unieke Baarlese enclavesitu-
atie. Het leek me boeiend om dit 
artikel met een Spaans interview af 
te sluiten: “Entrevista a la alcal-
desa de Baarle Nassau. Marjon 
de Hoon-Veelenturf es la máxima 
autoridad de Baarle Nassau, la 
localidad neerlandesa que, junto 
con Baarle Hertog, conforma un 
único pueblo con dos nacionali-
dades, algo único en el mundo y 
cuyo origen se remonta a la Edad 
Media. Los que vivimos en Baarle 
aprovechamos lo mejor de Bélgica 
y de Holanda. ¿Cuáles son las ven-
tajas de vivir en un pueblo con dos 
nacionalidades como el suyo?” 

Zo lees je het ook eens in een 
andere taal. Die laatste vraag en 
de rest van het interview heb ik 
overigens zo goed en zo kwaad het 
ging en met behulp van ‘google 
translate’ voor jullie vertaald.

Wat zijn de voordelen van het 

leven in een dorp met een dubbele 
nationaliteit, zoals het uwe? “De 
inwoners van Baarle wonen in een 
dorp met twee gemeentehuizen 
van twee verschillende landen en 
daarom kunnen ze het beste van 
elk land kiezen. De Nederlanders 
die hier wonen kunnen profiteren 
van een groter cultureel aanbod 
dankzij de Belgische subsidies voor 
muziekopleidingen, bibliotheken en 
artistieke initiatieven. Benzine en 
tabak zijn in België goedkoper dan 
in Nederland. Belgische inwoners 
profiteren op hun beurt van de 
goedkopere Nederlandse voeding, 
medicijnen en producten zoals 
luiers.”

Hoe wordt de lokale infrastructuur 
beheerd, zoals elektriciteit of trans-
port? “Elke gemeenteraad beheert 
zijn eigen diensten, maar we wer-
ken samen waar dat mogelijk is. 
Bijvoorbeeld als we bomen moeten 
snoeien in grensoverschrijdende 
straten, dan doen onze diensten 
dat samen. In het centrum, waar 
het grootste deel Nederlands is, 

Ontvolkt en eenzaam. http://geosite.jankrogh.com

gaan zitten. Het stralingsniveau is 
er nog steeds tien keer hoger dan 
normaal. 

Huidige situatie

De radioactieve wolk verspreidde 
zich niet alleen in Oekraïne zelf, 
maar trok ook over Wit-Rusland 
en de rest van Europa. Hoewel de 
afstand tussen Sankovo-Medvez-
hye en Tsjernobyl in vogelvlucht 
ongeveer 161 km bedraagt, kreeg 
de enclave het zwaar te verdu-
ren. De stalingshoeveelheid was 
er even hoog als in de vernielde 
kerncentrale. De enclave bleek één 
van de meest vervuilde gebieden 
in Europa. Toch woonden er vijf en 
een half jaar na de kernramp nog 
altijd een honderdtal mensen. Het 
regeringsdecreet van 28 december 
1991 maakte hieraan een einde: 
de pas drie maanden oude enclave 
werd een verboden zone, net als 
Khatki en andere nabijgelegen 
dorpen. Zowel het wonen als het 

werken zijn er niet meer toege-
staan. 

Sinds eind 1991 zijn Sankovo en 
Medvezhye twee spookdorpen. Ze 
bestaan niet meer. Huizen zijn in-
gestort, wegen onbegaanbaar. Het 
onkruid staat meer dan manshoog. 
Dit is ongetwijfeld de triestigste 

Herdenkingsmonument ‘voor hen die de wereld hebben gered’. 
https://adamxphotos.com

09.Straling is onzichtbaar. 
http://mapio.net

Jan Krogh wijst in de richting van de enclave. 
http://geosite.jankrogh.com
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krijgen inwoners van Baarle-Hertog 
water en gas uit Nederland. Wat 
het openbaar vervoer betreft, 
kunnen de inwoners de voorzie-
ningen van beide landen bezigen. 
Misschien is de brandweer het 
mooiste voorbeeld van onderlinge 
samenwerking. We hebben maar 
één brandweerploeg voor beide 
delen van het dorp en die bestaat 
zowel uit Nederlandse als Belgi-
sche brandweerlieden.”

Het internet staat vol anekdotes, 
zoals winkels met afwijkende 
openingstijden of restaurants die 
een verschillende wetgeving moe-
ten respecteren. Is dit alles waar? 
“Bijna alles is waar. Bijvoorbeeld 
de leeftijd van wanneer men 
alcohol mag consumeren is in Ne-
derland achttien jaar en in België 
zestien. Cafés in Baarle-Nassau 
mogen geen alcohol verkopen 
aan zestien- en zeventienjarigen, 
een Belgisch café enkele meters 
verderop mag dat wél. En de plaats 
van de voordeur bepaalt bij welke 
gemeente het huis behoort. We 
hebben zelfs een huis waar de 
grens door de voordeur gaat. Die 
eigenaars kunnen kiezen in welk 
land ze een pasgeboren kind laten 
inschrijven.”

Deze uitzonderlijke enclavesitu-
atie bestaat in Baarle al sinds 
de twaalfde eeuw. Waarom is de 
kaart van het dorp in de recente 
geschiedenis niet genormaliseerd? 
Op geen andere plaats in de wereld 
zijn delen van het grondgebied van 
twee landen zo met elkaar verwe-
ven als hier. In totaal hebben we 
tweeëntwintig Belgische enclaves 
in Nederland en acht Nederlandse 
enclaves in België. Al eeuwenlang 
bleef de situatie gehandhaafd om-
dat elke keer wanneer iemand die 
probeerde te veranderen, anderen 

hiertegen bezwaar maakten. Nu 
zijn de enclaves een toeristische at-
tractie geworden. In 2016 ontvin-
gen we ongeveer tweehonderddui-
zend toeristen uit vijftig landen. We 
zijn erg trots op het unieke karakter 
van ons dorp. Het dagelijks ma-
nagement van een dergelijke plek 
stelt ons voor veel uitdagingen, 
vooral om efficiënt te werken en de 
kosten te drukken. Maar onze twee 

relatief kleine gemeenteraden staan 
dichtbij elkaar en profiteren van 
de mogelijkheden die de Benelux-
jurisdictie ons in vele opzichten 
geeft. Naast het aantrekken van 
het toerisme willen we experimen-
teren met proefprojecten waarbij 
de twee landen betrokken zijn 
en waarvan de resultaten naar 
het hele gebied kunnen worden 
uitgebreid. Al verschillen onze 
cultuur en onze wetten, we hebben 
de plicht om elkaar te begrijpen 
en van deze uitzonderlijke situatie 
het beste te maken. En dat willen 
we ook!

Bronnen:
www.gipfel-und-grenzen.eu
https://nl.wikipedia.org
Http://mens-en-samenleving.infonu.nl  
https://archive.li  
www.reddit.com
www.mcclatchydc.com
www.russianews.ru
www.knack.be
www.volkskrant.nl 
www.gacetaholandesa.com

Curioso lo que pasa en este pueblo holandés. http://joveneseuropeos.blogspot.be

Baarlenaren in Kameroen

Ontmoetingen in een andere wereld (4)
ANTOON VAN TUIJL

In deze aflevering help ik broeder 

Frits met het verfraaien van zijn 

huisje en trek ik een paar dagen 

met vier Pygmeeën mee het 

ongerepte oerwoud in. Onvergete-

lijk! De saamhorigheid tussen de 

broeders blijkt groot. We krijgen 

bezoek.

Donderdag 8 juli

De oerwoudtocht gaat vandaag 
niet door! Om kwart over vijf word 
ik wakker. Het regent dat het giet. 
Met een extra deken slaap ik daar-
na tot half acht. Het regent nog 
steeds pijpenstelen en dat blijft het 
doen tot ver in de voormiddag. In 
het kampement blijft het dan ook 
lang heel rustig.

Broeder Frits en ik gaan wat klus-
sen in huis. Ik schilder de ‘lampen-
kappen’. Een paar campinglampjes 
– aangesloten op de autoaccu 
– zitten tegen een stuk multiplex 
geschroefd. Dat plankje maak ik 
mooi wit. Daar wordt de lichtop-
brengst beter van. We hangen 
de lampen ook meteen op goede 
hoogte en bevestigen de snoeren 
wat netter. Dan maken we ook 
nog een begin met  het schuren 
en schilderen van de vensterluiken 
onder de veranda. 

Er zijn al enige tijd kleine moei-
lijkheden tussen een naburig 
Bantoedorp en de Bakamensen 
van Menzo. De wrijvingen gaan 
over de juiste situering van ieders 
plantages. Vandaag komen de chef 
en de catechist van het buurdorp 
om een en ander uit te praten. Als 
teken van goede wil brengen ze 

een paar jonge mannen mee die 
het hele ‘erf ‘ van Frits netjes in 
orde maken. Ze maaien het gras 
met hun machetes. Dat zijn grote 
kapmessen, waar ze heel handig 
mee omgaan.
In de namiddag klaart het op. 
Ik maak een flinke wandeling. 
Eerst trek ik door het dorp om 
het vlechten van palmbladeren te 
filmen. De vlechter maakt stroken 
dakbedekking. Daarna ga ik het 
oerwoudpaadje op dat naar de 
plantages leidt. Ik kom echter niet 
ver. Het riviertje is door de zware 
regenval zodanig gezwollen, dat de 
‘oversteekboom’ grotendeels onder 
water ligt en een soort stroomver-
snelling veroorzaakt. 

Ik probeer het oerwoud in beeld te 
brengen. Die pogingen staak ik al 
gauw. Het is er gewoon te donker 
om goede filmopnamen te kunnen 

De plantengroei in het oerwoud is ondoordringbaar. De boomkruinen boven me maken het woud te donker om 
filmopnamen te maken.

Marjon de Hoon–Veelenturf. 
www.bndestem.nl
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maken. Later in de middag schilde-
ren we nog wat aan de vensterlui-
ken. Michel, de animateur helpt 
ook mee. Wij maken de panelen 
in de deur en de luiken wit en 
kiezen een mooi diep rood voor de 
omlijstingen.

Frits maakt een heerlijke maniok-
maaltijd. Tijdens onze avondwan-
deling is er geen maan te zien. Nu 
is het zó donker als ik nog nooit 
beleefd heb. Een plas op de weg 
zit vol luidruchtige padden. De 
luiaards roepen vanavond aanhou-
dend en ontzettend hard!
Broeder Frits en ik praten steeds 
weer over het zo interessante 
pygmeeënvolkje. Zo komt van-
avond hun wijze van namen geven 
ter sprake. Het viel mij eerder al 
op dat zij elkaar aanspreken met 
namen in hun eigen taal, terwijl 
ze ook een Franse naam hebben. 
Het kan dus gebeuren dat een 
Menzo-bewoner zich voorstelt met: 
“Ik ben.... (Baka-naam), maar voor 
u heet ik François”. Ook blijkt dat 
kinderen pas een naam krijgen 
als ze ongeveer een jaar oud zijn. 
Dat heeft beslist te maken met het 
hoge sterftecijfer onder zuigelingen. 
De Pygmee redeneert: ‘Zodra je je 
kind een naam geeft, is het een 

mens. Wanneer een mens sterft, 
dan moet je huilen.’ Ze besparen 
zich hiermee veel leed. Een ander 
gebruik met een diepe betekenis is 
het volgende. Bij een ingrijpende 
gebeurtenis in het leven, verandert 
de Pygmee soms zijn naam. ‘Ik 
heet voortaan zo, want na wat ik 
heb beleefd, ben ik niet meer wie 
ik eerst was.’ Ik zie dit als erva-
ringswijsheid die het leven onder 
bepaalde omstandigheden draaglijk 
kan maken. 

Vrijdag 9 juli  

Vandaag ben ik vroeg uit de veren 
want nu gaat de oerwoudtocht 
door! Rond acht uur komen we 

al aan in Malén, het kampement 
waar Louis, de goede oerwoudgids 
woont. Rustig en trefzeker zoekt 
hij wat spullen bij elkaar en stopt 
ze in een grote draagmand. Dan 
roept hij een paar mensen bijeen 
die mee zullen gaan. We zijn dus 
met vijven: Louis, de animateur 
van Malén, twee jonge mannen en 
de kukema van Malén. Dat de ku-
kema zelf meegaat is niet verwon-
derlijk. Pygmeeën zijn tot voor kort 
geen belangstelling van buitenaf 
gewend. Als nu een vreemde-
ling, zoals ik ben, belangstelling 
toont voor hun leefwijze en hun 
leefwereld, ervaren ze dat blijk-
baar als een eer. Tegelijk legt het 
ook een verantwoordelijkheid op 
hun schouders. Ze willen zonder 
meer de onervaren gast veilig terug 
brengen.
Ieder van hen heeft wat bij zich, 
zoals een klein handig bijltje, een 
grote machete en drie mannen 
dragen lange lansen. Ik draag mijn 
schoudertas. Daarin heb ik een 
stuk kaas, een blikje vis en mijn 
fototoestel. Een van de jongens 
draagt de mand die met een brede 
band aan zijn voorhoofd hangt. 
Om half negen vertrekken we. Het 
eerste half uur lopen we door en 
langs de plantages van Malén. 
Ze verkeren in allerlei stadia van 

ontwikkeling. Dan duiken we het 
echt ongerepte regenwoud in. 

