
1       van wirskaante 2017/4

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

P
9

1
8

5
1

4

    kaante

Jaargang 33, nr. 1, maart - april - mei 2018



2       van wirskaante 2018/1

Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 

Heemhuis
Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

Bankrelatie
• NL 13 RABO 0103 8949 69

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

• Jeugdlidmaatschap: e 5,00 

Colofon

Secretariaat (Maria Voeten)

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

0031 (0)13 507 8133

info@amaliavansolms.org

Voorzitter (Ad Jacobs) 

0031 (0)13 507 8258

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever
Ad Jacobs, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website
• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org

Van Wirskaante
Overname van teksten is toege-

staan mits bronvermelding.

Losse nummers zijn verkrijg-

baar voor e 5,00 per stuk.

 

Redactieadres
vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1300

Inhoud

4 Voorwoord

7 Aon de praot mee…(68)
 Toontje Gillis
Toontje vertelt graag 
en gemakkelijk, 
merkte Antoon van 
Tuijl toen hij met 
hem ‘aon de praot’ 
kwam. Over hoe hij 
zijn Gusta heeft leren 
kennen, dat hij op de Reth als eerste 
in Brabant een mestinstallatie had, hoe 
hij penningmeester van de plaatselijke 
KVP werd, waarom in de kerk een 
aantal kostbaarheden zijn verankerd en 
over nog veel meer.

16 Hugo de Groot sliep niet  
 in De Zwaan!
Al sinds mensenheugenis wordt door-
verteld dat Hugo de Groot na zijn ont-
snapping uit Slot Loevestein in herberg 
De Zwaan op Loveren heeft overnacht. 
Hard bewijs is er nooit van gevonden. 
Onderzoek voor de reconstructie van 
historische route Nijmegen-Antwerpen 
heeft onlangs uitgewezen dat het ver-
haal niet klopt. Herman Janssen dook 
erin.

23 Honderd jaar algemeen  
 kiesrecht
Tot de gemeenteraadsverkiezingen 
op 21 maart kun je in de hal van het 
gemeentehuis van Baarle-Nassau een 
tentoonstelling over dit onderwerp zien. 
Fons Raeymaekers geeft in een artikel 

de nodige achtergrond en gaat niet al-
leen in op de situatie in Baarle-Nassau 
(op de foto de raad in 1935), maar 
ook op die in Baarle-Hertog. 

31 Amsterdam – Parijs via  
 Baarle (3)
In dit artikel staat de nationalisatie van 
de spoorlijn centraal en de verwach-
tingen die dat opriep over het gebruik 
ervan. In twee kadertekstjes laat Harry 
Benschop zien dat er ‘langs de lijn’ nog 
van alles gebeurt en te zien is. 

40 Ontmoetingen in een  
 andere wereld (5)
In deze aflevering heeft Antoon van 
Tuijl de tijd om in Kameroen extra van 
de natuur te genieten en een mierenle-
ger te volgen.
 
48 Kruidje-roer-me-wel (2)
De brandnetel is voor sommigen een 
gehaat onkruid, maar je kunt het in 
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plaats van te bestrijden ook goed ge-
bruiken. Gratis!

50 Hoe uniek is Baarle (6)
De zoektocht naar enclaves voert ons 
ditmaal naar het grensgebied van 
Azerbeidjan en Armenië.

63 Hoogspanning aan de  
 Belgisch-Nederlandse  
 grens (25)
In deze aflevering vertelt Herman Jans-
sen het verhaal van Geert Schrauwen, 
beter bekend als ‘Klaveren Vrouwke’. 
Hij leidde in WO1 een van de smok-
kelbendes op de grens van Essen en 
Rucphen.

71 Bewoning van Ulicoten (3)
Welke woningen stonden er in 1900 
in de huidige Dorpsstraat tussen de 

Heihoef en de 
splitsing met de 
Maaikant en Wil-
helminastraat? Je-
roen Geerts heeft 
het uitgezocht.

77 Merkwaardigheden (90)
Baarle – met al zijn merkwaardighe-
den – kent regelmatig gebeurtenissen 
waarbij twee burgemeesters tegelijk in 
functie zijn. Wij zien dan de sjerp en 
de keten als ‘onderscheidende tekens’.

80 Nieuwe leden

81 Amalia aan het werk (13)

84 In memoriam

85 Zoekplaatjes
De hulp van lezers wordt ingeroepen 
om meer te weten te komen van foto’s 
die de heemkundekring mocht gebrui-
ken.

88 Arme Amalia (99)

91 Uit de dag 
 boeken van 
 Jo Huibregts  
 (16)
Een gesprek met een 
van de beste duiven-
melkers van Baarle: Karel Smolders.

96 Activiteitenkalender
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Voorwoord
Ook dit jaar hebben wij het nieuwe 

jaar ingezet met onze traditionele 

nieuwjaarsreceptie in het Cultureel 

Centrum van Baarle. Een goed 

bezochte en gezellige receptie en 

natuurlijk zoals al vele jaren met 

een versgebakken wafel. Deze 

keer werden ze niet gebakken 

door Marcel Gulickx, maar door 

zijn familielid Fonne Gulickx. Om 

gezondheidsreden moest Marcel 

er mee stoppen. Fonne heeft zich, 

daarin ondersteund door zijn vrouw 

Betsy, prima gekweten van zijn 

taak. Hij was er erg mee in zijn sas. 

De wafels smaakten prima. Amalia 

heeft zijn ‘contract’ maar meteen 

verlengd voor de komende jaren.

Gelukkig kan ik ook nu weer terug-
kijken op een prima heemkundig 
jaar. Onze bestuurders en vrijwil-
ligers hebben zich hiervoor met veel 
enthousiasme ingezet. Steeds als we 
een beroep deden op onze vrijwil-
ligers, waren zij bereid een bijdrage 
te leveren bij activiteiten. Door deze 
gezamenlijke inspanning binnen 
onze vereniging en de samenwer-
king met andere instellingen zijn wij 
er in geslaagd een aantal bijzondere 
projecten te realiseren en te onder-

steunen.
Een van deze projecten is de vie-
ring van 150 jaar Bels Lijntje. Een 
project waar veel organisaties (én 
gemeenten) heel veel tijd en energie 
hebben ingestoken. Voor Baarle 
stond vooral het oude spoorwegcom-
plex aan de grens in de schijnwer-
per. Daar is afgelopen jaar het no-
dige gebeurd. Waar we verder mee 
kunnen, maar naar mijn idee ook 
verder moeten! De spanten kunnen 
dienen als kapstok om andere activi-
teiten aan op te hangen. Activiteiten 
die voor meer (historische) beleving 
moeten zorgen langs het Bels Lijntje.

Het gaat goed met Amalia en dat 
willen wij U graag vertellen op onze 
42e Algemene Ledenvergadering op 
dinsdag 20 maart. Plaats van han-
deling is de aula van het Cultureel 
Centrum in Baarle, aanvang 19.30 
uur.
De Algemene Ledenvergadering is de 
belangrijkste bijeenkomst van onze 
vereniging. Het bestuur legt dan 
verantwoording af over het gevoerde 
beleid. Onze secretaris en pen-
ningmeester zorgen voor beknopte 
informatie over het afgelopen jaar. 

Het bestuur rekent er op dat U deze 
vooraf doorkijkt zodat de vergadering 
vlot kan verlopen. Voor mijzelf is het 
de laatste ALV als voorzitter. Ik hoop 
die avond veel leden te mogen ver-
welkomen.

Sinds 6 februari 1985 ben ik als 
voorzitter met Amalia ‘op pad’. Toen 
ik gekozen werd tot voorzitter kon 
ik niet bevroeden dat het hier op uit 
zou lopen. Amalia was immers een 
heel kleine vereniging met weinig 
activiteiten. Maar met enkele andere 
jonge bestuurders hebben wij deze 
vereniging aan de praat gekregen 
en zijn uitgegroeid tot de grootste 
heemkundekring van Brabant. In 
ons jubileumboek van 2016 hebt U 
heel de historie van onze vereniging 
kunnen lezen. Dan kunt U ook we-
ten hoe wij dit als bestuurders gere-
aliseerd hebben. Als voorzitter heb 
ik mij altijd gesteund gevoeld door 
mijn medebestuurders. Zij kregen 
de ruimte om plannen te maken en 
deze om te zetten in beleid en activi-
teiten. Samen hebben wij zo Amalia 
gemaakt.
Nu ik als voorzitter terugtreed, 
hebben wij uiteraard een nieuwe 
voorzitter nodig. Een vernieuwende 
en verbindende voorzitter. Wij zijn 
driftig op zoek naar deze persoon 
en hopen hem of haar op onze 42e 
Algemene Ledenvergadering te kun-
nen voorstellen.

Zelf neem ik toch wel met enig 
weemoed afscheid van Amalia als 
voorzitter. Ik kan met veel plezier 
terugkijken op vele mooie heemkun-
dige jaren.
Hiervoor mijn welgemeende dank. 

Ad Jacobs, uw voorzitter

De wafelbakkers Fonne (l) en Marcel 
Gulickx heffen het glas op 2018.
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Kom zondagmiddag 3 juni naar de

(Ont)spanning bij de 
Dodendraad
Op zondag 3 juni wil Amalia de WO1-herdenkingsperiode 
in schoonheid afsluiten. Dat doen we met een geanimeer-
de wandeling langs de dodendraad. Onderweg beelden 
straattheatergezelschappen waargebeurde dodendraadver-
halen uit en spelen muziekgroepjes bekende WO1-deun-
tjes uit Australië, België, Duitsland, Engeland, Ierland, 
Schotland en de USA.
De wandelafstand bedraagt acht kilometer. Vertrek en 

aankomst zijn voorzien aan het Schuttershof in Zondereigen. Deze activiteit is 
gratis, maar voorinschrijving is verplicht.

Vanaf 1 maart inschrijven
Leden van onze vereniging krijgen tot 1 mei voorrang bij het inschrijven. Niet-
leden kunnen zich pas vanaf 1 mei aanmelden.
Vermeld bij de inschrijving uw naam, het aantal deelnemers en uw vertrek-
uur: 13.00u, 13.20u, 13.40u, 14.00u, 14.20u, 14.40u of 15.00u. De 
wandeling duurt drie uur, inclusief de animatie en is niet geschikt voor rol-
stoelen en kinderwagens. Mocht uw favoriete vertrekuur al volzet zijn, dan 
wordt een ander tijdstip voorgesteld. Bij inschrijving via e-mail ontvangt u een 
bevestiging. Stuur uw inschrijving naar: herman.janssen@telenet.be. 
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Algemene Ledenvergadering 2018
Graag nodigen wij onze leden uit voor de 42e Algemene Ledenvergadering. 

Deze wordt gehouden op dinsdag 20 maart 2018 in de aula van het Cultureel Centrum Baarle. 

Aanvang 19.30 uur.

Agenda 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag ALV d.d. 21 maart 2017

Het verslag ligt in het heemhuis ter inzage, een beknopt verslag wordt ter vergadering uitgereikt.
  4. Financieel verslag 2017 en begroting 2018

Het financieel verslag ligt op het Heemhuis ter inzage nadat het door de kaskommissie is gecontroleerd 
en wordt samen met de begroting 2018 in de vergadering uitgereikt.

  5. Vaststellen contributie 2019
  6. Verslag kascommissie
  7. Benoeming van de kascommissie
  8. Bestuursverkiezing

Aftredend zijn Ad Jacobs, Maria Voeten-Wouters en Herman Janssen. Ad Jacobs en Maria Voeten-
Wouters zijn niet herkiesbaar. Herman Janssen stelt zich wel herkiesbaar. 

  9. Beleidszaken
10. Activiteiten 2018
11. Werkgroepen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Na het officiële gedeelte volgt nog een gezellig samenzijn met onder andere een presentatie van bijzondere foto’s.

Contributie 2018
Bij deze Van Wirskaante treft u een nota aan voor 

de contributie 2018. Graag ontvangen we uw 

contributie vóór de op de nota aangegeven datum 

op onze RABO-rekening:

NL13 RABO 0103 8949 69. Wilt u bij de betaling 
alstublieft uw relatienummer en/of factuurnum-
mer vermelden? Dat voorkomt misverstanden en 
zoekwerk, want wij hebben nogal wat leden met 
dezelfde familienaam.
Hebt U een automatische incasso afgegeven aan 

Amalia, dan hoeft U niets te doen. U ziet dat on-
deraan de nota staan. Uw contributie wordt binnen 
zes weken geïncasseerd.

Bij vragen of als U een machtiging wilt afgeven om 
jaarlijks de contributie te innen, dan kunt U mij 
mailen: penningmeester@amaliavansolms.org of 
telefonisch contact opnemen op 013-5083408.  

Hartelijk dank,
Nelly Pieke

Penningmeester
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“Als het over politiek gaat, kan ik nog goed ‘warm’ worden...”

Aon de praot mee… (68) 
Toontje Gillis

ANTOON VAN TUIJL

Op een gure decemberdag – Sin-

terklaas is net op terugreis naar 

Spanje – trek ik naar de Willem-

Alexanderstraat 54 om ‘aon de 

praot’ te raken met Toontje Gillis. 