Ik realiseer me dat ik nu door 
een gebied loop waar de mens 
nog nooit enige storende ingreep 
heeft toegepast. Enkel en alleen 
de wetten van de natuur hebben 
hier tienduizenden jaren het leven 
geregeld. Als je dat goed beseft, 
dan bekruipt je een soort woede, 
wanneer je na twee uur lopen 
plotseling een genummerde stok 
ziet staan bij een enorme boom. 
De houtzagers hebben dit gebied 
blijkbaar al in kaart gebracht. 
No. 1305 D staat er op de stok. 
Zet maar een groot kruis door die 
eeuwenoude natuurharmonie. 
Straks vernielen grote bulldozers en 
brullende motorzagen in een paar 
uur tijd, wat al eeuwen harmoni-
eerde. Ik ruk de stok uit de grond 
en smijt hem diep in het groen van 
het woud.

Bij oerwoudtochten hebben Pyg-
meeën de gewoonte om in lijn ach-
ter elkaar te lopen, de lange lans 
gebruiksklaar op hun schouder. 
Ze lopen met vrij grote onderlinge 
afstanden. Ik heb de man voor mij 
dan ook niet altijd in beeld. Op 
bepaalde momenten zijn enkele 
van mijn begeleiders spoorloos. 

Ik zie niemand meer voor me en 
hoor geen gemompel meer achter 
me. Zij maken dan even een ‘om-
metje’ om hun uitgezette strikken 
en vallen te controleren. Even 
later sluiten ze weer aan in de rij, 
onhoorbaar. Hoe vinden ze ons 
terug? Hoe weten zij de weg in dit 
volkomen onoverzichtelijke terrein? 
Het is onvoorstelbaar!

De tocht is zeer zwaar om verschil-
lende redenen. Het pygmeeëntem-
po ligt ontzettend hoog. Zij maken 
dagmarsen van wel vijftig tot zestig 
kilometer naar het schijnt. Het ter-

rein is steeds moeilijk begaanbaar. 
Wij volgen een piste. 

Dat is een vast loopspoor dat 
hier en daar als paadje min of 
meer herkenbaar is. Voortdurend 
zijn er takken, wortels, lianen en 
afgekapte planten die je voeten 
remmen, uit doen glijden of anders 
sturen dan je van plan was. De 
vele hangende lianen zijn afgekapt, 
maar dan wel op pygmeeënhoogte. 
Mijn hoed komt goed van pas. Hij 
vangt al die bengelende twijgen op. 
Maar goed ook, want veel van die 
hangers zijn flink doornig. Zonder 
hoed zou je hier zowat gescalpeerd 
worden. Je moet overal tegelijk 
kijken. Dat lukt me niet altijd. In 
hun ogen moet ik als een dronken 
olifant door het bos walsen!

De route gaat non-stop heuvel op 
heuvel af. Tussen de heuvels ligt 
gegarandeerd een moeras met een 
riviertje en nog een moeras. Ik klos 
er gewoon doorheen, want elke 
keer schoenen en sokken uitdoen, 
duurt me veel te lang. Een paar 
keer komen we bij een grotere 
rivier. Daar blijkt elke keer een 

Een boomstam als een toren.Kijk je goed dan zie je een piste, een loopspoor.

Twee van mijn begeleiders tijdens een pauze.

Op weg in het ongerepte regenwoud.
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‘oversteekboom’ overheen te lig-
gen. We volgen immers een meer 
gebruikte route.
Het bos is donker en de lucht-
vochtigheid is hier zeer hoog. 
Er druppelt altijd water uit het 
hoge gebladerte. Om onder deze 
omstandigheden het moordende 
tempo vol te houden, last Louis 
van tijd tot tijd een pauze in. Dan 

puf ik wat uit en maak dia’s.

In het oerwoud kun je bijna ner-
gens verder weg kijken dan in je 
huiskamer. Zo dicht is de begroei-
ing. Vanaf de bodem tot zestig, ze-
ventig meter hoogte is alles stam-
men, takken en bladeren. Alleen 
maar groen! Door die ondoorzich-
tigheid zie je geen dieren. Op zeker 

moment horen we apen. Ze zitten 
in de bovenste lagen van het bos. 
In de verte hoor ik een vreemd 
geluid. Het klinkt als een zware 
doffe gong. Een chimpansee geeft 
signalen aan zijn soortgenoten door 
met zijn platte hand op een dorre 
boom te slaan. Zo verklaart Louis 
het verre geluid dat door het bos 
galmt. Verder hoor je voortdurend 
veel vogels en natuurlijk altijd dat 
onvoorstelbare luidruchtige koor 
van insecten. Wij passeren op een 
zeker moment ook een verlaten ne-
derzetting. De vervallen mungulu’s 
zijn al bijna opgenomen in het 
woekerende groen. Hier heeft een 
pygmeeënfamilie een paar weken 
kamp gehouden.

Rustend op een heuveltop, vertelt 
Louis me dat Pygmeeën op deze 
berg niet mogen jagen. Een dui-
delijke verklaring voor dat taboe 
weet hij niet te geven. De wens 
van geesten speelt er volgens hem 

wel een rol in. Nu heb ik in mijn 
voorbereidingen op de reis ergens 
gelezen, dat er mogelijk hier of 
daar uranium in de bodem van 
Kameroen zou kunnen zitten. Ik 
vraag me af of het jachtverbod 
daarmee te maken kan hebben. 
Ik weet het niet. Wat ik wel weet: 
natuurmensen hebben soms op 
een wonderlijke wijze weet van 
bepaalde zaken.  

Na zo’n slordige zes uur onderweg 
geweest te zijn, bereiken we onze 
overnachtingsplaats: twee kleine 
cabanes van gevlochten palmbla-
deren op een open plek bij een 
riviertje.

In de cabanes zijn behalve slaap-
banken ook rekken aanwezig om 
vlees te roken en te drogen. Deze 
hutjes worden gebruikt als thuisha-
ven voor de jagers, die van hieruit 
hun lange jachttochten maken, zo 
legt Louis uit. Hij maakt een maal-
tijd klaar, de drie pygmeeën slapen 
en ik rust ook wat uit en maak 
dia’s van de naaste omgeving. De 
maaltijd bestaat uit een kruidige 
soep met geroosterd vlees erin. 
Daarbij eten we droge, gekookte 
bananen. Voor mij hebben ze een 
bord en een lepel meegenomen. 

Die worden eerst in het riviertje 
nog eens extra met zand afge-
schuurd en schoongespoeld. Louis 
is zeer zorgzaam. Zij zelf voorzien 
in hun bestek door boombladeren 
op een handige manier in elkaar te 
vouwen. Een takje erdoor gestoken, 
maakt het geheel tot een hand-
zame lepel. Een groene boomslang 
van zo’n twee meter lengte dreigt 
onze maaltijd te komen verstoren 
door bijna tot boven ons hoofd te 
schuifelen. Er wordt een stevig stuk 
hout tussen de takken gesmeten 
en alle gevaar is geweken. 

Na de maaltijd gaan de drie 
pygmeemannen nog een tijdje 
het oerwoud in om te jagen. 
Louis en ik slapen eerst wat. Mijn 
slaapbankje is gemaakt van dikke 
bamboestokken en dus keihard. 
Bovendien is het veel te kort voor 
mijn lange lijf! Dat zal vannacht 
wat worden. Daarna praten we 
lange tijd. Wij hebben het over het 
bos, de jacht en de dieren. Hij kent 
het regenwoud door en door en al 
zijn bewoners ook. Mooie jacht-
verhalen weet hij te vertellen. Op 
een bepaald moment loopt hij naar 
een boom en snijdt met zijn mes 
een stukje uit de schors. Terug bij 
het vuurtje laat hij me weten dat 

hij al eerder uitgezien heeft naar 
deze boomsoort. Hij laat me zijn 
onderarm zien. Daar zit een lelijke 
zweer. “Nu kan die snel gene-
zen”, beweert hij. Met één stevige 
draaibeweging met de punt van 
zijn mes snijdt hij de zweer weg 
en stopt meteen het stukje schors 
diep in de open wond. Het bos 
levert alles wat deze mensen nodig 
hebben.
Tussen half zes en kwart voor 
zes wordt het donker. Hier moet 
je dit woord letterlijk nemen. Wij 
zitten bij een vuurtje, maar even 
verderop zie je echt geen hand 
voor ogen.
Wij horen op zeker moment een 
geluid. Ver weg valt er een boom 
om. Louis weet wat er gebeurt. Hij 
zegt: “Ze hebben waarschijnlijk 
een holle boom gevonden waar 
bijen in wonen”. Ze moesten 
natuurlijk wachten tot het donker 
was om die om te hakken zodat 
ze zonder de last van de bijen 
honingraten kunnen meebrengen. 
In het stikdonker komen de drie 
mannen terug, elk afzonderlijk en 
uit verschillende richtingen. Hoe 
is het toch mogelijk dat zij de weg 
vinden. Onhoorbaar staan ze om 
beurten zo maar ineens bij ons. 
Een van hen brengt inderdaad 

De kruin reikt wel tot zeventig meter hoogte.

Louis, rustend op een geheimzinnige heuveltop.

We bereiken onze overnachtingsplaats. Louis kapt wat hout van onze ‘zitbank’ om een vuurtje te 
maken.
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honing mee. Stukken goedgevulde 
raten heeft hij verpakt in grote 
bladeren. We zuigen de raten uit 
en de honing smaakt fantastisch. 
Of er mogelijk hier en daar nog wat 
bijenlarven tussen zitten...? ‘t Is 
donker hè.
Na deze versterkende traktatie 
is er niets meer dat ons van de 
nachtrust afhoudt. Ik ‘vlei’ me dus 
weer op mijn slaapbankje. Als 
hoofdkussen kan ik kiezen uit een 
dik stuk bamboe of mijn schouder-
tas met fototoestel en blikje vis. Bij 
beide komt er steeds een oor in de 
knel. Toch slaap ik bij vlagen wel 
wat, maar ik hoor dat in de dichte 
nabijheid van de hut een panter 
luid jammerend rond sluipt...

Zaterdag 10 juli

De drie pygmeeën hebben van-
nacht en vanmorgen heel vroeg 
veel met elkaar gepraat. Ik heb 
geboeid naar hun ‘donkere’ taal 
liggen luisteren. De kukema was 
lange tijd alleen aan het woord. 
Ik kreeg de indruk dat hij een 
oud verhaal of gedicht aan het 
declameren was. Er zat een zekere 
melodie in.
Ondanks de ongewone situatie en 
de hardheid van mijn slaapplaats, 

heb ik toch redelijk geslapen, 
al ben ik wel heel vaak wakker 
geweest. Het vuurtje naast me is 
heel aangenaam. Louis houdt dat 
met regelmaat in de gaten. Ik merk 
namelijk dat hij het van tijd tot tijd 
aanwakkert met een wapperend 
blad en het hout wat aanschuift. 
Het is belangrijk dat het brandend 
blijft. Vuur houdt namelijk dieren 
uit de buurt. Van de rook heb je 
nauwelijks last. Die hangt boven 
je en weert de insecten. Om half 
zeven staan we op. Nu worden 
er bananen en makaboknollen 
gekookt. Ik deel mijn blikje vis en 

het stukje kaas. De makreel in to-
matensaus gaat er bij hen heel vlot 
in. De sterke smaak van oude kaas 
is blijkbaar even wennen, maar 
ze eten het toch op. Die stevige 
smaak komt voor mij echter heel 
goed van pas bij de flauw sma-
kende bananen en knollen. 
Om half negen beginnen we aan 
de terugtocht. Ik ga nu met een 
van de jongens mee. De anderen 
nemen voorlopig een andere weg 
in verband met hun jacht. Wij 
volgen de weg van gisteren in om-
gekeerde volgorde. Ik herken een 
aantal plekken en situaties. 

Vanmorgen nam ik me voor om nu 
eens te proberen het pygmeeën-
tempo bij te benen en dat lukt me 
aardig. Na een paar uur treffen we 
de andere drie en samen leggen 
we de laatste kilometers af. We zijn 
bijna een uur voor de geplande tijd 
terug in Malèn. “Die honing van 
gisterenavond heeft je blijkbaar 
veel energie geleverd”, zegt Louis. 
Dat zou best wel eens kunnen. 
Maar toch is dat looptempo echt 
moordend! Bijna letterlijk. Mijn 
hele lijf is ‘uitgewoond’. En een 
dorst als ik heb!

We zijn weer compleet.

Nog maar eens door een moeras en een riviertje.

Om een uur haalt broeder Frits me 
op. Hij heeft een stapeltje keurige 
kleren meegebracht. Die kan ik als 
dankbetuiging uitdelen aan mijn 
begeleiders. Ze zijn er zichtbaar 
blij mee. Mannen, dank je wel 
voor jullie goede zorgen. Het was 
werkelijk een unieke ervaring!
René – een bewoner van Menzo 
– is met Frits meegekomen. Hij 
hoopt onderweg zijn vrouw op 
te kunnen halen. Die is tijdens 
haar zwangerschap een tijd bij 
haar familie geweest in een ander 
kampement. Zij staat hem inder-
daad op te wachten. Intussen is 
ze moeder geworden en heeft een 
juweeltje van een baby. Voor René 
is een groot probleem opgelost. Nu 
weet hij waarvoor hij werkt als hij 
verder gaat met de bouw van zijn 
nieuwe hut.
Thuis gekomen, drink ik een aantal 
glazen water en nog een goede pint 
bier er achteraan. Dan neem ik een 
douche. Dat is wel nodig ook. Met 
een goede siësta raak ik al veel van 
mijn vermoeidheid kwijt. 

Joseph, de catechist uit het 
naburige dorp, had ons eerder al 
uitgenodigd om bij hem de avond-
maaltijd te komen gebruiken. Bij 
nader inzien kwam hem dat toch 

niet zo goed uit, maar nu konden 
we – zo had hij laten weten – ons 
avondmaal bij hem komen halen 
om het dan thuis op te eten. Ja, 
dat kan natuurlijk ook. We zullen 
zien. We hebben het gezien! We 
komen in zijn hut en die is vol 
mensen en daar tussen staan er-
gens talloze gevulde potten en pan-
nen waar vrouwen bedrijvig mee 
doende zijn. Wij krijgen een paar 
van die pannen mee en zitten korte 
tijd later rustig aan onze eigen tafel 
aan de maniok met antilopenbout. 
Het is goed klaargemaakt. We eten 
er smakelijk van.
We drinken samen nog een glaas-
je, praten na over mijn oerwouder-
varingen, luisteren even naar Radio 
Nederland van de Wereldomroep 
en gaan slapen. Dat zal nu wel 
lukken...

Zondag 11 juli

Dat was nou wat je noemt nacht-
rust! Om kwart voor zeven sta 
ik op. Mijn bezwete kleren, mijn 
bosbroek en mijn moerassokken 
zijn al schoon en hangen te dro-
gen. Frits is zo geweldig voor me 
in de weer, dat het me soms wat 
verlegen maakt.
Na het ontbijt wandelen we naar 

het dorp van Joseph, de catechist, 
om er een kerkdienst mee te ma-
ken. Bij aankomst is het kerkge-
bouwtje leeg. Wij gaan rustig wat 
zitten lezen in onze meegebrachte 
boeken. Na ongeveer een half uur 
laat Joseph de ‘kerkklok’ luiden. 
Dat wil zeggen: hij ramt met een 
ijzeren staaf tegen de velg van 
een oud autowiel die buiten aan 
een paal hangt. Druppelsgewijze 
komen er nu wat mensen binnen. 
Een handjevol oudere mensen 
die enkele kleine kinderen aan 
de hand meebrengen. Er is geen 
priester voorhanden. Onder leiding 
van catechist Joseph begint men 
met een morgenbede. Die gaat 
in het Ewondo, de streektaal. 
Daarna worden de misgebeden 
opgezegd en de lezingen van de 
zondag voorgelezen. Kortom: een 
bijeenkomst met weinig inhoud en 
bezieling. Dit kan, lijkt mij, deze 
mensen – die zo’n sterk gevoel 
hebben voor ceremonie en ritueel 
– toch niet aanspreken. Ik zit me 
af te vragen wat er overblijft van al 
dat missiewerk. Het spijt me, maar 
ik vrees dat hier een oude cultuur 
ontregeld werd door een snel af-
takelende christelijke import. Er is 
naar mijn gevoel geen aansluiting 
gegroeid tussen de christelijke leer 

Ik wandel nog maar eens door het dorpje. Groepje kinderen voor een hut die half klaar is.
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en de cultureel/religieuze verwor-
venheden van de inlandse mens. 
Dat voelt heel triest aan, niet in het 
minst voor de mensen die hier met 
de beste bedoelingen en met grote 
inzet hun missiewerk deden.

Na de siësta worden de schilder-
werken hervat. Ik probeer vandaag 
de hele voorkant af te werken. 
Toch laat ik mijn traditioneel ge-
worden wandeling door het dorpje 
niet schieten. 

Kijken naar de bezigheden, rokertje 
aanbieden, praatje maken en 
genieten van de kinderen die spet-
terend spelen in het water van de 
bocht in de rivier.
De ouderen zitten in de palaberhut. 
Dat lijkt me een zeer belangrijke 
plaats in deze gemeenschap.
Tijdens onze avondwandeling raak 
ik wéér geboeid door de duizenden 
sterren, de duizenden geluiden 
en de duizenden vuurvliegjes. De 
luiaard schreeuwt het vel uit zijn 
keel. “Très, très méchand,” hoor ik 
Louis nog zeggen.

Maandag 12 juli

In de voormiddag heb ik stevig 
doorgewerkt en nu is alle schilder-
werk klaar. Het huisje ziet er veel 
vriendelijker en netjes afgewerkt 
uit.
Tegen de middag komt broeder 
Richard op bezoek. Hij brengt heel 
attent vers brood mee, verse vis en 
nog wat andere boodschappen.
‘s Middags ga ik samen met hem 
naar Elandgo, het kampement van 
Ignace, om daar nog een boswan-
deling te maken. 

Wanneer we net op weg zijn, 
begint het stevig te regenen. Het 
dreigde al langer. We besluiten 
onze tocht flink in te korten. Daar-

door komen we niet eens in het 
echte oerwoud, want ook hier zijn 
de plantages erg uitgestrekt. Gedu-
rende een korte opklaring gaan we 
gauw even de plaatselijke visvijver 
bekijken. Die is ontstaan door een 
aarden stuwdammetje te maken 
in een riviertje. De overloop is via 
een betonnen put regelbaar, maar 
de afsluitplankjes zijn goeddeels 
verrot en liggen in de buurt rond 
te slingeren. De vijver bevat dus 
weinig water en ziet er eerder uit 
als een weelderig moeras dan als 
een vijver. Dit project is indertijd 
bedoeld om vis te kweken, dus 
om de voedselvoorziening van 
de mensen te verbeteren. Vis zou 
het tekort aan eiwitten flink kun-
nen terugdringen. Met een goed 
bestuur en weinig geld zou men 
hier veel goeds kunnen doen. Maar 

Pygmeeën kijken niet vooruit. Ze 
leven met de dag. Zorgen voor later 
zit niet in hun cultuur. Het bos 
levert immers altijd eten!

Tijdens de terugrit naar Menzo 
komt er weer een stevige bui 
opzetten. Voor onze begrippen is 
het een wolkbreuk. Er ontstaan 
dan ook al gauw ‘stroomversnel-
lingen’ op en naast en schuin over 
de weg. Richard weet de auto 
toch onder controle te houden. 
Het blijft veel regenen. Voor acht 
uur meet de regenmeter bij Frits al 
drieëndertig millimeter. Tropische 
buien, zogezegd. Frits en Richard 
maken samen een drie sterren 
maaltijd klaar, met sla vooraf uit de 
groentetuin van Richard, gebakken 
vis, chou-chou, rijst en een schijf 
ananas toe.
We zitten nog lang op de veranda 
en praten over kansen en resulta-
ten, problemen en tegenvallers in 
het werk dat deze twee broeders 
en hun collega’s hier doen. Een 
kleine vleermuis zoeft voortdurend 
rakelings voor onze neuzen heen 
en weer.
Mijn laatste avond in Menzo....  

De oude Isidore in de palaberhut.

Ignace brengt ons naar zijn plantage.

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

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (24)

HERMAN JANSSEN

Twee afleveringen geleden 

beschreef ik de vluchtroute van 

rekruut Gustaaf Peeters uit Tielen. 

Hij bereikte het Belgische leger 

via Weelde-Statie en Baarle-

Hertog-Nassau. Duizenden jonge 

Belgen verkozen diezelfde weg om 

zich op hun beurt bij het Belgi-

sche leger aan te melden. In ‘De 

Vlaamsche Stem’ van 25 april 

1915 verhaalt journalist Leonce 

du Castillon drie maanden voor 

de oprichting van de dodendraad 

over de vlucht van vier Brus-

selse en drie Waalse rekruten. 

Hij vernoemt Baarle-Nassau en 

Weelde-Statie niet met naam, 

maar we weten zeker dat hij in die 

periode maandenlang in Baarle 

verbleef. En waar anders reed in 

een nabijgelegen grensdorp een 

stoomtreintje, zoals hij in zijn 

tekst vermeldt?
  

Ontmoeting

Aan het kleine station nabij de 
grens ontmoette ik een tiental 
jonge Belgen die denzelfden 
ochtend Noord-Brabant waren bin-
nengeslopen. Zij droegen werk-

daagsche kleeren, wollen petten 
die het gansche hoofd tot de oogen 
insloten, beslijkte schoenen en 
een pakje boterhammen. Een paar 
jongens waren nog nat tot over de 
heupen. Hunne schoenen hadden 
zij tegen holleblokken verwisseld. 

24 april 1915. https://hetarchief.be  

Nederlandse militairen in de Stationsstraat in Baarle-Nassau. Ton 
Bluekens
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Zij huiverden en klappertandden 
in den blanken morgen, na een 
vriesnacht. Allen zagen er bleekjes 
en blauwtjes uit, alsof zij meer dan 
één slapeloozen nacht achter den 
rug hadden. Eenigen knauwden 
gretig aan een stuk wit brood dat 
zij onderweg in het Hollandsche 
dorp hadden kunnen koopen. 
Het groepje hield zich gesloten 
alsof het zich gansch vreemd 
in het vreemde en toch naburig 
land gevoelde. Terwijl een den 
Vlaamschen Leeuw zoetjes siste, 
wachtten de anderen kalmpjes 
en geduldig het treintje af dat hen 
verder moest brengen. De gewone 
reizigers schenen aan zulk vertoon 
gewend. Dagelijks zagen zij 
anderen en elken nacht kwamen 
er jongelingen uit België over de 
grens, ondanks alle hinderpalen 
der Duitschers.

Een Hollandsche grauwe, een 
onderofficier die nog geen kneveltje 
vertoonde, hield de Belgen in het 
oog. Eensklaps naderde hij vol 
argwaan de vluchtelingen om hun 
te vragen of zij tegen de koepokken 
waren ingeënt. De Hollandsche 
krijgsman scheen naar zijn tongval 
te oordeelen een standfries. Te zien 
en te oordeelen naar de verbaasde 
gezichten scheen zijn niet zeer 
duidelijk Nederlandsch een beetje 
Hottentotsch voor de Belgen. Zij 
keken elkander aan en haalden de 
schouders op, terwijl zij glim-
lachten. Ik bemerkte de verlegen-
heid van den sergeant en van de 
jongens en trad als bemiddelaar 
op. Ik deed den jeugdigen verte-
genwoordiger van de Hollandsche 
landmacht inzien dat zijne vraag 
nutteloos was daar alle Belgen ge-
woonlijk de pokken worden gezet, 
zoals men in het Vlaamsch zegt. 
De onderofficier drong niet aan. 
Het deed me genoegen die brave 

jongelui te kunnen onttrekken aan 
een tijdrovend karweitje dat hun 
een dag zou hebben doen verlie-
zen. Zóó werd kennis gemaakt. 

Ik hoorde weldra aan hunne ge-
westspraak dat zij afkomstig waren 
uit Brabant en uit de Kempen. De 
drie Walen van het gezelschap ont-
popten zich als inboorlingen van 
La Louvière, Charleroi en Doornik. 
De vier Brusselaars van het groepje 
konden niet nalaten grappen te 
verkoopen. Zij schenen gezworen 
kameraden en bewoonden dezelfde 
volksbuurt, de Anderlechtstraat. 
Gedwongen werkloosheid, schaar-
schheid van levensmiddelen en 
van centen, verbod nog te fietsen, 
plagerijen vanwege de geheime Po-
lizei, gedurig dulden van de Moffen 
die zij schilderachtig ‘grauwe lui-
zen’ heetten, wier aanblik hen ziek 
maakte, beweerden zij, en vooral 
de brieven van hunne vrienden 
uit het leger, gewezen schoolmak-
kers en speelgenooten, die de 
achtergebleven thuiszitters voor 
vlooienvangers en loeriks uitschol-
den, hadden de vier Brusselaars 
op den loop gezet. Eerst hadden zij 
zich in betrekking weten te stellen 
met geheimzinnige mannen die 

hen van hand tot hand, net als de 
apostolieke tradities of overleverin-
gen, hadden overgeleverd. Er bleek 
immers een waar geheimgenoot-
schap van patriotten te bestaan dat 
in het donker werkte! Zoo raakten 
Lomme, Susse, Mane en Luppe 
aan wat geld, de noodige teerspijs 
voor hun avontuurlijk tochtje. 
Daar zij een gevoelig hart beza-
ten, namen zij afscheid van hun 
Marieken, zwerend niet te zullen 
rusten vooraleer ‘den Duitsch’ uit 
de hoofdstad te hebben verjaagd.

Nachtelijke grenspassage

Daar ik hun vertrouwen had ge-
wonnen door hen te waarschuwen 
tegen allerhande gevaren in een 
neutraal land, tegen bespieders en 
dergelijk volkje, vertelden zij mij 
hunne avonturen. De jongens met 
de natte broek en hunne mak-
kers waren na dagen rondzwerven 
ongemerkt tot een dorpje nabij de 
grens gesukkeld. Daar hadden zij 
een smokkelaar gevonden die hen, 
mits een fooitje, ’s nachts over zou 

brengen. De grens was zeer streng 
bewaakt. Aan elke straat was een 
post. De verschillende posten wa-
ren door een veldtelefoon verbon-
den. Waar zich geene vijandelijke 
grenswachters bevonden, waar 
geen poel of veen het overkomen 
schier onmogelijk maakte, was 
prikkeldraad gespannen. 