Dat is enerzijds helemaal niet 

moeilijk. Toontje vertelt graag en 

gemakkelijk. Soms valt het niet 

mee. “Ik hoor voort zo weinig, 

hè”. Maar één op één en recht 

tegenover elkaar zittend, komen 

we goed op gang. De eerste vraag 

is altijd…

Wie is Toontje Gillis? Antoon Gillis 
wordt geboren op 29 november 
1926 in Hoogstraten. Zijn vader is 
Alphonsus Gillis (1886-1977) en 
zijn moeder heet Elisabeth Aerts 
(1891-1960). 

Het is min of meer toeval dat Toon-
tje in Hoogstraten geboren wordt. 
Zijn vader hoort namelijk echt op 
de Reth in Baarle thuis. Maar door 
familieomstandigheden komt het 
beter uit dat hij een tijd over de 
grens gaat boeren. Al op tweejarige 
leeftijd komt Toontje naar de Reth, 
waar hij dan zijn hele jeugd en zijn 
werkzame leven doorbrengt op de 
boerderij, die momenteel al voor de 
vijfde generatie in de familie is en 
die wij tegenwoordig ook kennen 

als Minicamping ‘De Wielewaal’. 
Sinds een van zijn kleindochters 
een flink stuk van zijn stamboom 
uitzocht, heeft Toontje ontdekt dat 
zijn vader uit een gezin met tien 
kinderen komt. “Da heb ik eerst 
nooit geweten”, zegt hij, “maar ja, 
vroeger was er heel veel kinder-
sterfte en dan kende niet alle ooms 
en tantes”.

Geschept

Toontje gaat in Baarle-Nassau naar 
de lagere school. De broeders van 
De la Salle hadden de jongens-
school toen al overgenomen. Hij 
herinnert zich in elk geval nog 
broeder Aloysius (wie niet die wat 
ouder is?!) en hij heeft ook nog les 
gehad van meester Appels. “Ik heb 
één schooljaar over moeten doen 
omdat ik een ongeluk meegemaakt 
heb toen ik acht jaar was”, ver-
klaart hij. Kinderen van de Reth 
en van andere veraf gelegen buurt-De ouders van Toontje Gillis.

De boerderij op Reth.
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schappen komen op de fiets naar 
school. Maar op de speelplaats 
is niet genoeg ruimte voor al die 
kinderfietsen. Daarom brengt Toon-
tje zijn fiets elke dag naar Leke 
de Rooij, de fietsenmaker in de 
Schoolstraat (nu Desiré Geeraerts-
straat). Op een dag in maart komt 
Toontje ook weer die straat in en 
hij wordt geschept door een auto. 
Deze aanrijding bezorgt hem een 
zware hersenschudding. De enige 
remedie in die tijd is enkele weken 
plat op bed. Wat wil nu het geval? 
“Ons moeder is in die tijd heel erg 
ziek. Zó ziek dat ze de zorg voor 
mij er niet bij kan hebben. Onze 
pa vindt het zelfs beter dat ze geen 
weet zou hebben van mijn onge-
luk! Daarom heb ik drie weken 
bij de overburen op bed gelegen”. 
Een ongeluk komt nooit alleen. In 
die tijd loopt het schooljaar af in 
april. “Ik had dus geen kans om de 
examens mee te maken en d’r zat 
niks anders op dan een jaar over 
te doen”.

Op mijn vraag of hij de kans kreeg 
verder te leren, reageert Toontje 
heel eerlijk. “Ik was genen echte 
student. Om de school gaaf ik 

nie veul”. In de tijd dat Toontje 
de lagere school gaat verlaten, 
heeft pa Gillis een knecht die uit 
Rijsbergen afkomstig is. Die heeft 
juist nu trouwplannen, krijgt werk 
aangeboden en huurt een huis in 
zijn woonplaats. “Toen zee onze 
pa dat ik maar mee moest helpen 
op de boerderij. Dan was er gene 
nieuwe knecht nodig. Zo ben ik 
boerenwerk gaan doen. Veul lomp 
en stom werk. Alles moest toen 
nog mee de haand, de schup of de 
riek. Ge had nog geen machines, 
hè!” Toontje zucht eens diep.

Jongens uit de straat

De jaren waarin Toontje opgroeit 
van puberknul tot jongeman heb-
ben hun beperkingen. Het is oor-
logstijd en vrij gaan en staan waar 
je wilt, is niet vanzelfsprekend. Hij 
geeft een voorbeeld. Op zekere dag 
is hij aan de beurt om de melkkar 
te rijden. Hij moet dus ‘s morgens 
vroeg bij de boeren in de buurt de 
volle melkkannen ophalen om die 
naar de fabriek te brengen. Juist 
op die dag staken de boeren. Ze 
weigeren hun melk te leveren. De 
Duitser die in Baarle ‘Ferdinandje’ 

genoemd wordt en het dorp met 
strakke hand regeert, komt direct 
bij de boeren langs. “En of ze 
leverden!”, zegt Toontje veelbete-
kenend. “Ik moest ’s middags toch 
mijne ronde nog doen!”

Toontje vindt een paar goede vrien-
den bij jongens uit ‘de straat’ (Oor-
deelsestraat). Hun vermaak be-
staat uit wat buurten en een rondje 
fietsen. Af en toe is er wel eens een 
feest, een bruiloft of zo. “Dat vier-
den de mensen vroeger thuis in de 
leeg geruimde en schoongemaakte 
koeienstal of schuur. Da was altijd 
wel heel gezellig. Er speulde ie-
mand op de accordeon en er werd 
dan flink gedanst”.
Zijn maten trekken er wel eens op 
uit om een of ander over de grens 
te brengen. Met die kleine smokkel 
verdienen ze wat zakgeld. “Da dee 
zowa iedereen in een grensstreek. 
Onze pa zag da toch nie zo zit-
ten”, vertelt Toontje. “Wilde gij wa 
meer zakgeld, dan kunde da wel 
van men krijgen, zonder gevaor te 
lopen”. Jawel, pa Gillis hield zijn 
zoon tamelijk strak, concludeert 
Toontje.

Goed van afgebracht

Baarle heeft het in de bevrijdings-
periode van oktober 1944 zwaar te 

De familie Gillis met Toontje en zijn drie zussen.

Toontje op de lagere school.
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verduren gehad. “Wij op de Reth 
hebben het er nog tamelijk goed 
vanaf gebracht”, vindt Toontje. Hij 
denkt dat dit te danken is aan een 
Pool die ingelijfd was bij het Duitse 
leger en hier zijn kans schoon zag 
om zich bij de Poolse bevrijders 
te melden. Hij wees hen waar de 
Duitse troepen zich schuil hielden. 
Met een snelle actie wisten de 
Polen de bezetters te verjagen. Zo 
werd de Reth zonder noemens-
waardige schade bevrijd. “Op de 
Veldbraak ging het minder goed”, 
vertelt Toontje. “Ik heb daar ver-
schillende boerderijen en schuren 
zien branden!” Hij herinnert zich 
ook nog heel goed hoe angstig de 
tijd was toen de ‘vliegende bom-
men’ afgevuurd werden. “Zolang 
ge die hoorde, was er niks aan de 
hand, maar als ze zwegen, dan 
kreeg iedereen angst. Ze sloegen 
bij het neerkomen en ontploffen 
geweldig grote en diepe kraters”. 
Hij is wel eens naar zo’n bomkrater 
gaan kijken. “Daar was een koe in 
gesukkeld. Die zaat onder in da gat 
tot d’r nek in den blubber”. Hij ziet 
het beeld nog helder voor zich.

Opa Fons (l) 
en Toontje met 
dochtertje 
Francien.

Trouwfoto van 
Toontje en Gusta 
met wederzijdse 
ouders.

Toontje als twintig jarige.

Toontje is niet in militaire dienst 
geweest. Tegen het eind van de 
oorlog keuren de Duitse bezetters 
hem wel goed voor de arbeids-
dienst. Hij mag echter thuisblijven 
omdat hij landbouwer is. De boe-
ren zijn nodig voor de voedselpro-
ductie. Na de oorlog moeten veel 
dienstplichtigen naar Indonesië. 
Toontje is net een jaar te jong. Hij 
hoeft niet weg.

Een toerke doen

Er komt een tijd dat Toontje ook 
al eens rondkijkt buiten de vaste 
kleine kring van de jongens uit ‘de 
straat’. In die periode vraagt zijn 
vaste kameraad hem regelmatig 
om op de zondagmiddag mee te 
gaan fietsen. Zomaar een toerke 
doen. Ja ja, dat zal wel! 

Het begint Toontje op te vallen dat 
zijn maat wel heel graag langs de 
Nieuwe Strumpt in Ulicoten rijdt. 
Geen wonder, weet Toontje al 
gauw. Hij vertelt met zichtbaar ple-
zier: “Daar woonde Gusta en mijne 
maat had een oogje op haar. Toen 
wij da meske al eens een paar 
keer gezien hadden, begonnen er 
bij mij ook vlinders ook te kriebe-
len!”  Gusta was in Ulicoten leid-
ster bij de Kabouters en daar ging 
hij graag naar kijken. Op zekere 
keer vraagt hij aan zijn kameraad 
of die Gusta al gevraagd heeft en 
zijn maat zegt nee. “Dan zal ik da 
wel doen!” is de snelle reactie van 
Toontje. En zo is het gekomen...

Toontje en  Gusta trouwen op 4 
mei 1954. Gusta verhuist van de 
Nieuwe Strumpt naar de Reth. 
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Samen zetten ze zich in voor hun 
boerderij en stichten een mooi 
gezin met vier dochters. “Ik heb 
lang geboerd met vijf vrouwen 
aan mijn zij”, lacht Toontje. Aan 
deze periode bewaart hij heel veel 
goede herinneringen. “Wij begon-
nen kort na de oorlog voor ons 
zelf”, verklaart Toontje. “Gusta zat 
het liefst bij de biggetjes en ik het 
liefst bij de koeien. Het was een 
opkomende tijd. Da geeft veel meer 
voldoening dan hoe de jonge boe-
ren er nou voor staan!”

Zoete inval

Het gezin Gillis kent heel veel ge-
zellige momenten. Het zit in hun 
aard om ‘goeie zin’ te hebben. 
Maar ook opa Gillis, die bij hen in 
woont, draagt veel bij aan de pret-
tige sfeer. Op zondag komen name-
lijk de ooms en tantes bij hem op 
bezoek. Dan komen ook de neefjes 
en nichtjes mee. 

Aan speelmogelijkheden is er geen 
gebrek en er staat een rijk gedekte 
koffietafel of een grote taart op 
tafel. Gusta is een geweldige gast-
vrouw. Ze kan namelijk heel lek-
kere taarten bakken. Met een ruim 

Opa Fons Gillis met een aantal van zijn kleinkinderen.

Toontje en Gusta met hun kinderen (v.l.n.r.) Francien, Thea, Els en Marian.

gebaar wijst Toontje hoe groot die 
taarten geweest zijn.  Het was al-
tijd een zoete inval. Ons Gusta kon 
van alles: bakken, koken, kleding 
maken voor vier dochters, maar 
ze kon ook met plezier werken en 
poetsen en de tuin vol kleurige 
bloemen zetten. De schoolvakan-
ties zijn ook geweldig als de neef-
jes en nichtjes komen logeren. Dan 
is er volop spel en plezier. 

Nieuw systeem

Het kan dan wel zo zijn dat Toontje 
‘genen echte student’ geweest is, 
maar dat wil nog niet zeggen dat 
je dan dom bent. Hij houdt goed 
bij wat er in de wereld gaande is. 
Daarbij heeft hij natuurlijk vooral 
aandacht voor wat er gaande is in 
de agrarische wereld. 

Wie op de hoogte wil blijven van 
de nieuwste ontwikkelingen op de 
boerderij, gaat in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw naar de grote 
landbouwmanifestaties in Liemp-
de. Dat doet Toontje dus ook. Zijn 
aandacht wordt getroffen door een 
nieuw systeem waarmee de mest 
in de koeienstal weggewerkt kan 
worden. Via een vernuftige vinding 
drijft de vaste mest over de gier 
naar de put, waarin de vergisting 
begint. Is hier voor het eerst sprake 
van drijfmest? De voorlichter ter 

Toontje en Gusta op hun tractor.
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plaatse ziet de interesse die Toontje 
aan de dag legt en hij neemt hem 
een tijdje later mee naar Gelder-
land om zo’n stal met het nieuwe 
systeem te bekijken. Daarna besluit 
Toontje om op de Reth ook zo’n 
mestsysteem te installeren. Het 
eerste in heel Noord-Brabant. Het 
scheelt Toontje heel veel ‘lomp en 
stom’ werk. Toch krijgt hij het druk 
op een andere manier. “Ik schat 
dat er wel vijfhonderd boeren zijn 
komen kijken. Er kwam zelfs eens 
een volle bus uit Zuid-Limburg! Ze 
konden maar nie geloven da da 
zo schoon werkte, tot ze ‘t gezien 
hadden”.
Toontje heeft ook goede ervaringen 
met de adviezen van Tiest van 
Hoek uit Alphen. “Van dieje mens 
heb ik goeie raad gekregen als ik 
het eens even niet meer wist”. Hij 
geeft een paar voorbeelden. Op 
zeker jaar staat een van zijn ge-
wassen er niet florissant bij. “Tiest 
wist direct wat er gaande was en 
had een oplossing. Je zag de akker 
zó verbeteren”. Ook voor het vee 
helpt Tiest als dat nodig is. Toontje 
vertelt: “Ik had eens een paar koei-
en die een beetje achterbleven. Ze 
waren niet goed. Tiest adviseerde 
mij om een bepaalde sporenmix 
over de wei te strooien. Da heeft 
heel goed geholpen”. Dat mengsel 
van sporenelementen – heel kleine 
hoeveelheden van belangrijke mi-

neralen – was blijkbaar nét wat het 
gras nodig had om de koeien beter 
te voeden. De gezondheid van de 
hele veestapel ging met sprongen 
vooruit.