Zoo was eene gansche heide met 
zulk net overdekt om te verhinde-
ren dat nog vreemdelingen langs 
daar in Holland zouden geraken. 
Er werd verteld dat een jonge 
Belg, die reeds honderden meters 
op handen en voeten onder dien 
prikkeldraad was voortgekropen en 
slechts nog honderd ellen moest 
afleggen om verlost te wezen, door 
een zoeklicht werd ontdekt. Op 
hem werd gevuurd zonder dat hij 
werd geraakt, doch de ongelukkige 
moest zich overgeven. Dit stond 
gelijk met opsluiting tusschen vier 
muren voor den duur van den 
oorlog. Onze Brusselaars lieten 
zich door dergelijke verhalen niet 
ontmoedigen. Hun frisse durf was 
op alles voorbereid. ’s Nachts, toen 
de maan nog niet was opgekomen, 
begaven zij zich op weg. Hun gids 

trad eenige stappen vooraan en 
leidde hen over de heide naar een 
dennenwoud dat men door moest 
om de grens te bereiken. “Nog een 
kwart uurs en we zijn er,” fluisterde 
de smokkelaar. “Houdt moed.”

Betrapt

“Werda! Halt!”, klonk ’t plots voor 
de nachtelijke wandelaars. Allen 
sidderden, méér om dit onverwacht 
aanspreken dan om het gevaar. 
“Wij moeten ons verstrooien, de 
eenen rechts, de anderen links,” 
sprak de gids kortaf. Hij zelf 
verdween in de duisternis. De vier 
Brusselaars lieten zich dit geene 
tweemaal zeggen. Een geflikker 
gevolgd door een krakend schot, 
een kogel die langs de ooren 
van hunne makker Lomme floot, 
verhaastte nog de vlucht. Andere 
schoten knalden, andere stemmen 
spraken voor hen onverstaanbare 
Duitsche woorden. Lomme en 
Susse struikelden over dennenwor-
tels, bezeerden zich aan takken 
en rolden naar beneden in eene 
gracht midden doornen en bramen. 
Roerloos bleven zij er liggen, want 
zij vernamen hoefgetrappel van 

eene grenspatrouille, dragonders of 
uhlanen. 

Tienmaal hoorden zij die ruiters 
heen en dan terug draven. Toen 
de maan in een vaag geschemer 
opdook, achtten beide Brusselaars 
hunne positie langs de breede 
boschdreef die met heidekruid 
en kleine mastjes bedekt was, 
te gevaarlijk om in de gracht te 
blijven liggen. Als de ruiters nog-
maals weggedraafd waren, slopen 
beide vluchtelingen van onder hun 
braamstruik, scheurden er hunne 
huid en hunne kleeren aan en als 
katten kropen zij over den weg 
het jonge dennenbosch in, waar 
zij meer gedekt meenden te zijn. 
Op handen en voeten slopen zij er 
door, naar het noorden, toen een 
poel met droogwuivend riet hun 
den weg der vrijheid versperde en 
in het flauw maanlicht blonk. Wat 
nu gedaan? Instinctmatig meenden 
zij dat de tegenover liggende oever 

Duitse huzaar. 
Heemkundekring Essen

Verdachte Belgen worden naar de Kommandantur overgebracht. 
www.’erste weltkrieg uhlan’

Beierse soldaat met pijp aan de 
Nederlandse prikkeldraad langs 
de grens met België. Heemkunde-
kring Essen

Duitse soldaten bij een zoeklicht. 
www.’scheinwerfer erste weltkrieg’
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Nederlandsch grondgebied moest 
wezen. Een paar nieuwe geweer-
schoten troffen hunne ooren. De 
bosschen weergalmden er van en 
schenen te leven. Achter beide 
jongens was het de menschenjacht 
en zekere gevangenschap, want 
straks zou ’t dagen. En vlak voor 
hen wenkte de vrijheid. 

Geene aarzeling meer. Zij traden 
in den ijzigen poel, zonken in slib 
en slijk, hoorden het drassig water 
broebelen, terwijl een gestoorde 
watervogel een gil uitstiet. Onver-
moeid waadden zij door den poel 
met het water, tot den broekband, 
en toen de manesikkel boven de 
toppen der zingende sparren den 
poel verlichtte, stonden beide 
vluchtelingen aan den overkant. 

Lomme en Susse in Nederland

Zij schrokken echter nogmaals toen 
ze een soldaat in grauwe veldtenue 
voor zich zagen staan. Zouden zij 
al die gevaren getrotseerd hebben 
om toch maar in den muil van 
den tijger te loopen? Onwillekeurig 
tastten zij naar hun dolkmes. Angst 
en wraakzucht verdwenen in een 
oogwenk toen de grauwe hun in de 
bekende moedertaal vroeg: “Vluch-

telingen, hebt u verboden waar bij 
u?” Die taal en die welwillendheid 
brachten de Brusselsche jongens 
tot bezinning. “We dachten dat ge 
een Duitsch waart. Anders zouden 
we ons niet levend laten pakken 
hebben”, zegden zij openhartig. 
“Kom mee”, sprak de Hollander 
goedig. Hij leidde hen naar den 
nabijgelegen post, waar een koes-
terend kacheltje gloeide.

“Belgische vluchtelingen, ser-
geant.” “Laat ze binnen komen”, 
antwoordde een joviale stem. Zij 

kunnen zich warmen, want het 
is donderskoud. “Van waar komt 
gij?” “Uit Brussel.” “Zoo? Ik ken die 
schoone stad. Geef hun een borrel. 
Zij zullen straks een kopje thee 
met ons drinken. Het zijn moedige 
kerels. Ge moet de moffen op hun 
smoel slaan, hoor!” Die aanbeve-
ling was wel niet neutraal, doch 
kwam uit het hart. 

Toen zij versterkt en wat uitgerust 
met hunne nog half natte broek 
in het hollandsch dorp aankwa-
men, stiet Lomme zijn makker 
aan? “Mane! Luppe! Ik heb ze 
gezien. Zij draaiden de kerk om.” 
Beide ontvluchtten zetten ’t op een 
loopken en hadden weldra hunne 
vrienden ingehaald. “Alle vier ont-
snapt,” schaterden zij. 

Hoe Mane en Luppe 
ontsnapten

Nu moesten Mane en Luppe 
vertellen hoe zij aan de pinhelmen 
waren ontkomen. Hun gids hadden 
zij verloren. Elkeen zocht er heel-
huids af te komen. Den weg niet 
kennend, was Mane op een boom 

geklauterd terwijl zijn vriend zich 
in een nabijgelegen konijnenpijp 
verstopte. Dit was een gelukkige 
inval, want wanneer het begon te 
schemeren en het maantje zwakjes 
lichtte, ontdekten zij op een boog-
scheut de barak van den duitschen 
post. Wel vijftigmaal kwamen de 
Duitschers voorbij den boom en de 
konijnenpijp. En dit duurde uren. 

Eindelijk scheen de kans tot ont-
snapping klaar toen het morgen-
maal zou worden genomen. Mane, 
die van in de kruin van den boom 
best het heen- en weergeloop der 
Duitschers kon waarnemen, ver-
wittigde met een zacht kuchen zijn 
vriend in de pijp. Hij wist toch dat 
wanneer Duitsche soldaten aan het 
vreten en aan ’t zuipen waren, zij 
er gansch door werden opgeslorpt. 
Mane had de Duitschers aan het 
werk gezien toen zij de spekslagerij 
der hoofdstad leeg plunderden en 
langs de straat liepen dat het vet 
hen uit de mond drupte. 

En Mane bleek waarlijk een 
psycholoog te zijn. Nog een enkele 

schildwacht bleef drentelen, op 
den heerweg die door dit woeste 
land België met Noord-Brabant 
verbindt. De reuk der spijzen, de 
honger, de dorst en een onver-
zadigde appetijt hadden bij den 
grijzen landstormer de primairste 
instinkten ontwaakt, zoodat hij aan 
geene vluchtelingen meer dacht, 
doch enkel en alleen aan zijn buik, 
die was omgord met den riem 
waarop trots prijkte: Gott mit uns. 
Als een snel eekhoorntje liet Mane 
zich van zijn mast op het mos 
neervallen. Daar deed hij teeken 
aan Luppe die verschrikt zijn krul-
lebol uit de konijnenpijp gestoken 
had bij den val van zijn makker. De 
naar eten hunkerende schildwacht 
stond nu achter de kleine loods 
en kon onmogelijk zien wat in de 
dreef gebeurde. Met een wip waren 
beide Brusselaars over den weg, 
in een struik brem. En dan trokken 
zij hunne schoenen uit, lieten ze 
liggen, liepen, liepen dat de wind 
hun den adem afsneed. Zij liepen 
tot een driekleurige vlag aan een 
staak gebonden Nederlands vrijen 
bodem aanwees. Nederlands 
beschuttende gastvrijheid. 

Waalse vrijwilligers

En dergelijke avonturen hadden 
de jonge Belgen doorleefd, een 
voorbereiding, dikwijls een vuur-
doop, vooraleer ze de eer hadden 
het uniform aan te trekken. De drie 
Walen, die de Brusselaars hadden 
vervoegd, waren reeds weken lang 
op reis. De taal niet machtig had-
den zij nog grootere moeilijkheden 
moeten bekampen. Meer dan eens 
waren zij op het punt geweest 
verraden of ontdekt te worden. 
En toch waren zij over de grens 
geraakt. Waar een wil is, is ook 
een weg. Misschien zouden zij mij 
hunne avonturen hebben verhaald, 

doch het treintje stoomde het klein 
station binnen. Een handdruk en 
een vaarwel. En de tien jonge 
Belgen waren heen, naar de glorie 
of den dood.

Bron: 
- De Vlaamsche Stem, 24 april 1915.

Duitse grenswachter met pin-
helm. Heemkundekring Essen

Militaire controle in het trein-
station van Baarle-Nassau. Ton 
Bluekens

Deze zomer bloeiden opnieuw 
veel klaprozen langs de weg naar 
de dodendraad. Met dank aan de 
gemeente Baarle-Hertog.

Nederlandse militairen in grauw uniform, mogelijk in Baarle-Nassau. 
Familie van Gool, Rijen  

Duitse soldaten in lichtgrijs uniform, bij een soldatenbarak. 
Heemkundekring Essen
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In Memoriam

Helaas hebben wij in de afgelopen periode 

afscheid moeten nemen van een aantal 

van onze leden.

Wij gedenken: 

Mevr. A. van Houten-Bloem

Dhr. J. Peeters

Mevr. M. Voeten-Haest 

Dhr. J. van Gompel 

Dhr. A. Kerremans

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

Amalia aan het werk (12)
REDACTIE

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.

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.

Canadese prof in 
Zondereigen

Op 23 augustus 2017 werd de 
Canadese professor Tanja Najem-
Collet door de werkgroep Zonder-
eigen ontvangen. Zij kwam naar 
België voor haar onderzoek naar 
wijlen pater Ladislas Segers uit 
Zondereigen. Vanuit de universiteit 
van Windsor (dichtbij de grens met 
Detroit, USA) loopt een studie naar 
de invloed van deze ‘flamingante’ 
pater op de Vlaamse migranten in 
het zuidoosten van Canada. Hij 
was oprichter van meerdere Vlaam-
se verenigingen in Ontario. Allerlei 

archiefstukken werden doorgeno-
men en op het programma stonden 
contacten met de oudste generatie 
familieleden: een neef en drie nich-
ten van pater Ladislas. In de St.-
Rumolduskerk werd het glasraam 
bezocht dat ter zijner ere door onze 
vereniging werd opgericht. Een be-
zoek aan de Vossenberg mocht niet 
ontbreken. Voor Ladislas wat dit 
het middelpunt van de wereld. Zijn 
teksten ondertekende hij steevast 
met het pseudoniem ‘Vossenberg’. 
Na het middagmaal in de tuin bij 
Monique Segers werd de ontvangst 
tot ieders tevredenheid met een 
rondleiding en een powerpointpre-
sentatie bij de paters in Meersel-
Dreef afgesloten. Een week later 
kregen we bericht van de professor 
dat tijdens haar afwezigheid de 
benedenverdieping van haar wo-
ning onder water gelopen was. Een 
memorabele thuiskomst… 

Archeologische 
vondsten 
gedetermineerd
De werkgroep Zondereigen liet 
op 18 augustus 2017 recente 
steentijdvondsten determineren bij 
archeoloog Cyriel Verbeek in Pop-
pel. In totaal werden 206 vondsten 
genoteerd. Uitschieters waren twee 
mogelijke afslagen uit het midden 
paleolithicum, een Federmesser of 
vroegmesolithische schrabber, nog 
drie andere schrabbers, vier afslag-
stekers, een trapezium, twee neoli-

thische afslagen van een gepolijste 
bijl en een geretoucheerde kling. 
Het totaal aantal steentijdvondsten 
in Zondereigen staat daarmee op 
3.348. 
Ook bij de Erfgoedcel Noor-
derkempen werd gepasseerd. Daar 
determineerde archeoloog Stefan 
Delaruelle 129 recente scherven-
vondsten, waaronder twee stuks 
mogelijk uit de ijzertijd en 26 
scherven uit de Romeinse tijd. 
Het totaal aantal gevonden scher-
ven tot en met de late middeleeu-
wen bedraagt nu 4.402. Dat geeft 
een totaal van 8.764 archeologi-
sche vondsten.

Afsluiting WO-I 
project
op 3 juni 2018
Noteer alvast zondag 3 juni 2018 
in uw gloednieuwe agenda! Dan 
organiseert Amalia ‘(ont)spanning 
bij de dodendraad’, een activiteit 

Professor Tanja Collet met broeder 
Xavier in Meersel-Dreef.

Dolium aardewerk uit de Romeinse 
tijd, gevonden op de Jagersbeemden 
in Zondereigen.
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waarmee het project ‘Hoogspan-
ning aan de Belgisch-Nederlandse 
grens’ in schoonheid wordt 
afgesloten. Er zijn die dag geleide 
wandelingen van acht kilometer 
langs het vroegere traject van de 
Dodendraad. Onderweg zijn zes 
optredens van telkens tien minu-
ten. Straattheatergroepen bren-
gen verhalen die zich ter plaatse 
hebben afgespeeld. Muziekgroe-
pen presenteren nummers uit de 
Eerste Wereldoorlog. Vaak zijn het 
bekende nummers, die we echter 
vaak niet met WO1 in verband 
brengen. Deze activiteit is gratis 
voor alle deelnemers. 

Inschrijven kan vanaf 1 mei. Leden 
van Amalia krijgen voorrang. 

WO-I drukte
Het zijn drukke WO1-herdenkings-
dagen! Op 20 oktober 2017 werd 
het pedagogisch aanbod van het 
dodendraadproject voor studenten 
van de Thomas Moore lerarenop-
leiding uit Turnhout en Vorselaar 
gepresenteerd. 
En twee dagen later vertrokken 
Frans Van Gils en Herman Janssen 
om 7u ’s morgens naar Brugge 
voor een uiteenzetting over de do-
dendraad. Geen presentatie als een 
ander. Deze lezing voor leden van 
de Gidsenkring van Brugge was 
grotendeels op gebeurtenissen uit 
de Brugse grensregio gebaseerd, 
het was onze eerste lezing in een 
voormiddag, nog nooit spraken we 
voor een publiek van 150 geïnte-
resseerden en nog nooit was ons 
gevraagd om de pauze van onze 
twee uur durende lezing te an-
nuleren. Twee uur lang kon je een 
speld horen vallen en de reacties 
waren unaniem lovend. 
Zo mochten we onderstaand 
mailtje van Carlos Croenen ont-
vangen: “Eerst en vooral proficiat 
voor jullie gezamenlijke presentatie 
in Brugge. Het was heerlijk om 
beluisteren. Misschien wel de 
beste in de voorbije jaren, maar 
dat mag geen afbreuk doen aan de 
zeer veel uitstekende presentaties 
die de Brugse Gidsenkring ons al 
presenteerde. Dank ook om de 
doorgestuurde powerpoint. Ik zal 
die presenteren in onze heemkring. 
En volgend jaar rond 11 november 
presenteer ik die in één van de 
lagere schoolklassen van Beernem. 
Ik zal telkens jullie organisatie 
uitdrukkelijk vernoemen en de 
wandelingen en fietstocht aanbe-
velen! Zelf kom ik volgende zomer 
een proefrit maken met de fiets.”

Straattheater bij de inhuldiging van de dodendraadfietsroute in 2014.

Voor een vrijwilligersvereniging:

Vernieuwende en verbindende bestuurder

Bij het naderend afscheid van de huidige voorzitter binnen het 
bestuur is heemkundekring Amalia van Solms op zoek naar een 
nieuwe voorzitter. Ben jij een innovatieve en verbindende bestuur-
der die affiniteit heeft met heemkunde, sociaal en communicatief 
sterk is en vanuit oprechte interesse het beste uit mensen naar 
boven weet te halen? Dan zoeken wij jou!

De nieuwe voorzitter…
- heeft een duidelijke visie op het besturen van een grote vrijwil-
ligersvereniging
- is vaardig in het omgaan met tegengestelde belangen en het ont-
wikkelen van draagvlak voor nieuwe ideeën en concepten
- is een netwerker en verbinder 
- durft besluiten te nemen en is een goede procesbewaker bij 
diverse projecten 
- heeft affiniteit met Heemkunde
- initieert vernieuwing
- werkt planmatig en in teamverband en kan delegeren
- is vaardig in het onderhandelen met gemeenten, andere besturen, 
organisaties en instellingen 

Herken jij jezelf in dit profiel? Dan komen we graag met jou in con-
tact. Bel naar de huidige voorzitter Ad Jacobs (tel. 013-5078258), 
dan maken we een afspraak. 

Twee subsidie-
aanvragen
Op 24 augustus 2017 werd vanuit 
de werkgroep Zondereigen contact 
opgenomen met de Erfgoedcel 
Noorderkempen. Erfgoedconsulent 
Stijn Marinus stond positief tegen-
over een gedeeltelijke subsidiëring 
van ‘(ont)spanning bij de doden-
draad’, Amalia’s afsluitende WO1-
activiteit op 3 juni 2018. Tegen 
eind 2017 mogen we hiervoor een 
projectdossier indienen. We hopen 
op een bijdrage van 1.000 euro. 
Ook werd geïnformeerd naar een 
mogelijke subsidiëring van het ar-
cheologisch leerpad ‘Op zoek naar 
oud-Zondereigen’. Hiervoor plan-
nen we een folder en een pagina 
op de website van Amalia (o.a. 
bereikbaar via een QR-code). De 
maximale kostprijs bedraagt 3.000 
euro. Ook hier was de reactie 
positief: we mogen een ‘buiten-
gewoon projectdossier’ indienen. 
Het leerpad kan dan volledig door 
de Erfgoedcel bekostigd worden. 
Aan de folder wordt intussen hard 
gewerkt. Waarschijnlijk telt hij 16 
pagina’s op A5-formaat. Tegen het 
voorjaar kan dit project klaar zijn.

Zij mogen al inschrijven vanaf de 
verschijning van het eerstvolgende 
nummer van ons tijdschrift (1 
maart 2018). en legt contacten met de gemeen-

te, waardoor twee ambtenaren 
ondersteuning gaan verlenen. 
Op 13, 14 en 15 september is 
Antoon van Tuijl in de weer om 
de tentoonstelling vorm te geven 
in de hal van het gemeentehuis. 
16 september is ‘De Dag van de 
Democratie’. De tentoonstelling 
wordt geopend en de Baarlese 
politieke partijen presenteren zich. 
Deze tentoonstelling is te bezoeken 
tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis en blijft staan tot 
de raadsverkiezingen van maart 
2018.

Op de foto zien we hoe serieus de 
plaatselijk politiek uitgestippeld 
wordt. We herkennen (van links 
naar rechts): gemeentesecretaris 
Van Gompel, Wethouder De Jong, 
Burgemeester De Grauw en Wet-
houder Verheijen. Wij stoeien nog 
steeds met de vraag waar en wan-
neer de foto gemaakt is. Dat tijd-
stip moet naar onze bevindingen in 
of kort na 1958 zijn. De plaats is 
vrijwel zeker een vergaderkamer in 
het nieuwe naoorlogse gemeente-
huis. Wie weet het precies?

100 jaar kiesrecht
De gemeente Baarle-Nassau is er 
op tijd bij! Ruim een jaar geleden 
vraagt zij aan Amalia of zij kans 
ziet een tentoonstelling samen te 
stellen over honderd jaar kiesrecht. 
Dat is namelijk een mijlpaal in de 
democratie waaraan het gemeen-
tebestuur graag aandacht wil 
besteden. 
Fons Raeijmaekers – bestuurslid 
van Amalia – neemt de taak op 
zich. Hij gaat ijverig op zoek naar 
gegevens, documenten, prenten, 
cartooons, verkiezingsuitslagen… 
Hij bezoekt archieven en pluist 
zoveel mogelijk oude ‘Baarlese 
krantjes’ na. Daarbij wordt hij 
heel goed geholpen door een paar 
leden, maar zeker ook door enkele 
medewerkers van Kon. Drukkerij 
Em. De Jong, die hem de kans 
bieden oude weekbladen door te 
nemen die in het Heemhuis niet 
beschikbaar zijn. Fons schrijft tek-
sten die de geschiedenis van het 
kiesrecht heel begrijpelijk maken. 
Hij betrekt er Cees de Jong bij om 
die te controleren, laat Antoon van 
Tuijl het beeldmateriaal bewerken 
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Open 
Monumentendag 
in Baarle-Grens
De gidsen van Amalia zijn op 
Open Monumentendag zondag 10 
september de hele middag druk 
geweest. Vele honderden bezoekers 
hebben ze laten kennismaken met 
de gemeentelijke en rijksmonu-
menten. in Baarle-Grens. Diezelfde 
dag is een ‘nieuw monument’ op 
het grote reizigersperron voorge-
steld in Baarle-Grens. Diezelfde 
dag is een ‘nieuw monument’ op 
het grote reizigersperron voorge-
steld.
“Het ligt nogal voor de hand om op 
Open Monumentendag in het jaar 
dat precies 150 geleden de eerste 
treinen over het Bels Lijntje reden, 
stil te staan bij monumenten die 
met het spoor te maken hebben”, 
zegt voorzitter Ad Jacobs in zijn 
openingswoord voor de dag. In 
Baarle zijn dat er nogal wat. Ad 
somt op: “Op de eerste plaats de 
routehuisjes. Van de overgebleven 
zeven (van de 28 op het traject 
tot Tilburg) staan er vijf in Baarle. 
In Baarle-Grens kennen we zowel 
rijksmonumenten als gemeentelijke 
monumenten. De meeste wonin-
gen die begin vorige eeuw voor het 
spoorwegpersoneel zijn gebouwd 
langs de toegangsweg naar het gro-
te reizigersstation (nu Grensweg) 
staan op de lijst van Rijksmonu-
menten. Het bijna 400 meter lange 
perron waar het stationsgebouw 
op stond, is aan de Nederlandse 
kant aangewezen als gemeentelijk 
monument. Ook de put van de 
draaischijf die wat verderop in bos 
verscholen ligt, is een gemeentelijk 
monument.” Bij het heem leeft nog 
de wens om de gemetselde duiker 
onder het perron tot gemeentelijk 

monument te bestempelen, zo 
grijpt Ad Jacobs de aanwezigheid 
van de vele gemeentebestuurders 
op Open Monumentendag nog 
aan.

Op 10 september zijn ook de twee 
spanten op het reizigersperron (zie 
ook het artikel in deze Van Wirs-
kaante van de hand van Frans Luij-
ten; hij heeft er het nodige werk 
voor verricht) officieel voorgesteld. 
Ze staan aan weerszijden van de 
grens: eentje op Ravels en eentje 
op grondgebied van Baarle-Nas-
sau. Schepen Jef Van de Pol van 
Ravels en wethouder Jan Vermeer 
van Baarle-Nassau hebben als 
‘openingshandeling’ de driekleur 
van hun land in het spant gehesen. 
“Een mooie aanwinst voor het 
gebied”,  aldus beide bestuurders. 
“Zo wordt duidelijker dat hier 
een groot station heeft gestaan.” 
De nieuwe spanten inspireert de 
aanwezigen tot de wildste ideeën 
hoe de ruimte ertussen te gaan 
gebruiken. Ook zijn ze al als de 
‘nieuwe monumenten’ betiteld.

 
Meer dan vijfhonderd bezoekers 
zijn op Open Monumentendag 
met een van de twee aangeboden 
rondleidingen meegegaan. Op de 
wandeling over het perron – ‘ik zie 
me hier al staan wachten op de 
trein naar Parijs’ – en naar de put 
van de draaischijf – op die plek 
is wat meer verbeeldingskracht 
nodig – krijgen de bezoekers door 
de gidsen een goed beeld van het 
spoorbedrijf in Baarle-Grens begin 
vorige eeuw voorgeschoteld. Op 
de tweede rondleiding komen de 
rangen en standen van het spoor-
wegpersoneel goed uit de verf: hoe 
verder van het station, hoe kleiner 
de woningen en daarmee ook de 
rang van het personeel. Vooral het 

kijkje binnen in de woning van 
de stationschef valt in de smaak 
bij de bezoekers. Ook de grote 
presentatie van Amalia van het 
emplacement stond in die woning 
opgesteld. Eigenaar Dick Stekelen-
burg had nog de nodige informatie 
over architect Van Heukelom verza-
meld; deze heeft niet alleen het 
station en alle gebouwen aan de 
Nederlandse kant van het empla-
cement ontworpen, maar ook de 
woningen voor het spoorwegperso-
neel aan de Grensweg (toentertijd 
de Stationsstraat) en de douanewo-
ningen langs de doorgaande weg 
naar Turnhout (nu in de Hertogse 
Enclave H17 gelegen).  

Wandeltriple 
De Witte Kei
Op 15 oktober 2017 genoten bijna 
300 deelnemers van het mooie 
weer bij de inhuldiging van het 
Witte Kei monument en het inwan-
delen van ‘wandeltriple de Witte 
Kei’. ’s Middags was een select 
gezelschap uitgenodigd voor het 
officiële gedeelte. Frank Wilrycx, 
burgemeester van Merksplas, 
heette iedereen welkom en gaf een 
woordje uitleg over de ruilverkave-
lingswerken. Hij bedankte ANB en 
VLM, waarna schepen Kris Govers 
deze partners vier bakjes aardbeien 
aanbood. Roger Van Aperen, voor-
zitter van het Land van Mark en 
Merkske, lichtte de samenwerking 
toe bij het tot stand komen van de 
nieuwe fietskaart en de wandel-
triple. Hij prees de samenwerking 
met de Baarlese heemkundekring, 
met name Harry Benschop. Die 
heeft zich actief ingezet voor de 
realisering van nieuwe wandel-
mogelijkheden in het kader van 

In groepjes werden de bezoekers op Open Monumentendag door gidsen van Amalia rondgeleid op het reizigersperron, bij 
de put van de draaischijf en langs de woningen aan de Grensweg waarbij ook het Belgisch hooghuis niet werd vergeten. 
Ook kon een kijkje in de woning van de Hollandse stationschef worden genomen. foto’s Erfgoed Noorderkempen
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de ruilverkaveling Zondereigen. 
Daarnaast leverde Amalia ge-
schiedkundig correcte teksten voor 
de wandelfolder aan. Karel Van 
Hoof vertelde over de drie nieuwe 
wandelingen, terwijl Herman 
Janssen af en toe insprong met 
anekdotes over de bezienswaardig-
heden onderweg. 
Wandeltriple de Witte Kei werd 
door de wandelaars uitzonderlijk 
mooi bevonden en wordt be-
gin volgend jaar in de provincie 
Antwerpen genomineerd voor de 
wedstrijd ‘wandeling van het jaar’. 
De wandelfolder is gratis af te ha-
len bij de Dienst Toerisme in Baarle 
en in Merksplas.