De landbouwvoorlichtingsdienst 
nodigde Toon en Gusta uit om mee 
op studiereis te gaan.
Daar hebben ze veel van genoten 
en plezier gehad met anderen. Ze 
hebben er mooie vriendschappen 
aan over gehouden. Bijna jaarlijks 
gingen ze mee op reis en nog jaren 
fietsen  en feesten ze regelmatig 
samen.

Hun gouden Bruiloft.

Toontje is graag met zijn koeien bezig.

Zeldzame botziekte

Toontje wordt al lange tijd geplaagd 
door de botziekte van Paget. Die 
vormt een ernstige dreiging. De 
behandelende specialist is heel dui-
delijk. “U komt nog in een rolstoel”. 
Een gevolg van de kwaal is namelijk 
dat het geraamte in elkaar krimpt en 
tenslotte wacht het graf. Het is niet 
mis als je dat te horen krijgt. Maar 
er gloort hoop. Toontje kan meedoen 
aan een proef met een nieuwe re-
medie. Gelukkig blijken de nieuwe 
medicijnen voor zijn botziekte aan 
te slaan; zijn botten blijven redelijk 
stabiel. Tegelijkertijd blijkt een van 
de dochters met haar man interesse 
te hebben in de boerderij. Zij nemen 
die over. Toontje en Gusta wonen 
dan inmiddels in het dorp. Er komt 
nu meer tijd om samen met Gusta 
leuke dingen te doen, zoals fietsen 
met de reisclub, volksdansen en 
kaarten. Gusta past in die tijd ook 
vaak op de kleinkinderen en Toontje 
rolt steeds verder in allerlei vrijwilli-
gerswerk. Zij vieren in dankbaarheid 
hun Gouden Bruiloft.
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Kerk en maatschappij

Eigenlijk hoeft hij er niet in te rol-
len. Hij doet al van jongs af aan 
vrijwilligerswerk. Waar is de tijd 
gebleven dat de pastoor in de kerk 
verkondigt hoe de mensen dienen 
te stemmen bij verkiezingen. Dat 
mag alleen de KVP zijn, volgens de 
katholieke traditie. Toontje weet het 
nog heel goed. Net volwassen ge-
worden, bezoekt hij de vergadering 
van de plaatselijke KVP. Dat hoor je 
te doen! De penningmeester is er 
net aan toe af te treden en na enig 
gedelibereer zegt Burgemeester de 
Grauw: “Dan nemen we aan dat de 
heer Gillis dat gaat doen”. Daarmee 
is Toontje penningmeester. Hij krijgt 
meteen een grote klus te verwer-
ken. De gemeente gaat namelijk de 
huisnummers omzetten van wijken 
naar straten. Dat vraagt avonden 
schrijfwerk met het aanpassen van 
al die adressen!
“Ge kunt ook wel eens gekke zaken 
meemaken. Soms zijn besluiten 
van het bestuur niet logisch”, merkt 
Toontje op. Dat ziet hij in zijn boe-
ken. Het bestuur verhoogt op een 
bepaald moment de contributie. Er 
zijn leden die dat niet goed vinden. 
Daardoor valt er een aantal af, 
waardoor de inkomsten dalen in 
plaats van toenemen! “Da was nie 
de bedoeling!”

De overstap van KVP naar CDA  
kost heel wat hoofdbrekens. Janus 
van Tilburg was destijds secretaris 
en Toontje de penningmeester. 
Boerenbond (N.C.B.) en KVP zijn 
vanouds zeer met elkaar verweven. 
De oprichters en ijveraars voor 
de NCB zijn Pater van den Elzen, 
Rector Merckxs en Mgr. Bekkers. In 
veel dorpen gaan de Boerenbond 
(N.C.B.) en CDA samen onder de 
naam CDA. Dat is in Baarle op dat 
moment nog niet bespreekbaar. 

Toontje ervaart het als een span-
nende tijd.

Ook in de groepering die de ar-
menzorg en later de Caritas regelt, 
speelt Toontje zijn rol. De overgang 
van de Armenzorg naar de Caritas 
verloopt moeizaam. Er moet ge-
schoven worden met verantwoor-
delijkheden. “Wat hebben we toen 
veel vergaderd”, verzucht hij. “Wij 
zijn in dit werk veel moeilijkheden 
tegengekomen, maar daar staat 
tegenover dat we ook veel zinnige 
zaken hebben kunnen bereiken”.

“Kijk ik terug, dan kan ik zeggen 
dat ik meer dan vijf en zeventig 
jaar voor de kerk in de weer ge-
weest ben”, mijmert Toontje. “Het 
begint met het zingen in het kin-
derkoortje in mijne schooltijd. Later 
ben ik overgestapt naar het paro-
chiekoor. Daar moest je wel een 
paar cursussen voor volgen”. Maar 
er waren tegelijk ook cursusavon-
den om je op agrarisch gebied te 
bekwamen. “Die wou ik toch ook 
volgen. Soms was het wel eens 
moeilijk te combineren”, herinnert 
hij zich.

De Katholieke Actie – die later de 

actie ‘Kerkbalans’ wordt – heeft 
ook zijn aandacht. Hij collecteert 
jarenlang in de kerk en brengt in 
het dorp enveloppen rond. Zijn er 
klusjes in de kerk, dan is hij van 
de partij. Hij heeft met veel zorg 
een aantal kerkversieringen vastge-
zet om ze tegen diefstal te bescher-
men. Dat kwam zo. Op zondagen 
loopt Baarle in die tijd vol met 
dagjesmensen. De kerk is open 
voor wie ze maar wil bezoeken. Op 
een bepaalde zondagmiddag ziet 
pastoor van Beek vanuit de pasto-
rie hoe een man met een karton-
nen doos de kerk uit loopt en in 
de massa verdwijnt. Hij vertrouwt 
het niet, gaat in de kerk kijken en 
merkt dat een kostbaar wierookvat 
verdwenen is. Nu besluit men om 
een aantal kostbaarheden goed te 
verankeren. Daar is Toontje een 
tijdje mee doende. Harrie van den 
Broek, ook zo’n ijveraar, hoeft 
maar te bellen en samen klaren ze 
weer een klus.
De kerkhofploeg heeft hij mee 
opgericht. Die zorgt ervoor dat de 
begraafplaats er altijd verzorgd bij 
ligt. Mensen die het doorsteek-
paadje tussen Nieuwstraat en Rec-
tor van de Broekstraat gebruiken, 
zien deze vrijwilligers regelmatig 
aan het werk. Toontje is er niet 
meer bij. “Da kan ik nie meer”.

Verlies en verdiensten

In 2006 overlijdt zijn Gusta heel 
plotseling na een acute hartope-
ratie. Zo zaten ze nog samen de 
soepgroenten te snijden en zo ben 
je ineens na tweeënvijftig fijne 
huwelijksjaren alleen. Hoe kom je 
zo’n verlies te boven? Dat vraagt 
wel heel veel veerkracht. Toontje 
weet die op te brengen. “Als ge 
met je verdriet op de bank gaat 
zitten, dan word’e ziek en bend’e 
zo weg... Een paar dagen na de 

Toontje wordt onderscheiden.



van wirskaante 2018/1       15

uitvaart ben ik weer maaltijden 
gaan bezorgen. Onder de mensen 
komen, doe dan soms heel zeer, 
maar het helpt je d’r ook door-
heen!” Toontje heeft de draad van 
het leven weer goed opgepakt.

Zoveel jaren inzet en verdiensten 
als vrijwilliger voor de maatschap-
pij en dat ook nog eens lange tijd 
naast het drukke bestaan op de 
boerderij, kan niet onopgemerkt 
blijven. Toontje wordt dan ook be-
loond met een Koninklijke onder-
scheiding. Hij ervaart het als een 
erkenning en wijst me de ingelijste 
oorkonde aan die in zijn huiskamer 
hangt. Hij is er trots op!

De fietsclub

Het is niet altijd klussen en werken 
voor anderen. Gewoon vrij zijn 
en doen wat je graag doet, hoort 
ook tot het leven van een oudere. 
Toontje fietst graag en dan is het 
niet moeilijk om maatjes te vinden 
die dat ook graag doen. Jarenlang 
maakt hij vele tochten met de fiets-
club van de ouderenbond. Hij laat 
me een mooi klein aandenken zien 
dat hij kreeg toen hij vijftien jaar 
lid was. “Nou ik voort de straat op 
ga met mijn scootmobiel, kan ik 
nie meer met de fietsclub mee. Ge 
houdt de groep dan te veel op en 
ik wil niemand tot last zijn”. Met 
een of twee fietsers op stap gaan, 
kan nog wel. “Nou ben ik toch wel 
heel blij mee m’n scootmobiel”, 
laat hij weten. “Ik heb er eigenlijk 
te lang over nagedacht voor ik er 
aan begon. Nou ben ik er blij mee. 
Ik kan weer naar buiten en da doe 
ik het liefste”.
Met zijn gezondheid gaat het op 
en af. Hij is blij dat hij de mijlpaal 
van zijn 90ste verjaardag heeft 
kunnen vieren met al zijn kinderen, 
kleinkinderen, achterkleinkinderen, 

neven en nichten. Er wordt zelfs 
een gezellige reünie aan gekoppeld 
waar veel mooie herinneringen 
boven komen.

Oud of niet, Toontje blijft sterk 
geïnteresseerd in wat er in het 
dorp en de verdere wereld gebeurt. 
Hij houdt Ons Weekblad en de 
krant goed bij. Toen we het in dit 
gesprek eerder over  de politiek 
hadden, kwam de gemeentelijke 
herindeling ook ter sprake. Hij is er 
voor zichzelf nog steeds niet goed 
uit. Ja, zelfstandig blijven heeft 
wel zijn voorkeur, maar het moet 
wel kunnen. Is er dan genoeg geld 
en bekwaamheid voor een goed 
bestuur? Van Baarle een Europese 
gemeente maken, staat hem wel 
aan, “maar dan moet er een soort 
aparte grondwet voor Baol bedacht 
worden. Da zal wel veel tijd vra-
gen”, is zijn oordeel.
Ook de grote en verre politiek volgt 
hij, soms tot zijn ergernis. “Die 
verhalen over zo’nen Trump lees 
ik allemaal. Als ‘t over de poli-
tiek gaat, kan ik nog goed ‘warm’ 
worden! Op zondagochtend komen 
mijn kinderen op de koffie en 
dan proberen we vaak de we-
reldproblemen op te lossen”, zegt 
hij lachend. Toontje is blij dat de 

kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen op bezoek komen. 
Dan is het erg gezellig in huis.

Helaas zijn hem intussen veel 
leeftijdsgenoten ontvallen.
Gelukkig heeft Toontje vaak gezel-
schap van vriendin Ria om de stille 
uurtjes op te vullen met kaarten, 
veel rummikuppen maar ook ge-
woon samen t.v. kijken en buurten 
over vroeger.
Toontje is een contente mens en 
dat zit ook in zijn karakter.

Besluit

Toontje, namens de lezers van Van 
Wirskaante wil ik je heel hartelijk 
bedanken voor dit aangename 
gesprek en voor de wijze waarop 
je ons een inkijk in je rijke leven 
hebt willen geven. Geef mijn dank 
ook door aan je kinderen voor hun 
medewerking en zeker ook aan je 
kleindochter die voor een aantal 
mooie foto’s zorgde. Het ga je goed 
en blijf genieten van jullie hechte 
familieband en van alles wat er 
nog meer te genieten valt.

De foto’s zijn beschikbaar gesteld door 

de familie Gillis.