Werkkaart Franscis 
Driessen bij het 
spoor
Vanuit de Verenigde Staten vraagt 
Antoon Stevens hulp om meer te 
weten te komen over het leven van 
zijn grootvader van moederszijde 
Franscis Driessen. Antoon is in 
1948 op zevenjarige leeftijd met 
zijn ouders geëmigreerd naar de 
VS. Zijn moeder Huberdina Dries-
sen was Franscis oudste dochter, 

geboren in Tilburg op 8 december 
1913, kort voordat hij in dienst 
was gekomen bij de Spoorwegen. 
Antoon wil graag weten waar zijn 
grootvader bij het spoor heeft ge-
werkt. Op zijn werkkaart (die heeft 
Antoon gevonden in de archieven 
van de NS in Utrecht) staat op de 
eerste regel ‘Pl 38 Tilb Belg gr’. Dat 
moet wel op het Bels Lijntje zijn. 
In 1915 kwam hij in vaste dienst 
bij het Staatsspoor als ‘wegwerker’. 
Waarschijnlijk staan de letters Pl. 
voor ‘ploeg’, dus werkploeg 38 
enz. Later heeft hij in werkploegen 
gezeten op andere trajecten zoals 
van Berkel-Enschot (ten oosten 
van Tilburg) naar ’s-Hertogenbosch 
en Boxtel. Vanaf 1933 was hij 
‘wegwachter’ in wachthuisje 18 
op het traject ’s-Hertogenbosch – 
Berkel-Enschot. Dat moet in Vught 
zijn geweest, de laatste wachtpost 
voor de aansluiting op de lijn van 
’s-Hertogenbosch naar Eindhoven.
In november 1939 is Franscis 
Driessen eervol ontslagen vanwege 
invaliditeit. Op de kaart is ook nog 
te lezen dat hij begin augustus 
1914 enkele dagen verlof heeft ge-
had vanwege ‘militieplicht’. Uit een 
opmerking op de kaart rechtsboven 
valt op te maken dat de vrouw van 
Franscis ‘hulpwachter’ is geweest, 
zo te zien in de gemeente Alphen 

en Riel. In de opsomming van Ad 
Kusters over de bewoning van de 
wachthuisjes staat bij WH 10 Bra-
kel (Riel) de familie Frans en Stien 
Driesen - van der Vloet vermeld als 
een van de bewoners. Aangeno-
men mag worden dat zij vanaf 1 
januari 1921 in dat wachthuisje 
hebben gewond.
De familie Driessen is een echte 
‘spoorfamilie’. In Alphen woonde 
die in de allerlaatste douanewoning 
bij het station. Navraag (door Jan 
van Eijck) leert echter dat het geen 
familie is geweest van Franscis. 
Dit spoor liep dus dood om Antoon 
Stevens meer te vertellen over zijn 
grootvader.

Enclaves als 
Werelderfgoed?
Met Lotte Portier, een stagiaire 
van de gemeente Baarle-Nassau, 
werden bijzonderheden van de 
Baarlese enclaves besproken. Zij 
onderzoekt of de enclaves in aan-
merking komen voor een nomine-
ring als Unesco-Werelderfgoed. Het 
is een eerste stap, mogelijk volgt 
een lange weg… 

Vanuit Zondereigen op weg naar de Witte Kei.

Werkkaart Franscis Driessen.

Beeld- en 
archiefbank 
Al vele jaren leeft er bij de heem-
kundekring de intentie om de vele 
materialen die wij hebben digitaal 
vast te leggen. We kunnen dan 
denken aan de tienduizenden 
foto’s, de boeken, de bidprentjes, 
geluidsbanden, video’s en allerlei 
andere spullen. Uitgezonderd  
het systeem Bidoc voor boeken 
en documenten is er nog weinig 
gestructureerd vastgelegd. 
Het bestuur wil de leden en andere 
belangstellenden de mogelijkheid 
bieden om ook online de spullen 
en materialen te kunnen bekijken 
en eventueel te kunnen gebruiken.

Het bestuur heeft besloten om een 
traject voor digitale vastlegging op 
te starten met medewerking van 
Erfgoed Brabant. Daarvoor is een 
projectgroep opgericht, is software 
aangeschaft en is een cursus- en 
begeleidingstraject opgestart.

De software die nu beschikbaar 
is, maakt het mogelijk de foto’s 
en andere digitale bestanden die 
Amalia in haar archieven heeft vast 
te leggen en van informatie te voor-
zien. Wat bedoelen wij hiermee? 
Zaken zoals: wat stelt deze foto 
voor, wanneer was dat, waar was 
dat, wie staan er op, etc. worden 
aan de foto gehangen. Je legt in 
feite de geschiedenis van deze foto 
digitaal vast. Deze duizenden foto’s 
en documenten komen via de 

website van Amalia beschikbaar en 
kunnen dan snel en goed opge-
zocht worden. 

Vele handen maken licht werk! 
En wij hebben nogal wat handjes 
nodig om dit grote project uit te 
voeren. Wij zullen in een volgende 
Van Wirskaante en via andere 
media hier op terug komen. Heb 
je nu al zin of wil je nu al nadere 
informatie neem dan contact op 
met Leo Voeten via .info@amalia-
vansolms.org.
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Arme Amalia (98)
ANTOON VAN TUIJL

Vanaf 1 augustus noteerden wij 

weer alles wat er aan schenkingen 

binnen kwam bij Amalia. Met 

genoegen delen wij die lijst met 

onze lezers. Eind oktober stopten 

wij deze reeks giften. 

Wij ontvingen:
– twee kleine fotoalbums met foto’s uit de directe omgeving en uit  

Castelré 
– een map met vier grote pentekeningen van Baarlese straatbeelden, 

gemaakt door Frank van der Veeken 
– wat spullen, afkomstig uit de voormalige kettingkastenfabriek van 

de familie Van Loon. Die lag russen de Molenstraat, Kapelstraat en 
Klokkenstraat. Het vreemde is dat er steeds gesproken wordt over 
een ‘kettingkastenfabriek’ Toch kregen wij twee fietsbanden, twee 
jasbeschermers en wordt er verteld dat er vooral fietstassen gemaakt 
werden. Uit dezelfde zaak kregen we  een merkplaatje van ‘Napoleon 
Rijwielen’, een kaartje van rijwielbelasting en een set doordrukplaatjes 
met ‘fabrieksALmerk’. AL staat voor A. van Loon 

– een notariële akte van een grondruil op 14 januari 1938. Het gaat 
om enkele vierkante meters. De transactie is blijkbaar bedoeld om de 
percelen een gunstiger vorm te geven 

– twee volle dozen bidprentjes 
– een map met knipsels en paperassen 
– een plastic tas met een Baarlese bedrijfsnaam 
– een serie foto’s met o.a. de toeristische stoomtrein en de beroemde 

locomotief 3737 
– enkele speldjes met Limfa Bubble-Up en Bergère 
– een prentenboek met enkele oude bekende sprookjes 
– een artikel over MN7 in het Frans en het Nederlands 
– een grote foto van een Lourdesreis 
– een CD met foto’s en films van de actie ‘Samenloop voor Hoop’ 
– enkele mappen met krantenknipsels over Baarlese zaken 
– enkele boeken 
– twee bouwtekeningen uit 1929 van de verbouwing van de Bernardus-

kerk in Ulicoten 
– een zeer antieke stropdas die blijkbaar uit de wereld van de ruiters 

komt 
– een aantal oude foto’s. Helaas kennen we van enkele beelden geen 

gegevens. Wat zou het goed zijn als iedereen zijn of haar foto’s voor-
ziet van gegevens. Schrijf er op ‘wie wat waar en wanneer’ 

– een verzamelbundel ‘Onze Kinderversjes van vroeger en nu’ uit 1911 
– metalen wijwatervaatje met het pelikaansymbool 
– een etuitje met een relikwie van de H. Theresia van het Kind Jezus 
– een scapulier. Dat werd gedragen over de schouders. Dus een ‘lapje’ 

voor op de borst en het andere op de rug. Later kwamen daar de 
kleine scapuliermedailles voor in de plaats. Die werden aan het onder-
hemd vastgespeld. Zo droeg je de beschermheilige met je mee. 

– enkele tollen in twee verschillende modellen – een map met knipsels 
– een grote partij missalen en gebedenboeken 
– twee onderdelen van een militair vliegtuig dat tijdens WO II in Zon-

dereigen neerstortte. 

Als goede gevers melden we: Familie Coenders – Ron Oosterbaan, via 
Wil Martens – Familie De Jong-De Kort, uit de nalatenschap van Familie 
De Kort-Van Opstal – Jos en Corrie Jansen – Marcel en Lisette Gulickx 
– Mart van Loon – Ad Severijns – Frans Koks – Frans Tuijtelaars – Gust 
Haagen – René Dufraing – Ineke van Strijp – Femie Lückman – Jacques 
Boone – Marcel van der Flaas – Huub van Loon.
Dank aan allen die Amalia gedenken bij wat ze opruimen. 

Nieuwe boeken in Bidoc
Er zijn een paar vermeldenswaardige aanwinsten. 
Wij ontvingen van de uitgeverij Papieren Tijger een nieuwe gedichtenbun-
del van Sonja Prins: ‘Weegschaal de Aarde’, deel vijf van haar verzameld 
werk. De bundel bevat gedichten uit 1980-1981.
Verder kochten wij de ‘Kempenatlas’. Dit is een monumentaal werk over 
de Antwerpse Kempen. Verleden, heden en toekomst van onze landstreek 
worden in dit prachtig uitgevoerde boek in allerlei facetten bekeken. Veel 
mooi kaartmateriaal, sfeervolle foto’s en verhelderende schema’s begelei-
den de goed leesbare teksten. Een aanrader!



80       van wirskaante 2017/4 van wirskaante 2017/4       81

Nieuwe leden 
MARIA VOETEN-WOUTERS

In de laatste drie maanden kregen we er weer 16 
nieuwe leden bij, zodat we aardig op weg zijn naar 
de volgende mijlpaal: 1800.  

Wij heten van harte welkom:

Mevr. N. van Eijck 
Mevr. C. Antens-Wens
Fam. J. Simons-Haneveer
Fam. A Graumans-Daamen
Fam. D. van Boxel
Fam. C.M.J. Martens
Fam. E.B. Jilsink
Fam. van der Flaas-Dries 
Dhr. F. Janssens 
Dhr. P. Tuijtelaars

‘Er is weinig deskundigheid voor nodig om vast te stellen dat de 
weg uitermate gevaarlijk is’.

   

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (15)

LEO VOETEN

Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde over de peri-

ode 1943 tot 1985.

Ook in dit nummer zal ik aan de 

hand van zijn dagboeken een 

selectie maken; een kijkje op het 

leven in het Baarle van toen. In 

dit nummer geven de artikelen 

een blik op het leven weer in 

1974.

Januari 1974
Groep Harmsen keert opnieuw 
tegen Groep ‘Weg in opspraak’

Op economische gronden is een 
alternatieve weg via Gilze voor de 
verbinding Breda – Baarle-Nassau 
niet aanvaardbaar. Dat schrijft de 
werkgroep Harmsen in zijn nota 
‘Weg Baarle-Nassau – Breda en 
verder….’.Daarin stelt de groep 
zich te weer tegen de plannen van 
de actiegroep ‘Weg in opspraak’ 
die uit oogpunt van natuurbehoud 
een nieuwe Provinciale weg van 
Breda naar Baarle-Nassau (door 
de Strijbeekse heide) wil vervan-
gen door een verbinding Breda, 
Gilze, Alphen, Baarle-Nassau. De 
groep Harmsen, waarin veertien 

ondernemers (beroepsgoede-
renvervoer, busondernemers en 
landbouwers) verenigd zijn, heeft 
becijferd dat gebruik maken van 
het tracé via Gilze de Baarlese 
bedrijven op veertig- tot vijftig-
duizend gulden extra kosten per 
bedrijf per jaar komt te staan. 
‘Bewust en onbewust vermijden de 
voorstanders van de alternatieve 
wegverbinding dit aspect’, aldus 
de groep Harmsen. De Baarlese 
actiegroep deelt de mening van 
zijn tegenstanders dat de huidige 
verbinding Breda – Baarle-Nassau 
het verkeer niet meer aan kan. Er 
is weinig deskundigheid voor nodig 
om vast te stellen dat de weg uiter-
mate gevaarlijk is. Bovendien is de 
huidige verbinding niet geschikt als 
doorgaande verkeersroute omdat 
er veel landbouwvoertuigen en mi-
litaire wagens gebruik van maken. 
In de Baarlese tegennota wordt 
met cijfers aangetoond dat de 

aanleg van een nieuwe weg geen 
overbodige luxe is. De werkgroep 
heeft becijferd dat in 1972 gemid-
deld per dag 3530 voertuigen over 
de smalle Bredaseweg hebben 
gereden. Van de Turnhoutseweg, 
bezuiden Baarle-Nassau, maakten 
in dat jaar gemiddeld 4125 motor-
voertuigen gebruik. De werkgroep 
Harmsen acht de kritiek van de 
actiegroep ‘Weg in opspraak’ niet 
steekhoudend  dat bij de aanleg 
van het alternatieve tracé minder 
natuurschoon wordt aangetast 
dan bij de rechtstreekse weg door 
de Strijbeekse heide. Bovendien, 
aldus de Baarlese groep, als de 
keuze valt op de weg via Gilze, 
dan zal het bedrijfs- en personen-

Nota van de werkgroep Harmsen, 
waarin geageerd wordt tegen de 
plannen voor een weg Breda-Baarle-
Nassau via Gilze van de actiegroep 
‘Weg in opspraak’. 