Toon Gillis op zijn 90e verjaardag met zijn vier kinderen Francien, Els, Marian en 
Thea en zijn neefjes en nichtjes.
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Overlevering blijkt een fabeltje

Hugo de Groot sliep niet in de Zwaan!
HERMAN JANSSEN

Het is een hardnekkige legende, 

die in Nederland zelfs is door-

gedrongen tot de Bosatlas van 

de geschiedeniscanon. Hugo de 

Groot zou tijdens zijn vlucht van 

Loevestein naar Antwerpen in 

herberg De Zwaan op Loveren 

overnacht hebben. Maar dat klopt 

niet. Onderzoek voor de recon-

structie van de historische route 

Nijmegen-Antwerpen heeft dat 

onlangs uitgewezen. Eind maart 2017 is de website 
www.marikenpad.nl live gegaan 
als resultaat van een historische 
reconstructie van de middeleeuwse 
route tussen Nijmegen en Antwer-
pen. Mariken van Nimwegen, de 
fictieve hoofdfiguur in het gelijkna-
mige mirakelspel uit het begin van 
de 16de-eeuw, reisde langs deze 
route. Met behulp van de nieuwe 
site kan deze weg als wandel- en 
fietsroute worden afgelegd. Loveren 
was destijds een belangrijke pleis-
terplaats onderweg. Ook daarover 
is informatie op de site te vinden. 
Een andere bekende Nederlander 
die deze route volgde, was Hugo 
de Groot. Hij zou zelfs in herberg 
De Zwaan op Loveren hebben 
overnacht. Althans, dat vertelt ons 
de overlevering in Baarle-Hertog-
Nassau. Het verhaal wordt al sinds 
mensenheugenis doorverteld, maar 

hard bewijs hiervoor is nooit ge-
vonden. 

Hugo de Groot

Hugo de Groot mag dan wel een 
klinkende naam zijn in de Neder-
landse geschiedenis, in België is 
hij dat veel minder. Daarom geef 
ik eerst een paar biografische ge-
gevens. Hugo de Groot, geboren 
in Delft op 10 april 1583 en in 
Rostock overleden op 28 augus-
tus 1645, was een Nederlandse 
rechtsgeleerde en schrijver. Zijn 
belangrijkste werken situeren zich 
op historisch en juridisch gebied. 
Zijn beroemdste verhandeling heet 
‘Over het recht van oorlog en vrede’ 
(1625) en vormt de basis voor 
het moderne volkenrecht. Verder 
is Hugo de Groot ook bekend van-
wege zijn pleidooien voor de vrij-

Standbeeld voor Mariken van Nimwe-
gen op de Grote Markt in Nijmegen. 
https://upload.wikimedia.org

Slot Loevestein. http://upload.wikimedia.org



van wirskaante 2018/1       17

handel en de vrije toegang tot de 
zee. Hedendaagse rechtsgeschied-
kundigen beschouwen hem als een 
van de grootste juristen ooit. 

Gevangenschap op Loevestein

Kort na 1610 laaiden er in de 
jonge Nederlandse Republiek 
godsdiensttwisten op tussen pro-
testanten onderling. Inzet was de 
leer van de predestinatie, ofwel de 
Goddelijke voorbeschikking. Hugo 
de Groot trad in geschriften naar 
voren als verdediger van hen die 
van mening waren dat de staat het 
hoogste gezag was en dus boven 
de kerk stond. Prins Maurits zag 
in de godsdiensttwisten een kans 
om de vredespartij buitenspel te 
zetten. Dat wil zeggen: degenen 
die voor de omzetting van het 
Twaalfjarig Bestand met Spanje 
in een permanent vredesverdrag 
waren. Het bestand had voor hem 
als legeraanvoerder geleid tot een 
verlies van macht en aanzien en 
een derving van buitgemaakte 
gelden. In augustus 1618 wist 
Maurits de machtsstrijd in zijn 
voordeel te beslechten. De Groot 
werd gevangengenomen en veroor-
deeld ‘ter eeuwige gevangenisse’. 
Op 5 juni 1619 werd hij naar Slot 

Loevestein overgebracht, toen een 
staatsgevangenis. Later werd hij 
gevolgd door zijn vrouw Maria van 
Reigersberch en hun dienstmeisje 
Elselina van Houweningen.

Ontsnapping per kist

Tijdens zijn gevangenschap mocht 
Hugo de Groot studeren en schreef 
hij zijn ‘Inleiding tot de Holland-
sche Rechtsgeleerdheid’. Daarvoor 
kreeg hij regelmatig een kist boe-
ken, die soldaten bij een familie 
in Gorinchem ophaalden. Nadien 
werd die kist daar terugbezorgd. 
Dat bracht Maria na anderhalf jaar 
op een idee. Zij maande Hugo: 
“Kruip in die kist en zorg dat je er 
twee uur in kunt blijven zitten zon-
der geluid te maken.” Ze liet hem 
avonden lang oefenen. 
Op 22 maart 1621 ontsnapte 
Hugo op die manier uit Loevestein. 
Op deze dag was het jaarmarkt in 
Gorinchem en de gevangenisbaas 
was weg. Maria legde met Elselina 
de boeken in het bed, zodat het 
net leek of Hugo ziek was. Met 
alleen zijn ondergoed en zijden 
kousen aan kroop hij in de kist. 
Elselina ging met de soldaten mee 

naar Gorinchem om de kist in de 
gaten te houden. Daar aangeko-
men, stapte Hugo uit de kist om 
ijlings in metselaarskleren naar 
Antwerpen te vluchten. Vandaar 
vertrok hij naar Parijs.

Het roemruchte verhaal van deze 
ontsnapping is door Gerard Brandt 
uit Elselina’s mond opgetekend en 
werd een van de klassiekers van 
de Nederlandse geschiedschrij-
ving. Zozeer zelfs dat op diverse 
plaatsen, onder andere in het 
Rijksmuseum in Amsterdam en in 
de Prinsenhof in Delft, maar ook 
in New York en op Loevestein zelf, 
kisten worden bewaard waarvan 
gezegd wordt dat Hugo de Groot 
daarin ontsnapte.

De ontsnapping in de boekenkist is een van de tophits uit de Nederlandse Ge-
schiedenis. datacollectienederland.nl

Hugo de Groot. http://resolver.kb.nl

Ontsnappingskist in het Rijksmuseum. 
Is dit de ware? http://www.telegraaf.nl
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Loveren

Het is en blijft een ijzersterk ver-
haal: Hugo de Groot die zijn kwel-
geest Prins Maurits te slim af is 
door in een boekenkist Loevestein 
te ontvluchten en vermomd als 
metselaar naar het veilige Antwer-
pen te reizen. In Baarle-Hertog-
Nassau weten ze er alles van, want 
op de vluchtroute zou hij daar in 
herberg De Zwaan op Loveren heb-
ben overnacht. Het wordt van ge-
neratie op generatie zo doorverteld.

Pater Eduard Loffeld, heemkundige 
en oprichter van onze heemkun-
dekring, publiceerde in 1973 een 
serie van drie artikelen in ‘Ons 
Weekblad’, waarin hij inging op de 
vermoedelijke vluchtroute en op 
het verhaal van de overnachting 
in Loveren. Ook hij kon geen hard 
bewijs vinden, maar met de be-
schikbare gegevens was het toch 
heel waarschijnlijk dat het klopte, 
zo luidde zijn conclusie. Sindsdien 
werd het verhaal nog serieuzer 
genomen dan voorheen. Er kwam 
een bord bij de voormalige herberg 
De Zwaan waarop de vermoe-
delijke logeerpartij van Hugo de 
Groot werd vermeld. Nog wat later 
promoveerde het verhaal zelfs tot 
erkende historie, want sinds 2008 
is het bijgezet in de Nederlandse 
geschiedeniscanon. In de Bosatlas 
die aan die canon is gewijd, is een 
kaartje van de vluchtroute volgens 
de theorie van Loffeld opgenomen 
en bij Loveren staat de tekst “ver-
moedelijke overnachtingsplaats: 
herberg De Zwaan”.
 
Jammer dat het niet klopt... De 
reconstructie van de vlucht die 
voor het Marikenpad werd ge-
maakt, toont glashelder aan dat 
Hugo de Groot weliswaar reisde via 
de route Tilburg, Loveren en Hoog-

straten. Maar hij heeft zeker niet 
op Loveren overnacht. Hugo en de 
voerman hebben die hele nacht 
met paard en wagen voortgereden 
zonder een bed te zien. Alleen op 
die manier konden ze de volgende 
middag rond halféén in Antwerpen 
arriveren.

Drie mogelijke routes

Oude leermeesters peperden het 
ons al in. Pas bij historisch onder-
zoek altijd op voor twee valkuilen: 
naar gewenste conclusies toe 
redeneren en fouten van anderen 
klakkeloos overnemen. De wijze 
waarop de roemruchte legende van 
Hugo de Groots overnachting in 
herberg De Zwaan op Loveren on-
gecontroleerd wist door te dringen 
tot de canon van de vaderlandse 
geschiedenis, moge dat illustreren. 
Gelukkig leerden we ook hoe we 
ons tegen die valkuilen moeten 
wapenen: ga bij twijfel terug naar 
de bron.
 

De centrale vraag voor pater Loffeld 
was: welke route had Hugo geno-
men nadat hij op 22 maart 1621 
omstreeks zes uur in de avond uit 
Waalwijk was doorgereisd. Er kwa-
men naar zijn mening drie routes 
in aanmerking: een westelijke over 
Dongen en Breda, een oostelijke 
over Tilburg, Poppel en Turnhout 
en een daartussenin – tevens de 
kortste – via Tilburg en Loveren, 
de weg die wij nu kennen als het 
Marikenpad. Alles afwegende, leek 
die middelste route hem het meest 
voor de hand liggend. 

Loffeld vond de westelijke route via 
Breda niet erg waarschijnlijk omdat 
Hugo dan een groot deel van de 
reis over Staats gebied had moeten 
afleggen, waar de soldaten van 
Maurits hem konden zoeken. Het 
is merkwaardig dat deze omweg 
nog altijd als een serieus alternatief 
wordt vermeld. Waarom zou Hugo 
het noodlot hebben getart door 
kort na op veilige Spaanse bodem 
in Waalwijk te zijn aangekomen, 

Pater Ed. Loffeld.
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zonder enige noodzaak weer vijan-
delijk gebied in te gaan voor een 
lange doortocht, nota bene via het 
Oranje-bolwerk Breda? Volstrekt 
ongeloofwaardig.

Het was dus een van de twee: 
de gangbare route via Loveren of 
de oostelijke ‘veilige’ omweg over 
Turnhout. Loffeld komt niet tot een 
eenduidige keuze tussen die twee, 
maar hij heeft wel een voorkeur. 
Om het Staatse gebied geheel te 
vermijden, had De Groot de route 
over Turnhout moeten nemen. 
Daaraan kleefden echter twee na-
delen: het was een omweg en het 
was niet zeker of de wegen daar 
begaanbaar waren. De middelste 
route over Loveren was de kortste 
en meest gebruikte route. Nadeel: 
van Riel tot voorbij Baarle ging het 
dan toch door Staats gebied. Lof-
feld meende echter dat het risico 
best meeviel. Sommige gebiedsde-
len in Baarle waren ook Spaans. 
Herberg De Zwaan stond zelfs half 
op Spaans grondgebied. Boven-
dien waren vijandelijkheden daar 
gedurende het Twaalfjarig Bestand, 
dat nog steeds gold, nagenoeg ach-
terwege gebleven. Zijn conclusie: 
deze route was het meest waar-
schijnlijk.

Van Waalwijk tot Antwerpen

Voor Loffeld was het antwoord 
op de vraag of Hugo via Loveren 
was gereisd van doorslaggevend 
belang om een andere vraag te 
beantwoorden: “Sliep hij in herberg 
De Zwaan?” De aannemelijkheid 
van die overnachting hing hier 
grotendeels van af en – nogal kort 
door de bocht – concludeerde Lof-
feld dan ook: “Na een zware reis 
van meer dan 50 km van Gorcum 
naar Baarle kon Hugo hier over-
nachten.” In het betoog van Loffeld 

zitten wel meer gemakkelijke en 
onrealistische veronderstellingen. 
Zo meent hij dat Hugo vanaf Love-
ren een lift kan hebben gekregen 
op de postwagen van de postiljon, 
niet beseffend dat de postiljons 
die op Loveren reden ruiters te 
paard waren en geen koetsen. Ook 
bewandelt hij nu en dan weinig 
relevante zijpaden, zoals uiteenzet-
tingen over een Romeinse heirbaan 
die vroeger in de buurt moet heb-
ben gelopen.
 

Zijn gegevens over de vlucht zelf 
zien er op het eerste gezicht wel 
betrouwbaar uit. Hij put ze uit de 
door historici algemeen erkende en 
veelvuldig geraadpleegde biografie 
van Caspar Brandt, voltooid door 
Adriaan van Cattenburgh. Daaraan 
ontleent hij dat Hugo de Groot op 
22 maart 1621 na zijn vlucht uit 
Loevestein omstreeks 4 uur in de 
middag verkleed als metselaars-
knecht samen met zijn gids, de 
metselaar Jan Lambertszoon, in 
veilig Spaans gebied bij een be-
vriende remonstrantse predikant in 
Waalwijk arriveerde. Hugo genoot 
er van een maaltijd en rustte uit. 

Lambertszoon regelde intussen 
een voerman die Hugo per kar 
naar Antwerpen zou brengen: “Na 
veel dolens quam men ten vier 
uuren omtrent het vallen van den 
avont te Waelwyk, daer de Heer de 
Groot terstont van een der geban-
nen Remonstrantsche Predikanten 
wierdt gekent. Twee uuren bleef 
hij hier vertoeven, en wat gegeten 
hebbende liet hy den Metselaer 
straks een kar op Antwerpen huu-
ren. Doch vrezende, dat de Voer-
man mogelyk ergens aen merken 
zoude dat hy geen Metselaer was, 
en dat het bekent maken van zulke 
gedachten zou mogen strekken om 
hem onderwege naerder te ontdek-
ken, zocht dit voor te komen en 
den Karreman met eenig vooroor-
deel in te nemen. Hy liet hem door 
den metselaer diets maken, dat 
de man, die hy voeren zoude, een 
bankeroettier (n.v.d.r.: een failliet 
man) was, die men zoo verkleedt 
had om hem weg te helpen.” Om 
18 uur vertrok Hugo op de kar met 
de voerman naar Antwerpen. 

Fout

Maar dan wordt Loffelds bestu-
dering van de bronnen ineens 
minder doeltreffend. Hij beweert 
namelijk dat er vanaf het vertrek in 
Waalwijk tot aan de aankomst in 
Antwerpen een hiaat in de officiële 
geschiedschrijving zit. Een uiterst 
merkwaardige en voor zijn onder-
zoek fatale fout. In werkelijkheid 
vervolgt de biografie van Brandt 
en Van Cattenburgh juist met 
cruciale informatie over wat het 
reisgezelschap meemaakt voordat 
Antwerpen is bereikt. De onder-
zoeker is nu niet meer met de bron 
bezig en geeft zich over aan zijn 
eigen bespiegelingen. Hij schrijft: 
“Het is niet waarschijnlijk dat de 
reis in één ruk werd gemaakt: van 

Hugo de Groot, vermomd als metse-
laar. datacollectienederland.nl
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Gorcum tot Antwerpen zou dat een 
kleine 100 kilometer zijn geweest. 
Van Waalwijk tot De Zwaan is al 
37,5 kilometer. Per kar is dat wel 
zeven uur. Hugo moet ergens over-
nacht hebben, zeker na die eerste, 
spannende uren. Waar vond hij 
nachtlogies?” 

Loffeld valt hier uit zijn rol van 
onbevangen onderzoeker en spe-
culeert, zonder nog aandacht te 
schenken aan wat er een paar 
zinnen verder in zijn belangrijkste 
bron vermeld staat: “Den ganschen 
nacht gereden hebbende, en nog 
eenige uuren van Antwerpen 
zynde, zag hy des anderen daegs 
eenige Soldaeten van den Spaen-
schen bodem op hem afkomen, die 
de kar deeden stil staen en hem 
naer zyn paspoort vraegden.” Het 
staat er zwart-op-wit: “Den gan-
schen nacht gereden hebbende…” 
Oftewel: Hugo de Groot heeft die 
nacht geen bed gezien. De ge-
schiedschrijvers waarop Loffeld 
zich baseert, sluiten een overnach-
ting op Loveren zonder meer uit.
 

Route via Loveren

Het tweede deel van de zin bevat 
een minstens even interessante 
aanwijzing. Hugo zag in de och-
tend “eenige Soldaeten van den 
Spaenschen bodem op hem afko-
men”. Zou dat niet een absurde 
mededeling zijn wanneer de reis 
helemaal door Spaans gebied (in 
casu via Loffelds omweg over Turn-
hout) was gegaan? Deze woorden 
krijgen pas betekenis tegen de 
achtergrond van een passage door 
Staats gebied. Hugo ontwaart sol-
daten die hem vanuit het Spaanse 
gebied tegemoetkomen en naar 
zijn paspoort vragen, ten teken 
voor hem dat hij op veilige bodem 
is. Loffeld geloofde terecht niet in 
een vluchtroute via Breda. Maar 
hij twijfelde tussen de route via 
Loveren en die over Turnhout. Hij 
had zichzelf van die twijfel kunnen 
bevrijden door zijn bron beter te 
bestuderen. Daaruit blijkt namelijk 
zonneklaar dat Hugo de Groot via 
het Staatse gebied in de omgeving 
van Loveren reisde.

 Tijdsverloop

Over het tijdverloop vinden we in 
de biografie van Brandt en Van 
Cattenburgh een tweede belang-
rijke aanwijzing, nog steeds op 
dezelfde bladzijde waar Loffeld 
jammerlijk aan voorbijgaat: “Voorts 
quam hy op de middag, tusschen 
twaelf en eenen, gezont en zonder 
ongemak binnen Antwerpen…” 
Wie met dat gegeven terugrekent 
tot Loveren, zal erachter komen, 
dat er helemaal geen tijd was om 
daar te overnachten.
 
Een reconstructie van het reissche-
ma is op basis van de gegevens 
van Brandt en Van Cattenburgh vrij 
nauwkeurig te maken. Zeker als 
we enkele bijkomende omstandig-
heden in acht nemen. Zo was het 
die nacht stikdonker: op 23 maart 
1621 was het nieuwe maan. Die 
duisternis was in het voordeel van 
Hugo, want een nachtelijke raid 
door Staatse soldaten werd hier-
door aanzienlijk bemoeilijkt. Ook 
weten we hoe laat de zon onder-
ging en opkwam: ’s avonds en ’s 
morgens omstreeks zes uur lokale 
tijd. Het was immers 22 maart, 
begin van de lente en equinox, een 
van de twee nachten per jaar die 
op heel de aarde even lang duren: 
namelijk twaalf uur. Van de weers-
omstandigheden konden we geen 
historische gegevens vinden, be-
halve wat we uit het verhaal weten 
over het ruige weer eerder die dag 
in Gorinchem. De Groot had van-
wege de storm moeite gehad een 
schipper te vinden die hem over de 
Merwede naar het Land van Altena 
wilde zetten. We moeten dus reke-
ning houden met de mogelijkheid 
dat er zelfs geen schijnsel van de 
sterren was vanwege de bewol-
king. Verder zal het slechte weer 
in combinatie met het jaargetijde 

Herberg De Zwaan. mapio.net
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niet hebben bijgedragen aan de 
begaanbaarheid van de wegen.

Dit alles betekent dat het ge-
zelschap – Hugo de Groot op 
de kar, paard ervoor, voerman 
waarschijnlijk met een lantaarn 
ernaast – zich slechts stapvoets 
kan hebben voortbewogen: gemid-
deld 4 à 4,5 km per uur. Loffeld 
gaat ietwat optimistisch uit van 5 
km per uur. Het deel van de reis 
dat na zonsopgang werd gemaakt, 
ging vermoedelijk iets sneller: het 
zicht was beter en de voerman 
kon eventueel meerijden op de kar 
of op het paard. Het allerlaatste 
stuk reed Hugo zelfs op een eigen 
paard, geëscorteerd door een ruiter. 
Dit was een service van de com-
mandant van de Spaanse garde, 
die eenmaal op de hoogte van de 
ware identiteit van de reiziger, hem 
met alle egards op veilige bodem 
had verwelkomd. Aldus wederom 
de biografie van Brandt en Van 
Cattenburgh.

We berekenen nu bij benadering 
hoe laat Hugo de Groot Loveren 
kan hebben bereikt, hoe laat hij op 
Spaanse bodem kon zijn en hoe-
veel tijd er vervolgens nog restte 
om Antwerpen te bereiken. De kar 
vertrok volgens de geschiedschrij-
vers uit Waalwijk bij het vallen van 
de duisternis, circa zes uur in de 
namiddag. Loveren, dat ruim 37 
kilometer verder ligt, kan dan niet 
vóór twee uur ’s nachts zijn be-
reikt. Ook Loffeld noemt dat tijdstip 
als vermoedelijk moment van aan-
komst op Loveren. Om het Staatse 
gebied veilig achter zich te laten, 
moest Hugo de Groot tot in Hoogs-
traten zien te komen. Vanaf Love-
ren is dat 13 km verderop, oftewel 
ongeveer drie uur rijden. Om een 
uur of vijf, nog voor de dageraad 
kan Hugo dus veilige bodem heb-

ben bereikt. Vandaar tot Antwerpen 
was het nog ongeveer 40 km. Het 
ging bij daglicht waarschijnlijk 
wat sneller, dus we schatten dat 
hij daar een uur of zeven over 
deed. Dat klopt dan perfect met 
het gekende tijdstip van aankomst 
in Antwerpen: tussen twaalf en 
een uur in de middag. Met de 
zinsnede “Den ganschen nacht 
gereden hebbende, en nog eenige 
uuren van Antwerpen zynde” is dat 
tijdschema eveneens volledig in 
overeenstemming.

Conclusie

De legendarische overnachting 
in herberg De Zwaan past er van 
geen kanten in het tijdschema van 
de reis. Een korte stop in Loveren 
is nog denkbaar. Als de voerman 
die herberg kende, klopte hij mis-
schien in het holst van de nacht op 
de achterdeur voor verse proviand. 
Maar herberg De Zwaan was geen 
veilige plek om zo’n korte pauze 
in te lassen. Daarvoor waren be-
ter geschikte herbergen: in het 

Spaanse Tilburg, waar ze diezelfde 
avond waren doorgetrokken, of in 
Hoogstraten, waar ze in de vroege 
ochtend zouden passeren.
 
Alles bijeen stellen we vast dat 
Hugo de Groot blijkbaar zoveel 
haast had om in Antwerpen te 
komen, dat hij er een nachtje 
doorrijden voor over had. Slapen 
was er niet bij, hooguit nu en dan 
wat indommelen op de voort hob-
belende kar. Misschien had de 
voerman vlak voor het vertrek nog 
een middagdutje gedaan. Hugo zelf 
had bij de remonstrantse dominee 
in Waalwijk maximaal een uurtje 
rusttijd gehad. Zo vreemd is dat al-
lemaal niet. Een nacht overslaan is 
niet onmogelijk. Velen hebben het 
weleens meegemaakt bij een uit de 
hand gelopen feestje. Hugo, op het 
moment van zijn vlucht bijna 38 
jaar, was blijkbaar vitaal genoeg 
om dat aan te kunnen.
 
Wat betreft de rol van Loveren in 
de vluchtroute van Hugo de Groot, 
weten we nu waar we aan toe zijn. 
Hugo de Groot is bij zijn vlucht 
naar Antwerpen vrijwel zeker via 
Tilburg, Loveren en Hoogstraten 
gereisd. De alternatieve route via 
Turnhout kan worden geschrapt 
en de alternatieve route via Breda 
bestempelde Loffeld terecht als on-
geloofwaardig. En de overnachting 
in herberg De Zwaan? Dat blijkt 
een fabeltje te zijn.
 
Al met al blijft het verbazingwek-
kend dat Loffeld zo selectief heeft 
geput uit de biografie van Brandt 
en Van Cattenburgh. Het heeft 
er alle schijn van dat hij niet zelf 
over het boek beschikte en slechts 
uit het verband gerukte citaten 
hergebruikte die hij elders had 
aangetroffen. Minstens zo ver-
bazingwekkend is het, dat sinds 

Hugo de Groot op 49-jarige leeftijd. 
https://resolver.kb.nl
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1973 kennelijk niemand – ook niet 
de redactie van de Bosatlas van de 
geschiedeniscanon – de bron zelf 
erop heeft nagelezen. Dan waren 
de vergeten sleutelpassages toch 
wel opgevallen!

Waarom logeerde Christina van 
Zweden op Loveren?

Bij het onderzoek naar de geschie-
denis van de oude weg Nijmegen-
Antwerpen is en passant een 
bevredigend antwoord gevonden 
op de vraag waarom Christina van 
Zweden in 1954 een nacht op 
Loveren verbleef. Na haar afstand 
van de troon ondernam zij een 
geruchtmakende reis van Zweden 
naar Rome. Halverwege woonde 
ze enkele maanden in Antwerpen, 
voordat ze zich in Brussel in het 
geheim tot het katholicisme be-
keerde. Het staat vast dat Christina 
de nacht voor haar aankomst in 
Antwerpen op Loveren heeft door-
gebracht.

Pater Loffeld suggereerde in 1973 
dat zij een tip van Hugo de Groot 
had gekregen. De Groot was name-
lijk een tijd lang de adviseur van 
Christina. Het probleem met deze 
verklaring is echter dat Hugo tij-
dens de reis van Christina al negen 
jaar dood was en dat er sinds zijn 
vlucht 33 jaren waren verstreken. 
Het is moeilijk voor te stellen dat 
Christina zich door zo’n oude tip 
alsnog naar Loveren heeft laten 
sturen, te meer omdat zij er een 
omweg voor moest maken. 
 
Onderzoek naar de geschiedenis 
rond het Marikenpad heeft een 
veel aannemelijker verklaring aan 
het licht gebracht. Een groepje 
jezuïeten begeleidde Christina bij 
haar bekering tot het katholicisme. 
Onder hen was Charles-Alexander 
van Manderscheid, particulier 
kapelaan van de Spaanse ambas-
sadeur in Zweden. Hij was een 
telg van dezelfde adellijke Luxem-
burgse familie als de toenmalige 
abdis van Thorn, Anna Salome van 
Manderscheid-Blankenheim. Kas-
teel Bruheze in Loveren behoorde 
tot de bezittingen van de abdij 
van Thorn, een machtig bolwerk 
in de strijd tegen de reformatie. 
De abdis had in Bruheze het ‘droit 
d’auberge’ (het recht op onderdak). 
En dat gold tevens voor ieder die 
namens haar aanklopte. Het kostte 
de kapelaan waarschijnlijk weinig 
moeite om dat recht via Anna Sa-
lome in werking te stellen voor zijn 
beroemde bekeerlinge.
 