Amalia wandelt op de Dag van de Trage Weg naar de Witte Kei.
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vervoer toch de kortste weg blijven 
rijden.  
In de nota levert de groep Harm-
sen felle kritiek op de gemeen-
ten Chaam en Alphen, die het 
standpunt van de actiegroep ‘Weg 
in opspraak’, delen. Alphen beticht 
de Baarlese groep puur eigenbe-
lang. (Het verkeer Baarle-Nassau 
– Breda interesseert de gemeente 
niet). Het standpunt van Chaam 
wordt verklaart uit een poging het 
eigen grondgebied onaangetast te 
houden.

April 1974
Dosko in nog ernstiger 
moeilijkheden

Schreven we vorige week dat 
Dosko ernstig kampt met een 
gebrek aan bestuursleden en /of 
jeugdleiders, dan is daar na afloop 
van de laatste kompetitiewedstrijd 
van 21 april jl. tegen Oevel, een 
zeer kwalijke zaak bijgekomen. Na 
afloop van bewuste wedstrijd werd 
ons bestuur door de eigenaars van 
het speelveld medegedeeld dat zij 
hun terrein niet langer beschik-
baar wensten te stellen. Dit kwam 
natuurlijk als een donderslag bij 
heldere hemel over, want dit was 
wel het laatste wat onze Dosko-
mensen verwacht hadden. De 
familie Van der Flaas liet er geen 
gras over groeien en reeds in de 
loop van de week werd het terrein 
stevig met prikkeldraad en palen 
afgesloten, werden de buizen van 
de speelveld-afsluiting losgemaakt, 
werd het slot van de kleedkamer 
geforceerd en de koeien konden 
hun gang gaan. 
Het is werkelijk bedroevend dat 
het voetbalveld, waarover Dosko al 

zo veel jaren beschikte en waarin 
al onschatbare vrije uurtjes aan 
onderhoud en verbetering werden 
besteed, op dergelijke wijze wordt 
ontnomen. En dan nog te weten 
dat Dosko nog tot 1 juli altijd 
huurder is van bewust terrein.. Nu 
bestaan er wel al geruime tijd plan-
nen tot verwezenlijking van een 
sportpark, samen met de uitvoe-

ring van de Stichting Samen Leven 
Baarle en met alles wat daarom 
heen gaat, maar dat is allemaal 
nog maar toekomstmuziek. Moge-
lijk is natuurlijk wel dat door deze 
plotse gang van zaken de gemeen-
te Baarle-Hertog haar plannen zo 
vlug mogelijk als zeer urgent gaat 
versnellen. Maar ook de ambtelijke 
molens malen langzaam en Baarle-

De Chaamseweg in de jaren ’70. (coll. A.Kuijpers)

Bij de kleedkamers op het Dosko-veld achter Den Bonten Os, toen het nog koek 
en ei tussen Dosko en de fam. v.d.Flaas. 
Staand v.l.n.r.: Jan Haneveer, Karel van Besouw, Jan Jansen, Maria van 
der Flaas (uitbaatster van Den Bonten Os), Frans Staes, Stan Grooten, Jos 
Timmermans, Alfons Haneveer.  Zittend v.l.n.r.: Harrie Krijnen, Stan Haneveer, 
Rik Jansen, Sooi Krijnen, Jos Remeijsen, Jos van Casteren. (coll. J.Haneveer)

1974
Ons buurtje waar ik woon: de Chaamseweg 

Wist u …
dat Jef en Maria Bierens een zoontje Willeke hebben en dat ze hun huis mooi verbouwd hebben?
dat Stan Smolders 5 dagen in het ziekenhuis heeft gelegen?
dat  Jan Spapen een ongeluk heeft gehad aan zijn hand?
dat Ad en Elly van Tilborg hun nieuwe woonst hebben betrokken?
dat onze wandelclub goed floreert?
dat Ben van Dongen een fijne disco-bar heeft?
dat de fontein bij de Limfa weer hersteld is?
dat Fons en Marianne van Tilborg 14 juni getrouwd zijn?
dat Rina Smeekens en haar man en zoontje bij ons in de buurt komen wonen?
dat we 18-19-20 oktober de Gouden Bruiloft vieren van Karel Smolders en zijn vrouw?
dat Toon dacht kanaries te kweken, maar het bleken schone mussen te zijn?
dat Gust Leemans nog altijd even fit is en op tijd de benen rondzwiert en niet van de dansvloer te krijgen is?
dat Alfons Geerts en Jaoneke Bayens zijn overleden, en voor hen ter nagedachtenis een H. Mis wordt opgedragen?
dat Willem Smeekens hertrouwd is?
dat Harry Leemans maanden kampeert, tussen marjolein en bonenkruid?
dat op de Hoogbraak 6 de papieren al maanden van de ramen zijn?
dat Cel Leemans geen tijd heeft dan om ‘s zondags zijn auto te wassen?
dat de Belgische gemeente blijkbaar minder franken, dan de Nederlandse guldens voor de verlichting heeft?
dat Dré van den Heijning de zaak heeft veranderd?
dat we (misschien) de loods van Verheijen mogen gebruiken met de Gouden Bruiloft van Karel Smolders?
dat er zeer veel verkeer op de weg is, dag en nacht?
dat André Gulickx de aanmoedigingsprijs kreeg in de bosfietstocht?
dat we een geweldige medewerking kregen van de middenstand in de buurt ?
dat elke deelnemer aan de fietstocht een mooie prijs had?
dat we een batiger saldo hadden dan met karnaval?
dat de Groenteman goede groenten en fruit levert, te hopen hem ook weer eens te zien?
dat er bij Hein ‘Antiquariaat’ wordt uitgebreid?
dat het stomerijtje vakantie neemt van 12 tot 27 juni?
dat Toon Geerts, invalide, een kamer heeft bijgekregen?
dat Jo Huijbregts na 12 keer opereren behoorlijk goed is?

dat er ongeveer 90 huisgezinnen in onze buurt wonen?
dat bij Theo de Laat de asperges goed lopen?
dat Koos Grauwmans de zaak heeft uitgebreid?
dat we nieuwe lichtpalen hebben gekregen?
dat mevrouw Appels en mevrouw Huijbregts naar Lourdes zijn geweest met Piet van Raak?
dat Jo Huijbregts uitgeloot is bij de zieken voor een Lourdesreis?
dat op de Chaamseweg ook bergbokken zitten?
dat René Verheijen zijn trottoirband heeft laten zakken?
dat Kees Put, als hij een pintje gaat drinken, wel eens verdwaalt?
dat we onze voorgangers ook wel eens willen zien op een van onze aktiviteiten?
dat An en Frans echte doe-het-zelvers zijn en een serre neer plantten. En bij Thieu het muurke sneuvelde?
dat Willem Put intussen ook nog is overleden?
dat de vrouw van Jan Martens in ‘t ziekenhuis is geweest?
dat mevrouw Bierens is opgenomen in een verpleeghuis in Tilburg?
dat we stilaan geld gaan ophalen voor de Gouden Bruiloft?
dat alles naar wens mag verlopen en het voor het Gouden paar onvergetelijke dagen mogen zijn?
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Hertog is in deze afhankelijk van 
het betreffende ministerie. 
Het laat zich derhalve begrijpen dat 
Dosko, dat vooral de laatste jaren 
een geweldige opbloei kent, danig 
met de handen in het haar zit. Een 
zo plots besluit komt vooral nu 
hoogst ongelegen. Mits één enkel 
jaartje respijt zou onze plaatselijke 
voetbalclub én de gemeente de 
tijd en gelegenheid krijgen om tot 
aanleg van de geplande sportvel-
den over te gaan. Er werd reeds 
onmiddellijk gezocht naar een 
acceptabele oplossing, maar dat 
zal beslist niet van een leien dakje 
gaan lopen. Het bestuur kwam 
reeds in spoedvergadering bijeen 
om zich over deze abrupte situatie 
te beraden. Een goede oplossing 
ligt vooralsnog niet in het verschiet. 
Wij duimen voor voorzitter Meeu-
wesen en zijn trouwe helpers opdat 
de sombere onweerswolken zo snel 
mogelijk over zullen drijven.

1974
Dosko werkt aan verfraaiïng

De leden van de voetbalvereniging 
Dosko zijn in hun vrije tijd druk 
bezig met een opknapbeurt van de 
velden achter het klooster van de 
Broeders. Ze verzorgen in eigen 
beheer, de aanleg van een veld 
en verbetering van de bestaande 
accommodatie. De vernieuwingen, 
waaronder afrasteringen voor het 
veld die werden overgeplaatst van 
het oude Bonten Os-veld, worden 
zo veel mogelijk zelf bekostigd. 
Daartoe zijn al diverse activiteiten 
gepland. 
Over het benodigde bedrag kon 
de penningmeester van Dosko, de 
heer Leo Gladines, nog niets met 
zekerheid zeggen. Wel is zeker dat 
er behoorlijk veel geld nodig zal 
zijn, wil Dosko al haar plannen 
verwezenlijken. Op dit moment 
is een aantal leden bezig met 

een opknapbeurt van de stal die 
vlak bij het sportveld ligt. De heer 
Gladines daarover: ‘Er moet heel 
wat aan gebeuren. Deze stal wordt 
de toekomstige kleedgelegenheid. 
Er moeten nieuwe vloeren en pla-
fonds in komen en er zal ook veel 
geschilderd moeten worden’. Deze 
werkzaamheden gebeuren vrijwel 
altijd in de avonduren door een 
deel van de in totaal 175 leden 
die de vereniging telt. Dosko zelf 
bouwt echter ook uit. Het bestuur 
is inmiddels akkoord gegaan met 
de naamsverandering in Sport-
vereniging Dosko. ‘Op die manier 
kunnen nu diverse sporten worden 
gespeeld. Overal waar animo voor 
is kan mee begonnen worden’ 
vertelt de penningmeester.  
Ook de gemeente staat achter de 
plannen van de sportvereniging. 
‘We hebben van het gemeentebe-
stuur de goedkeuring ontvangen 
om de stal om te bouwen tot kleed-
accommodatie en ook de verdere 
medewerking van het gemeente-
bestuur is bijzonder groot’ aldus de 
heer Gladines.
De eerste werkzaamheden aan de 
velden zijn inmiddels achter de 
rug en de Belgische voetbalbond 
heeft het hoofdveld van het com-
plex reeds goedgekeurd. Op het 
verlanglijstje van Dosko staat ook 
nog de verlichting en een kantine. 
Het B-veld is toegankelijk voor 
andere verenigingen. Mits wij onze 
goedkeuring er aan hechten en het 
veld vrij is. De werkzaamheden 
aan de sportvelden moeten gezien 
worden als een overgangsfase die 
een klein aantal jaren gaat duren. 
De gemeente heeft plannen te 
zijner tijd van deze accommodatie 
een sportcomplex te maken. Tot 
dat moment werkt Dosko zelf, en 
met succes.

 Februari 1974
 Baby-sit Centrale Baarle

Enkele weken geleden is er een 
oproep gedaan in dit blad voor 
jongens en meisjes die willen 
baby-sitten. We hebben inmiddels 
21 kandidaten bereid gevonden 
dit te willen doen. De Baby-sit 
Centrale kan dus van start gaan. 
De mensen die er interesse in heb-
ben en die af en toe een baby-sit 
nodig hebben, kunnen lid worden. 
Het lidmaatschap hiervan bedraagt 
5 gulden per jaar om eventuele 
kosten van telefoon etc. te kunnen 
dekken. 
Inlichtingen zijn in te winnen 
op volgende adressen: Willem 
Alexanderstraat 12 Baarle-Nassau 
telf. 9865; Nassaulaan 12 Baarle-
Nassau telf. 9867.