Het onderzoek bracht nog meer 
aan het licht. Tot hiertoe werd de 
Baarlese overnachting van Christi-
na van Zweden in de nacht van 11 
op 12 augustus 1654 gedateerd. 
De Vlaamse historicus Diederik 
Lanoye heeft echter op basis van 
nauwkeurig onderzoek vastgesteld 

dat Christina al op 5 augustus in 
Antwerpen arriveerde. De over-
nachting in het Baarlese kasteel 
Bruheze (en niet in herberg De 
Zwaan!) vond dus wellicht plaats 
in de nacht van 4 op 5 augustus 
1654.

Bronnen:
- https://www.marikenpad.nl

- https://nl.wikipedia.org

- Brandt C. en Van Cattenburgh A., 

Historie van het leven des Heeren Huig 

de Groot, 1727. 

Christina van Zweden. datacollectie-
nederland.nl

Christina van Zweden had een zware 
stem en vertoonde mannelijke trek-
ken. Haar naam wordt gekoppeld aan 
begrippen als inter-, trans- en homo-
seksualiteit. datacollectienederland.
nl.
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Honderd jaar algemeen kiesrecht
FONS RAEIJMAEKERS

We vinden het maar normaal dat 

we mogen stemmen. Maar zo 

vanzelfsprekend is dit niet, ook nu 

nog niet als je de wereld in zijn 

globaliteit bekijkt. Hoe is dit tot 

stand gekomen? Hoe is de situatie 

in Baarle? In dit artikel vind je 

meer over het waarschijnlijk minst 

slechte politiek bestel tot nu toe. 

Ook kun je tot de gemeenteraads-

verkiezing nog een tentoonstelling 

over het onderwerp gaan bekijken 

in de hal van het gemeentehuis 

van Baarle-Nassau.

Elite democratie

Democratie is een bestuursvorm 
gebaseerd op het principe van ge-
lijkheid, waarbij het volk de soeve-
reine macht heeft. Wij herkennen 
het beter als indirecte democratie, 
de bestuursvorm waarin het volk 
de regeringsmacht laat uitoefenen 
door gekozenen en tegenover het 
volk verantwoordelijk blijvende 
lichamen. Het woord is afgeleid 
van het Griekse demos (=volk) en 
kratos (=kracht).
De Griekse stadsstaten uit de vijfde 
eeuw voor Christus worden wel-
eens de bakermat van de Westerse 
democratische staten genoemd. De 
beperkte grootte en inwonertal van 

de Griekse stadsstaten, de volwaar-
dige burgers die het volk vormden, 
het gebruik van slaven waardoor 
de burgers de nodige tijd hadden 
om politiek actief te zijn, maakten 
een directe democratie mogelijk: 
een volksvergadering waarin alle 
burgers zetelden, andere staatsli-
chamen en magistraten waarvan 
de leden uit de volwaardige bur-
gers gekozen of door het lot aange-
wezen worden. Slaven, in de stad 
gevestigde vreemdelingen en vrou-

wen mogen echter niet deelnemen 
aan de politiek.
De democratische staatsvorm in 
Griekenland tijdens de vijfde eeuw 
voor Christus heeft weinig directe 
invloed gehad onze huidige de-
mocratische staten. De gewone 
man heeft niets in de pap te brok-
kelen. Denk maar aan het vorstelijk 
absolutisme (bijvoorbeeld keizer 
Karel-V) dat algemeen over Europa 
verspreid is van de 15de tot de 17de 
eeuw. Dan mogen er nog enkele 

Oproep volkspetionnement. Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis, Amsterdam; Albert Hahn
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verlichte despoten zijn op het einde 
van de 18de eeuw die wel oren 
hebben naar de idealen van de 
Verlichting (vrijheid, gelijkheid en 
broederschap), het moet dan wel 
ingevuld worden zoals zij het zelf 
voor hebben!

Er is een kort democratisch mo-
ment met de Bataafse Republiek, 
maar uiteindelijk komt eind 1813 
een koninkrijk tot stand, waarin 
koning Willem I veel macht had. 
Koning Willem II volgde hem op 
in een roerig tijdperk. Wanneer 
Europa in 1848 in de ban is van 
revolutionaire woelingen, wordt de 
liberaal Johan Rudolph Thorbecke 
door koning Willem II benoemd tot 
voorzitter van een staatscommissie. 
Het resultaat is de grondwetsher-
ziening van 1848, die een einde 
maakt aan de macht van de koning 
en de ministeriële verantwoor-
delijkheid invoert. De ministers 
leggen niet langer verantwoording 
af aan de koning, maar aan het 
parlement, de Eerste en Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. De ge-
wijzigde Grondwet voert eveneens 
de rechtstreekse verkiezing in van 
verschillende vertegenwoordigende 
organen: de Tweede Kamer, de 
Provinciale Staten en de gemeen-
teraden.

Alleen mannen vanaf 23 jaar die 
een bepaald bedrag aan directe 
belastingen betalen (variërend 
van 20 tot 160 gulden), hebben 
stemrecht (censuskiesrecht). De 
achterliggende gedachte is: wie 
belasting betaalt aan de staat mag 
mee bepalen wat de overheid met 
het belastinggeld doet. Op het plat-
teland wordt in de regel het laagste 
bedrag van 20 gulden aangehou-
den, terwijl in de 57 grotere steden 
meestal een bedrag van meer dan 
100 gulden wordt opgelegd.  De 
hoogte van het censusbedrag voor 
gemeenteraadsverkiezingen is de 

helft van de census voor de verkie-
zingen van de Tweede Kamer.
Voor de verkiezingen van de Pro-
vinciale Staten wordt het vereiste 
belastingbedrag bepaald op 32 
gulden. In 1848 betalen in totaal 
48 personen in Baarle-Nassau 32 
gulden of meer aan grondbelastin-
gen en verdere directe rijksbelastin-
gen. Toch worden nog 9 personen 
uitgesloten! Dat zijn voornamelijk 
weduwen en een ongehuwde 
vrouw. Ze hebben geen of hooguit 
nog minderjarige mannelijke kinde-
ren. Vrouwen hebben geen stem-
recht. In wezen verandert er nog 
niet veel met dit censuskiesrecht: 
33 mannen op een bevolking van 
ongeveer 1.900 personen in de 
gemeente Baarle-Nassau mogen 
een stem uitbrengen. 
Sinds de grondwet van 1848 staat 
de gemeenteraad aan het hoofd 
van de gemeente en worden de 
raadsleden rechtstreeks door de 
burgers gekozen. Het raadslid-
maatschap voor het leven wordt 
vervangen door een zittingstijd van 
zes jaar, een derde van de raads-
leden treedt om de twee jaar af. 
Voor de vrijkomende zetels worden 
gemeenteraadsverkiezingen gehou-
den. Het aantal raadsleden wordt 
afhankelijk van het inwonertal van 
de gemeente. In Baarle-Nassau 
zijn er zeven gemeenteraadsleden.

Groei naar meer democratie

Het aantal mannen dat aan het 
politiek proces mag deelnemen 
groeit geleidelijk. Verschillende 
voorstellen worden gedaan om 
het kiesrecht te versoepelen en de 
drempel te verlagen.
In 1887 is het zover. Een grond-
wetsherziening schrapt het census-
kiesrecht. Art. 80 Grondwet-1887 
bepaalt: ‘De leden der Tweede Ka-
mer worden rechtstreeks gekozen 

De kerk, de koning, de adel en de burger.

De grondwet van 1848 komt tot stand 
wanneer dreigende revolutie door 
Europa waart. 
Portret J.R. Thorbecke.  foto R. Seve-
rin, Haags gemeentearchief
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door de mannelijke ingezetenen, 
tevens Nederlanders, die de door 
de Kieswet te bepalen kentekenen 
van geschiktheid en maatschappe-
lijke welstand bezitten en de door 
die wet te bepalen leeftijd, welke 
niet beneden de drie en twintig 
jaren mag zijn, hebben bereikt’.
Belangrijk aan deze wet is dat niet 
duidelijk wordt omschreven wat 
deze ‘kentekenen’ zijn. Men kan bij 
elke verkiezing bepalen welke crite-
ria gelden en zo het aantal kiezers 
laten toenemen zonder verdere 

wijziging van de Grondwet.
De wijziging van de Kieswet in 
1896 breidt het kiesrecht verder 
uit: een bepaald bedrag aan be-
lasting betalen, in bezit zijn van 
spaargeld, bepaalde examens 
behaald hebben, een vast salaris 
hebben of een woning bezitten. 
Opvallend: de minimumleeftijd 
wordt verhoogd van 23 naar 25 
jaar!

 
Algemeen kiesrecht

In 1917 volgt dan de invoering van 
het algemeen mannenkiesrecht en 
in 1919 ook het algemeen vrou-
wenkiesrecht. Dit komt niet echt 
tot stand door hogere democrati-
sche idealen, maar is het gevolg 
van een politieke ruil. De liberalen 
en socialisten zijn voorstanders. De 
socialisten worden door de beper-
kingen in het kiesrecht nauwelijks 
vertegenwoordigd in de politieke 
instellingen. De katholieken en pro-
testanten zijn tegen, maar wensen 
wel de gelijkstelling van het confes-
sioneel onderwijs aan het door de 
staat gefinancierde onderwijs.
Een compromis maakt in 1917 
een einde aan de schoolstrijd en 
de kiesrechtstrijd. De protestanten 
en katholieken gaan akkoord met 
de invoering van het algemeen 

mannenkiesrecht en krijgen in ruil 
daarvoor een bij wet vastgestelde 
volledige gelijkstelling van bijzon-
der en openbaar onderwijs. Daar-
door kunnen bijzondere scholen, 
net als de openbare, aanspraak 
maken op overheidssubsidie.
Tegelijkertijd wordt de evenredige 
vertegenwoordiging ingevoerd. 
Kamerleden worden niet langer per 
district gekozen. Tien procent van 
de stemmen levert voortaan tien 
procent van de zetels op.

Vrouwenkiesrecht

In de Grondwet van 1848 wordt 
niet uitdrukkelijk gesteld dat het 
kiesrecht alleen voor mannen 
geldt. Dat vrouwen niet mogen 
stemmen wordt door de wetgever 
als vanzelfsprekend gezien. 

In 1883 probeert de arts Aletta 
Jacobs gebruik te maken van het 
ontbreken van de uitdrukkelijke 
uitsluiting van vrouwen in de 
Kieswet. Haar poging om zich in 

Uittreksel uit lijst van gemeenteraadsleden met data van aftreden. Regionaal 
Archief Tilburg, archief Baarle-Nassau

Aletta Jacobs (1854-1929), strijdster 
voor vrouwenkiesrecht. Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
Amsterdam; collectie J.B.Th. Hugen-
holtz

Poster van de Vereeniging voor 
Vrouwenkiesrecht. coll. IAV-Atria, 
Kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis; Th. Molkenboer, 
1918
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Uit  Baarl’s Nieuws- en Advertentieblad, 21 sept. 1918
Annonce van de eerste vrouw die zich in Baarle-Nassau 
verkiesbaar stelde voor de gemeenteraad….

Amsterdam op de kiezerslijst voor 
de gemeenteraad te laten plaatsen, 
wordt niet gehonoreerd. De grond-
wetherziening van 1887 vermeldt 
uitdrukkelijk dat het kiesrecht al-
leen voor mannen geldt…

Geïnspireerd door buitenlandse 
voorbeelden (suffragettes) worden 
in Nederland ook verschillende 
verenigingen voor het vrouwen-
kiesrecht opgericht, zoals de ‘Vrije 
Vrouwen Vereeniging’ (1889-
1903) van Wilhelmina Drucker en 
de ‘Vereeniging voor Vrouwenkies-
recht’ (1894-1919) van Drucker, 
Annette Versluys-Poelman en Aletta 
Jacobs.
De protesten van vrouwen leiden in 
1917 uiteindelijk tot een grondwet-
wijziging waardoor vrouwen passief 
kiesrecht krijgen. Dit houdt in dat 
zij zich verkiesbaar mogen stellen, 
maar zelf niet mogen stemmen. Zo 
wordt bij de Tweede Kamerverkie-
zingen in 1918 Suze Groeneweg 
als eerste en enige vrouw gekozen.

In 1919 dient Henri Marchant 
een wetsvoorstel in om algemeen 
vrouwenkiesrecht in te voeren. 
De Tweede Kamer aanvaardt dit 

voorstel en op 18 september on-
dertekent koningin Wilhelmina een 
wet die vrouwen volledig kiesrecht 
geeft.

Gemeenteraad van Baarle-
Nassau

Zoals gezegd staat sinds de 
grondwetwijziging van 1848 de 
gemeenteraad aan het hoofd van 
de gemeente en worden de raads-
leden rechtstreeks door de burgers 
gekozen. Het raadslidmaatschap 
voor het leven wordt vervangen 
door een zittingstijd van zes jaar, 
een derde van de raadsleden 

treedt om de twee jaar af. Voor 
de vrijkomende zetels worden 
gemeenteraadsverkiezingen gehou-
den. Het aantal raadsleden wordt 
afhankelijk van het inwonertal van 
de gemeente. In Baarle-Nassau 
zijn er zeven gemeenteraadsleden, 
in 1931 wordt dit aantal uitgebreid 
naar elf raadsleden.
De Kieswet van 1896 introduceert 
het stembiljet en het stemhokje. 
Stemmen wordt daarmee geheim. 
Voordien schreven de kiesgerech-
tigden de namen van hun kandida-
ten voor de vrijgekomen plaatsen 
op een stukje papier en brachten 
dit binnen op het stembureau.
In de periode rond 1900 is de 
gemeenteraad niet bepaald een 
voorbeeld voor de gemeenschap. 
Er is sprake van openlijke tegen-
werking tussen Baarle-Nassau-
dorp en Ulicoten. Een raadslid 
wordt veroordeeld wegens open-
bare dronkenschap. Drie van de 
zeven raadsleden zijn overigens 
herbergier en de secretaris-ontvan-
ger heeft een drankenslijterij. De 
burgemeester heeft weinig invloed. 
De drie kasteleins delen in feite 
de lakens uit. In 1906 zijn er 271 
kiesgerechtigden, op een totaal van 

Suze Groeneweg, eerste vrouwelijke 
Tweede Kamerlid. Nationaal Archief, 
foto onbekend
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Oproep om te stemmen.  Baarl’s Nieuws- en 
Advertentieblad, 14 mei 1927 

Een mijlpaal in het Baarlese gemeentebestuur. Ons Weekblad, 02 
juni 1978

ongeveer 2.500 inwoners. Onge-
veer 70 procent van de mannelijke 
doelgroep mag volgens de toenma-
lige Kieswet zijn stem uitbrengen.
De raadszetels zijn in die tijd als 
volgt verdeeld: één lid woont in 
Castelré, één in Ulicoten en vijf in 
Baarle-Nassau. De commissaris 
van de Koningin in Noord-Brabant 
geeft daarom het advies aan burge-
meester en wethouders om te stre-
ven naar de vroegere verhouding 
met twee raadsleden uit Ulicoten. 
In 1911 voorziet de commissaris 
dat het bij de volgende verkie-
zingen zal gaan spannen. Na de 
bouw van het immense grenssta-
tion willen de ambtenaren aan de 
grens ook een raadslid afvaardigen.
Het algemeen stemrecht heeft 
duidelijk effect op de verkiezingen 
in 1919. Vier nieuwe raadsleden 
komen in de gemeenteraad. De 
twee wethouders worden weg-
gestemd. Ulicoten heeft nu twee 
leden: Verheyen en Meeuwesen. 
Castelré houdt één lid: Aerts. In to-
taal worden 488 geldige stemmen 
uitgebracht. Gemeenteraadsleden 
worden voortaan om de vier jaar 
gekozen.  

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1923 kunnen vrouwen voor 
het eerst hun stem uitbrengen (in 
totaal 859 geldige stemmen). Dat 
jaar stelde M.C. Rijkers-Van Gool 
meteen ook als eerste vrouw haar 
kandidatuur voor de verkiezingen.

Er zijn nog geen politieke partijen, 
maar er worden wel politieke ver-
enigingen (kiesverenigingen) opge-
richt om kandidaten aan te duiden: 
de R.K. Kiesvereeniging (afdeling 
Baarle-Nassau). 

Het belang van het algemeen 
stemrecht wordt ten volle onder-
kend door de kerkelijke overheid. 
De werking van het algemeen 
stemrecht wordt van naaldje tot 
draadje uitgelegd door de katholie-
ke clerus in aanloop van de eerste 
verkiezingen na de grondwetherzie-
ning voor de Tweede Kamer. De le-
zers wordt duidelijk gemaakt welk 
blokje zwart gemaakt moet worden 
als katholiek en de Baarlese kiezer 
volgt gedwee de richtlijn.

In Baarl’s Nieuws- en Advertentie-
blad verschijnen de eerste adver-
tenties van de verschillende lijsten. 
De bij de vorige verkiezingen groot-
ste groepering krijgt lijstnummer 
1, loting bepaalt het nummer van 
de andere groeperingen. Kiezers 
bevelen in kleine advertenties hun 
kandidaat aan, die soms aangeeft 
waarvoor hij en – zeer occasioneel 
– zij voor staat. Dit lijstnummer 
is dus belangrijk en wordt steeds 
prominenter afgedrukt. Men scha-
kelt over naar kleur en in 1978 
zijn foto’s van kandidaten al weer 
gemeengoed. 

Het eerste vrouwelijke raadslid en 
later ook wethouder in Baarle-Nassau. 
foto mevr. Smit
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Het aantal kandidaten neemt toe 
met de jaren. In 1919 zijn er 17 
kandidaten op vier lijsten, waar-
van twee met slechts één naam. 
In 1974 zijn er 57 kandidaten op 
zes lijsten. Voor de goede orde, 
intussen zijn er vier gemeente-
raadsleden meer te verkiezen. De 
gemeenteraadsverkiezingen krijgen 
steeds meer aandacht in de plaat-
selijke krant. In 1923 stelde bij de 
eerste gelegenheid een vrouw zich 
kandidaat, maar het duurde tot 
1978 voor de eerste vrouw geko-
zen werd in de gemeenteraad van 
Baarle-Nassau: Annemiek Smit-
Rijgersberg.

De situatie in Baarle-Hertog

De evolutie naar meer democratie 
verloopt in de jonge staat België 
ongeveer hetzelfde als in Neder-
land en de rest van de Westerse 
wereld.
Het betalen van belasting of cijns 
is de belangrijkste voorwaarde 
voor deelname aan de politiek in 
het nieuwbakken België. Het kost 
dus geld om je stemrecht te kun-

nen laten gelden of om gekozen te 
worden. Het parlement mag zelf 
wel bepalen hoeveel belasting de 
kandidaten moeten betalen, zolang 
dat maar minimaal 20 florijn of 
42,35 frank is.
In 1847 wordt dit voor het eerst 
aangepast door de cijns te verlagen 
tot het grondwettelijk vastgelegd 
minimum.
Met de grondwetherziening van 
1893 wordt het algemeen meer-
voudig stemrecht ingevoerd. Iedere 
man vanaf de leeftijd van 25 jaar 
mag één bolletje kleuren op het 
stembiljet. Indien je hoge belastin-
gen betaalt of veel bezit hebt, mag 
je 1 of 2 extra bolletjes kleuren.
Voor de eerste parlementaire 
verkiezingen na de Eerste Wereld-
oorlog, op 16 november 1919, 
wordt het algemeen enkelvoudig 
mannelijk stemrecht vanaf 21 jaar 
ingevoerd. Opmerkelijk: de grond-

wetherziening kwam er pas in 
1921! Gezien de woelige situatie 
in Europa na de Eerste Wereld-
oorlog (zie ook ‘de vergissing’ van 
Troelstra) wil de overheid niet te 
maken krijgen met onrust omtrent 
dit gevoelig onderwerp. Meer prak-
tische redenen spelen ook mee: 
hoe kiezerslijsten op basis van 
bezit vaststellen in een land dat 
nog is verwoest door een oorlog? 
Een enkele stem voor elke man lost 
dit eenvoudig op…
Weduwen en moeders van aan 
het front gesneuvelde soldaten of 
door de vijand terechtgestelde bur-
gers, evenals vrouwelijke gewezen 
politieke gevangenen krijgen wel 
stemrecht voor verkiezingen van 
de Tweede Kamer. Dit is een tege-
moetkoming naar de katholieken 
in ruil voor het loslaten van het 
algemeen meervoudig stemrecht. 
Zij hopen immers dat de meeste 
vrouwen katholiek zullen stem-
men, gezien de grote invloed die 
de clerus op de vrouwelijke kiezers 
zou kunnen hebben. In Baarle-
Hertog kreeg Maria Verhoeven op 
deze manier stemrecht voor haar 

Verkiezingsuitslag. 
Baarl’s Nieuws- en Advertentieblad, 6 juli 1929

Verkiezingsaffiches zijn vaak persoonsgebonden. Baarl’s 
Nieuws- en Advertentieblad, 6 juni 1931
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De verkiezingslijsten komen meer en 
meer in beeld. Ons Weekblad, 29 mei 
1970 Soms wordt een thema aangekaart. Ons Weekblad, 10 mei 1974

deelname aan het verzet tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.
Alle vrouwen kunnen door de 
grondwetherziening van 1921 hun 
stem laten gelden op gemeentelijk 
vlak. Zo krijgen 4 Belgische ge-
meenten al in 1921 vrouwelijke 
burgemeesters. Ze krijgen niet de 
bevoegdheid over de gemeentepoli-
tie, die wordt uitgeoefend door een 

mannelijke schepen of door een 
mannelijke burgemeester uit een 
buurgemeente.
Algemeen vrouwenkiesrecht in 
België wordt pas een feit met de 
verkiezingen in 1948, het oor-

spronkelijk wetsvoorstel dateert 
overigens van 1939. Vooral vanuit 
socialistische zijde wordt de in-
vloed van de Katholieke Kerk op 
de vrouwen gevreesd.  In realiteit 
blijkt het stemgedrag identiek aan 
hun echtgenoten.
Burgemeesters werden en worden 
in België gekozen. Dat is een ver-
schil met de situatie in Nederland. 
De burgemeester is het hoofd van 
het gemeentebestuur en wordt voor 
zes jaar benoemd uit de leden van 
de gemeenteraad. Burgemeesters 

De persoonlijke stemmenwerving is 
nog niet uit beeld. Ons Weekblad, 24 
mei  1974

Gemeenteraad Baarle-Nassau bestond in 1935 uit 9 leden. V.l.n.r.  J.L. Michielsen, J.H. Gillis, Verheyen, B. Willems, 
wethouder Kriellaars, C.L. Raaymakers, burgemeester H.J.M. Hofland, A. de Vet, wethouder Joosen, A. Jacobs, secretaris 
van Gompel, A. Denis, A. Verheijen. Regionaal Archief Tilburg
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in België komen meestal uit fami-
lies van regenten, adel, grootgrond-
bezitters, herenboeren, industriëlen 
en vaak ook bierbrouwers. Na de 
Tweede Wereldoorlog komt er een 
democratisering van het ambt. In 
Baarle-Hertog is dat niet anders. 
De voorname familie Van Gilse 
levert de hoogste magistraat van 
Baarle-Hertog vanaf 1744 tot 
1934, met een onderbreking van 
16 jaar…

De burgemeester in een Neder-
landse gemeente is voorzitter van 
de gemeenteraad, voorzitter van 
het presidium en voorzitter van 
het college van burgemeester en 
wethouders. De meeste beslis-
singen in de gemeente worden 
genomen door het college of door 
de gemeenteraad, gewoon met een 
meerderheid van stemmen. De 
burgemeester heeft op het gebied 
van openbare orde en veiligheid 
bepaalde bevoegdheden. Zo kan 
de burgemeester bijvoorbeeld be-
paalde bijeenkomsten verbieden of 
de politie laten ingrijpen.
Via de notities van de Commissaris 
van de Koningin in Noord-Brabant 
weten we dat de verstandhouding 
tussen Baarle-Nassau en Baarle-

Gedenkplaat in de raadzaal van het toenmalige gemeentehuis 
van Baarle-Hertog (nu heemhuis) bij gelegenheid van het 
zilveren ambtsjubileum van burgemeester Henri van Gilse.

Raadsleden Jos Willems, Pro Tuijtelaars, Adrianus Ver-
heijen, Piet van den Broek, Jan Laurijssen, Peet Olie-
slagers in 1965, bij gelegenheid van de benoeming van 
burgemeester F. de Grauw tot Ridder in de orde van 
Oranje-Nassau.

Hertog in 1896 uitstekend is. Dat 
is later ook nog. Op 29 augustus 
1935 komt koningin Astrid van 
België om in een ongeval met de 
auto in Zwitserland. Het geplande 
Koninginnedagfeest op zaterdag 31 
augustus (verjaardag koningin Wil-
helmina) wordt prompt uitgesteld 
door burgemeester Hofland.

Bronnen:
Regionaal Archief Tilburg, 2201, 

archief van het gemeentebestuur van 

Baarle-Nassau, 1811-1938.

Baarl’s Nieuws- en Advertentieblad, 

Baarle’s Nieuws- en Advertentieblad, 

Ons Weekblad.

Grote Nederlandse Larousse encyclo-

pedie.
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Bels Lijntje 150 jaar

Amsterdam – Parijs via Baarle (3)
HARRY BENSCHOP

Turnhout-Tilburg is nooit een be-

langrijke internationale verbinding 

geworden. Hoewel de lijn tal van 

troeven in handen had, zoals het 

objectieve feit dat het de kortste 

verbinding was tussen Amsterdam 

en Parijs. Kon of mocht de lijn 

haar troeven niet uitspelen? Was 

het domme pech of zat er meer 

achter?