16 februari 1974
Eerste schaap over de dam van 
Baarlese industrieterrein

Burgemeester A. Hogenbosch van 
Baarle-Nassau heeft gisteren op 
het nieuwe Baarlese industrieter-
rein aan de Oordeelsestraat de 
officiële opening verricht van Dran-
kencentrale Joh. Spapen. 
In zijn openingsrede wees de heer 
Hogenbosch op de aanvankelijk 
geringe belangstelling voor een 
plaats op het nieuwe industrieter-
rein. ‘Maar’ zei hij, ‘als er één 
schaap over de dam is dan volgen 
er meer. De heer Hogenbosch 
stipte vervolgens het belang aan 
van deze nieuwe vestiging voor de 
werkgelegenheid in Baarle. Temeer 
vond hij een dergelijke vestiging 
belangrijk met het oog op het te-
ruglopen van het aantal agrarische 
bedrijven in Baarle-Nassau.  
Burgemeester Hogenbosch memo-
reerde verder de geschiedenis van 

het in 1929 met paard en wagen 
gestarte bedrijf. ‘U bent hier in 
Baarle op de goede plaats, er zijn 
in ons dorp alleen al 30 horeca-
bedrijven’. Hij vermeldde verder 
nog dat nu van het industrieterrein 
inmiddels één hectare van de 2,75 
ha. verkocht is. Onder de ruim 
250 genodigden bevonden zich 
o.a. de raadsleden en wethouders 
van de gemeente Baarle-Nassau.

Februari 1974
Voorstellen rioleringswerken 
Baarle-Nassau

De raad van Baarle-Nassau zal 
donderdagavond opnieuw het 
voorstel van B en W voorgelegd 
krijgen tot het doen aanleggen 
van riolering in de Molenbaan, 
Turnhoutseweg en Hoogbraak in 
Baarle-Nassau en Molenstraat in 
Ulicoten. En tot uitbreiding van 
het sportpark in Baarle-Nassau. 
De totale kosten worden geraamd 
op 478 mille voor rekening van de 
gemeente. Het resterende bedrag 
komt beschikbaar in de vorm van 
DACW-subsidie.

14 maart 1974
Gesprek over huurovereenkomst 
aangaande gemeenschapshuis: 
nu weldra in gebruik.

De Stichting Samenlevingsopbouw 
Baarle wil zo gauw mogelijk bezit 
nemen van het gemeenschaps-
huis aan de Past. De Katerstraat. 
Momenteel is het bestuur van de 

Swiebertje en het dochtertje van 
Johan Spapen verrichten de opening 
van de nieuwe Drankencentrale 
Spapen. Johan kijkt toe.

De stallen bij de boerderij (achtergrond), in de tuin van het Broedersklooster 
in de Molenbaan, werden in allerijl verbouwd tot kleedaccommodatie en 
“kantine”. Een elftal poseert trots voor de boerderij en de stallen.
Staand v.l.n.r. Ad Dirven, Leo Jansen, Guy Mathé, Jan Roelen, Ad Brosens, 
John Brosens, Ad Meeuwesen, Edard Versmissen (voorzitter). Zittend v.l.n.r. 
Louis Broos, Bert Meeuwesen, Herman Mathé, Piet Bertels, Carel Jespers, 
Peter van der Flaas. (coll. J.Haneveer)

Forse investeringen in Baarle o.a. voor aanleg van de riolering in de Molenbaan. 
(Stadsarchief BredaJVG19740404022)
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stichting in onderhandeling met 
de Broeders van de Christelijke 
Scholen, eigenaars van het riante 
kloostercomplex, om een huurover-
eenkomst voor het gemeenschaps-
huis af te sluiten. 
Maanden geleden heeft de ge-
meente Baarle-Hertog, op wiens 
grondgebied het klooster voor 
het grootste gedeelte staat, van 
de minister voor Nederlandse 
Cultuur in Brussel de toezegging 
gekregen, dat hij in principe bereid 
is Baarle-Hertog financieel bij te 
springen bij de aankoop van het 
gebouw. In verband met de jongste 
kabinetscrisis in België is tot nu toe 
de koninklijke goedkeuring over dit 
besluit nog niet gevallen. Baarle-
Hertog, noch de Stichting Samen-
levingsopbouw Baarle twijfelen er 
aan dat die goedkeuring op korte 
termijn afkomt. Maar omdat de 
stichting spoed wil zetten achter 
het realiseren van het gemeen-
schapshuis – per slot van rekening 
is men er al een paar jaar mee 
bezig – heeft zij onderhandelingen 
gevoerd met de Broeders over een 
huurovereenkomst. Het gesprek 
daarover is nog gaande. Waar we 
op wachten is een beslissing van 

de algemeen overste van de Broe-
ders de la Salle in Heemstede. ‘In 
principe heeft men zich al bereid 
verklaart het gebouw nu al aan 
ons af te staan’, deelde gisteren de 
heer Laurijssen, voorzitter van de 
stichting, mede.
De heer Laurijssen zei verder 
dat Baarle-Hertog positief op 
deze stappen van de stichting 
heeft gereageerd. De gemeente 
heeft besloten de Bibliotheek van 
Baarle-Hertog, die nu nog in de 

jongensschool gevestigd is, in 
het gemeenschapshuis onder te 
brengen. Bovendien wil Baarle-
Hertog het boekenbestand daar 
gaan uitbreiden. Deze plannen zou 
de gemeente nooit uitvoeren, als zij 
bezwaar maakte tegen onze huur-
overeenkomst met de Broeders. 
Het zijn allemaal formaliteiten die 
de zaak vertragen, maar het werkt 
wel zenuwslopend. 
Hoewel tal van verenigingen en 
instellingen in Baarle-Nassau in 
afwachting zijn van de ingebruik-
name van het gemeenschapshuis, 
ziet met name de horeca in het 
dorp de openstelling met gemeng-
de gevoelens tegemoet. Men vreest 
er met het nieuwe gemeenschaps-
huis een concurrent bij te krijgen. 
Kortgeleden hebben vertegenwoor-
digers van de horeca daarover een 
gesprek gehad met raadsleden van 
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau. 
Marc van den Bussche, opbouw-
werker van de Stichting Samenle-
vingsopbouw Baarle: ‘de Baarlese 
horeca vreest dat wij een soort 
gesubsidieerde concurrent worden. 
Die vrees deel ik niet. Het is niet 
onze bedoeling om als zodanig te 
gaan optreden. De horeca zal eer-
der profijt hebben van het culturele 
centrum, dat straks meer mensen 
naar Baarle zal trekken’.
In de loop van volgende week zal 
het verenigingsleven in Baarle per 
brief in kennis gesteld worden van 
de laatste ontwikkelingen binnen 
de stichting. Mogelijk kan dan 
ook bekend worden gemaakt dat 
de stichting is verhuisd van het 
Jeugdhuis in de Nieuwstraat, waar 
zij een jaar is gehuisvest geweest, 
naar het gebouw aan de Past. de 
Katerstraat. De stichting speelt 
met de gedachte om het gemeen-
schapshuis in het najaar officieel te 
openen.

5 april 1974
Gouden platen in Café van 
Goede Zoon

  
Aan de Hoogbraak in Baarle-Nas-
sau heeft Radio Veronica-directeur 
Bul Verweij door het uitreiken van 
drie gouden platen de officiële 
(her)opening verricht van café-
bar-dancing Boslust. Hij overhan-
digde namens platenmaatschap-
pij Dureco de platen aan Vader 
Abraham en twee van zijn Goede 
Zonen. Waaronder een van de 
Goede Zonen, en tevens eigenaar 
van het etablissement, Ben van 
Dongen. De drie heren kregen een 
gouden plaat voor de elpee ‘Vader 
Abraham en zijn goede zonen’. 
Die elpee die vorig jaar eveneens 
de Edison kreeg. In zijn felicitatie-
rede zei Bul Verweij onder meer 
gekomen te zijn voor enerzijds een 
feestelijk gebeuren, doch ander-
zijds een definitief afscheid van 
de Goede Zonen. Dat het vandaag 
een belangrijke dag is mag blijken 
uit het feit dat men 150 jaar heeft 
gewacht met het vaststellen van de 

grens hier in Baarle. ‘Nu kan het, 
nu was Boslust er’, besloot hij. Va-
der Abraham dankte op zijn beurt 
Ben van Dongen voor zijn inzet 
tijdens de vele shows de afgelopen 
jaren. Tot Bul Verweij sprak hij de 
hoop uit dat Veronica, als rugge-
graat van het Nederlandse lied nog 
lang zou mogen blijven bestaan. 
‘Het verdwijnen van radio Vero-
nica nu zou de ondergang van het 
Nederlandse lied betekenen’, aldus 
besloot Vader Abraham. Onder de 
aanwezigen bevonden zich diverse 
medewerkers aan de show van 
Vader Abraham en enkele artiesten 
onder wie “De Kermisklanten”.

22 juni 1974
Eerste rit stoomtrein 
(Baol-boemel)

Op 22 juni zullen door het buurt-
schap Centrum in Baarle grootse 
feestelijkheden worden georga-
niseerd. Dit alles om de officiële 
openingsrit van de stoomtrein 
nog meer luister bij te brengen. 

Vanaf 10.00u zullen de harmonie 
St. Remi en het showkorps door 
Baarle trekken. Tegen 10.30u zal 
de trein arriveren. Het programma 
ziet er dan als volgt uit: 
Burgemeester Hogenbosch zal de 
genodigden toespreken en hen 
officieel in Baarle verwelkomen. Dr. 
Ed. Loffeld zal een kleine toespraak 
houden waarna het pierement ‘De 
Pungelaar’een demonstratie zal ge-
ven en de harmonie en showkorps 
zullen optreden. De schooljeugd 
zal een duizendtal ballonnen op 
laten. Aan deze ballonnenwedstrijd 
zijn geweldige prijzen verbonden. 
De postharmonie van Tilburg en 
onze eigen harmonie zullen door 
het dorp defileren terwijl de trein 
zijn reis voortzet. 
Het middagprogramma is als volgt:
14.00 – 16.00u een groot 
openlucht diskobal voor de jeugd 
die in antieke kleding zal verschij-
nen. Voor de best geklede is er 
ook weer een prijs beschikbaar. 
De Heren van Turnhout zullen 
ontvangen worden en zeker door 
hun aanwezigheid de feestvreugde 
nog verhogen. De Stationsstraat zal 

Jan Laurijssen, een van de 
voortrekkers en oprichters van de 
Stichting Samenlevingsopbouw 
Baarle. (Stadsarchief Breda 
JVG19890428013)

‘t Klooster wordt een gemeenschapshuis. (coll. A. Kuijpers)

RadioVeronica-directeur Bull Verwey (rechts) schudt Ben van Dongen, eigenaar 
van de nieuwe café-bar-dancing Boslust aan de Hoogbraak de hand bij de 
opening van het nieuwe etablissement. Vader Abraham en twee van zijn Goede 
Zonen (links Ad Nijkamp, rechts Ben van Dongen) zijn blij met hun zojuist 
ontvangen gouden platen. (Stadsarchief BredaJVG19740405044)

Brochure van de Baol-Boemel 
(voorzijde). 
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een bezienswaardigheid op zich zijn, helemaal 
versierd met vlaggen, guirlandes en ballonnen. 
Het buurtschap had de goede gedachte om te 
vragen of een aantal heren als pungelaar gekleed 
wilden komen. We begrijpen dat niet iedereen 
als pungelaar kan komen, maar het zou wel erg 
leuk zijn als diegenen die nog in het bezit zijn 
van kleding uit de tijd van de eerste stoomtrei-
nen die kleding weer eens uit de mottenballen 
zouden willen halen voor deze gelegenheid. 
Brabantse boeren- en boerinnendracht , 
luifelhoekjes, neusdoeken en alles wat daarbij 
hoort. Het zal ongetwijfeld een erg mooi geheel 
worden onder de bomen van de Stationsstraat. 
Het treinfeest is bedoeld voor de hele Baarlese 
bevolking en iedereen die er verder aan mee 
wil doen. Kom dus zaterdag 22 juni naar de 
Stationsstraat want het zal ongetwijfeld een 
bijzonder leuke en vrolijke dag worden. Tot 
ziens. 

“Spoorboekje” voor de Baol-Boemel (binnenzijde).

Drukte genoeg bij de binnenkomst van de eerste officiële Baol-Boemel.

Activiteitenkalender

DECEMBER 2017

Zondag 3 december
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Woensdag 20 december
 Kerstviering vanaf 19.30 uur 

in de aula van het Cultureel 
Centrum Baarle. Aanmelden 
is mogelijk tot 18 december, 
kosten € 5,- p.p. Zie voor de 
aanmelding op pagina 4 van 
deze Van Wirskaante.

Donderdag 28 december
 Winterwandeling. Verzamelen 

op het Heemhuis om 9.00 uur.

JANUARI 2018

Zondag 7 januari
 Nieuwjaarsbijeenkomst in de 

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

Dinsdag 16 januari
 Lezing van Jan Sikkers over de 

Middeleeuwse weg van Ant-
werpen naar ’s-Hertogenbosch. 
Aanvang 19.30 in de aula van 
het Cultureel Centrum Baarle.

Dinsdag 30 januari
 Lezing, nadere informatie volgt.

FEBRUARI 2018

Zondag 4 februari
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur

Dinsdag 20 februari
 Ontvangst nieuwe leden in het 

Heemhuis (19.30 uur). Ieder-
een die in het afgelopen jaar 
lid is geworden, ontvangt een 
persoonlijke uitnodiging.

Dinsdag 27 februari
 Lezing, nadere informatie volgt.

In de digitale nieuwsbrief vindt u 
meer informatie over de activitei-
ten van Amalia. U kunt zich via 
de website gratis aanmelden voor 
de nieuwsbrief. Deze verschijnt 
ongeveer om de twee weken. Ook 
van interessante (heemkundige) 
activiteiten in de regio of provin-
cie Noord-Brabant en Antwerpen 
wordt in de digitale nieuwsbrief 
melding gemaakt.
Alle activiteiten van Amalia staan 
ook vermeld op de website onder 
‘agenda’. 

Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:
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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

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