Voor een antwoord op deze vragen 
duiken we terug in het verleden 
van de spoorlijn. In de twee vo-
rige artikelen is al verschillende 
keren aangegeven dat Turnhout-
Tilburg een ‘parallel-lijn’ kende: 
Antwerpen-Roosendaal. Misschien 
beter gezegd: een lijn waarmee 
Turnhout-Tilburg een harde concur-
rentiestrijd moest voeren. 
In de eerste jaren na opening van 
Turnhout-Tilburg speelde die con-
currentie nog niet zo. Veel verder 
dan Tilburg geraakte men toen 
nog niet omdat het Nederlandse 
spoorwegnet een flinke achterstand 
had op het Belgische. Vanuit Til-
burg kon je in de beginjaren van 
het Bels Lijntje alleen nog maar in 
de richting van Breda of via Boxtel 
naar Eindhoven.
Tegen de tijd dat in Tilburg wel 
goede verbindingen Nederland 

in tot stand waren gekomen (in 
1870 via Boxtel naar Den Bosch 
en verder naar Utrecht en Amster-
dam, in 1881 vanuit Den Bosch 
naar Nijmegen en pas in 1882 de 
logische schakel van Tilburg naar 
Den Bosch) werd het verkeer aan 
Belgische zijde bemoeilijkt. Eerst 
door de spoorwegmaatschappij 
‘d’Anvers à Rotterdam’ en later 
door de Belgische Staat.

Nationalisatie

Toen ‘d’Anvers à Rotterdam’ ter ore 
kwam dat er plannen waren om de 
lijn Antwerpen-Rotterdam te naas-

ten, hoopte ze de aankoopprijs op 
te drijven door meer vervoer over 
de lijn te realiseren. De prijs werd 
immers bepaald door de netto-
opbrengsten van de lijn. Daarom 
probeerde ‘d’Anvers à Rotterdam’ 
zoveel mogelijk vervoer van 
Turnhout-Tilburg af te leiden naar 
Antwerpen-Rotterdam. De maat-
schappij had hiervoor een ideaal 
instrument in handen, namelijk 
de lijn Herentals-Turnhout. Die 
vormde de schakel met het Belgi-
sche spoorwegnet. Zij zag er geen 
graat in om het verkeer over deze 
lijn zodanig te bemoeilijken dat vlot 
verkeer er onmogelijk werd.

Opmerkelijk dat de SS haar plannen voor een grensstation in Baarle heeft door-
gezet (visitatiezaal).
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Is een dergelijke handelswijze 
vanuit een particuliere maatschap-
pij nog te begrijpen, minder fraai 
is dat de Belgische Staat dezelfde 
vervoerpolitiek erop nahield. Ook 
de Staat wilde in de jaren 80 van 
de negentiende eeuw zoveel mo-
gelijk verkeer naar zijn eigen lijnen 
waaronder toen Antwerpen-Rotter-
dam, afleiden. Waarmee de Staat 
ook Antwerpen bevoordeelde.

Onderhandelingen

De overname van het spoorwegnet 
door de Belgische Staat gebeurde 
in twee golven. Een eerste had 
plaats van 1870 tot 1882. In de 
daaropvolgende jaren was het een 
tijdje stil, maar de naastingen wer-
den in versneld tempo hervat in de 
periode 1896-1900. Economische 
als politieke overwegingen lagen 
eraan ten grondslag.
Overname van het particuliere 
spoorwegnet werd bemoeilijkt 
omdat delen ervan over de grens 
lagen. De Belgische Staat moest 
dus niet alleen met de maatschap-
pijen onderhandelen, maar ook 
met Nederland, Duitsland en 
Frankrijk. De Nederlandse rege-
ring – in beginsel was die akkoord 
met de nationalisatieplannen – zag 
haar kans schoon om extra eisen 
te stellen. De terugkoop door de 
Belgische Staat van de aan de ‘So-
ciété des chemins de fer Liégois-

Luxembourgois’ verleende conces-
sies van de lijnen Luik-Hasselt en 
Hasselt-Eindoven om zo een einde 
te maken aan de – verlieslatende 
– exploitatie van die lijnen door de 
Nederlandse Staatsspoorwegen 
(SS), was een van de eisen.

Op 23 april 1897 kwam het tot 
een overeenkomst. Die kwam er 
op neer dat Nederland aan België 
toestond de Nederlandse trajecten 
van de Grand Central Belge (GCB) 
alsmede de lijn Luik-Limburg aan 
te kopen, weliswaar met de ver-
plichting deze over te dragen aan 
Nederland. Nederland verplichte 
zich er toe om 13 miljoen frank 
te betalen voor de GCB-lijnen en 
nog eens 3 miljoen voor de lijn 
Eindhoven-Belgische grens.
Voor de lijn Turnhout-Tilburg werd 
nog een extra bepaling opgeno-
men. Die had te maken met de 
enclavesituatie, het zal niet waar 
zijn! De extra bepaling behelsde 
dat tegen een jaarlijkse vergoe-
ding van 2.000 frank, te betalen 
door de Nederlandse regering, de 
exploitatie van de stukken spoor 
in de Belgische enclave werd toe-
vertrouwd aan de maatschappij die 
in Nederland de exploitatie op zich 
zou nemen.

Kortste verbinding

Maar er was nog een probleem 

dat de afhandeling van dit dossier 
vertraagde. Op een tariefconferen-
tie in Brussel hadden de Belgische 
Staat en de Nederlandse Staats-
spoorwegen afspraken gemaakt 
dat het internationale spoorverkeer 
tussen Nederland en België langs 
de kortste route werd afgehandeld. 
Hoewel de SS vond dat deze re-
geling voor haar nadelig zou uit-
werken, ging ze toch akkoord. Op 
voorwaarde dat het principe van de 
kortste verbinding zonder uitzonde-
ring zou worden toegepast. 
Dan ontwikkelt zich een bijzonder 
spel. Een deel van het vervoer dat 
via Essen-Roosendaal werd afge-
handeld, zou volgens de afspraak 
via Baarle moeten worden afgeleid. 
Het ging maar om enkele kilome-
ters, bijvoorbeeld in de verbindin-
gen met Charleroi (3 kilometer 
korter over Baarle) en Namen (6 
kilometer korter), maar ‘afspraak 
is afspraak’. De SS had ten tijde 
van die afspraak (1897) al uitbrei-
dingen gepland in Roosendaal op 
basis van het actuele vervoer over 
de lijn Antwerpen-Roosendaal, 
maar drong tegelijkertijd aan op de 
bouw van een gemeenschappelijk 
station tussen Weelde-Merksplas 
en Baarle-Nassau. 
Op een tweede tariefconferentie 
zat ook een tweede Nederlandse 
spoorwegmaatschappij HIJSM 
(de Hollandse IJzeren Spoorweg 
Maatschappij) aan tafel. Deze 
maatschappij kon alleen via Essen-
Roosendaal naar België en vreesde 
al haar vervoer naar België door de 
afspraak van de ‘kortste afstand’ 
kwijt te raken.

Toegevingen

Bij het begin van de onderhande-
lingen tussen de Belgische Staat 
en Nederland over de nationalisatie 
van de grensoverschrijdende spoor-

Douaneloods aan de grens.
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lijnen was als vanzelfsprekend 
aangenomen dat de exploitatie 
door de SS zou gebeuren. Door het 
bezwaar van de HIJSM is er een 
‘officieuze verklaring’ aan de over-
eenkomst tussen de Nederlandse 
Staat en de SS over de exploitatie 
van de te nationaliseren spoorlijnen 
toegevoegd, waarin enkele toege-
vingen werden gedaan over het 
principe van de ‘kortste afstand’. Je 
begrijpt, zo’n toegeving was niet in 
het voordeel van het vervoer over 
Turnhout-Tilburg.
De discussie tussen de beide 
Nederlandse spoorwegmaatschap-
pijen liep hoog op. De HIJSM heeft 
verschillende voorstellen gedaan 
om eruit te komen, hoewel niet 
echt realistisch. Zo is om uit de 
discussie te komen onder meer 
voorgesteld een spoorlijn van Bre-
da (tot waar het net van de HIJSM 
zich uitstrekte) naar Baarle-Nassau 
aan te leggen. Ook aan een ver-
zoek van de HIJSM om onder be-
paalde voorwaarden het recht van 
medegebruik van SS-lijnen tot aan 
Weelde-Merksplas te krijgen, werd 
geen gehoor gegeven.
Om uit de slepende discussie te 
komen, deed de SS in 1898 nog 
een stap: de maatschappij stond 
toe dat er uitzondering werd ge-
maakt op het Belgisch-Nederlands 
tarief van de ‘kortste afstand’ voor 
het verkeer langs Baarle. Dat be-
tekende dat zowel de route over 
Baarle, ook als die de kortste was, 
als over Essen mogelijk was. Bo-
vendien werd bepaald dat voor het 
vervoer naar België dat al in han-
den was van de HIJSM, uitsluitend 
de route over Essen gebruikt mocht 
worden. Aan de Belgische Staats-
spoorwegen werd gevraagd aan 
deze regeling mee te werken. Die 
was daartoe bereid, wat trouwens 
goed paste in haar vervoerpolitiek 

die Antwerpen bevoordeelde. 
Met deze toegevingen kon het 
wetsontwerp over de nationalisa-
tie van de in Nederland gelegen 
lijnen van de Grand Central Belge 
worden goedgekeurd in het Neder-
landse parlement. De Belgische 
Staat kreeg daarmee eindelijk de 
beschikking over het Belgisch deel 
van het GCB-net.

Door de discussie tussen SS en 
HIJSM is er een uitzondering ge-
maakt op het principe van de ‘kort-
ste afstand’, die er op neer kwam 

dat veel vervoer dat via Turnhout-
Tilburg zou moeten gaan toch nog 
via Essen-Roosendaal werd geleid. 
De belangen van het Bels Lijntje 
werden dus opgeofferd, en niet 
voor de eerste keer.
In dat licht bezien, is het wel-
haast opmerkelijk dat de SS haar 
plannen voor de bouw van het 
internationale grensstation heeft 
doorgezet. 

Uitbreidingen

De nationalisatie zou gunstig uit-
pakken voor het spoorverkeer, zo 
werd toch gedacht. De hoop was 

gevestigd op betere aansluitingen 
en sneltreinen naar Antwerpen en 
Brussel. Iedereen verwachtte ook 
dat de internationale verbinding 
zou worden hersteld, want er was 
al bepaald dat Turnhout-Tilburg zou 
worden uitgebouwd om de overbe-
zette lijn over Roosendaal en Essen 
te ontlasten. De rechtstreekse trei-
nen tussen Amsterdam en Brussel 
zouden niet langer over Roosen-
daal maar over Turnhout rijden. 
Want er reden toch al sneltreinen 
van Amsterdam naar Tilburg over 
Utrecht? En omdat de afstand tus-

sen Amsterdam en Parijs het kortst 
was over Baarle werd gehoopt al 
de treinen tussen die twee plaatsen 
via ‘Turnhout-Tilburg’ te krijgen. 
Wat is er van terechtgekomen?

Zijspoor Goirle

Over een eerste uitbreiding werd al 
onderhandeld tijdens de onderhan-
delingen over de nationalisatie. In 
Goirle waren verschillende linnen-, 
katoen- en jutefabrieken gevestigd. 
In Tilburg kwamen ongeveer 250 
tot 300 wagons steenkool aan, 
bestemd voor Goirle. Elke wagon 
kolen kostte voor het vervoer van

Het nieuwe station van Turnhout (1896) was niet berekend op druk internatio-
naal verkeer. foto Stadsarchief Turnhout
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Langs de lijn: 
nieuw kunstwerk
Viaducten zijn zelden plezierige plekken: winderig, graffiti op pijlers en muren en waar 

nog meer kan worden gespoten. De plaats waar het fietspad van het Bels Lijntje onder 

de A58 doorgaat, maakt daarop geen uitzondering. Maar vanaf 1 oktober vorig jaar oogt 

deze onderdoorgang veel beter.

Het kunstwerk van Jori van Boxtel onder de A58 kent veel verwijzingen naar 
het spoorverleden van het Bels Ljjntje.

Jori van Boxtel.

Zo ziet Jori van Boxtel Baarle…. … en Tilburg. Station van Riel

Spoorverleden en Stadsbos013 
verbonden.

Kunstenares Jori van Boxtel heeft een ‘muurschilde-
ring’ aangebracht op de pijlers van het viaduct. Ze 
deed haar inspiratie op bij de lezing die Jan van Eijck 
vorig voorjaar in Baarle gaf over 150 jaar Bels Lijntje. 
Er zitten dan ook de nodige verwijzingen in naar het 
spoorverleden van het Bels Lijntje, maar ook naar het 
Stadsbos013 dat direct na het viaduct begint. 
De Tilburgers zet Jori weg als ‘kruikenzeikers’, Turn-
hout als de stad van de speelkaarten en ja, dan kun je 
er als kunstenares niet omheen halfweg het ‘stripver-
haal’ dat ze op de pijlers heeft gemaakt, smokkelaars 
te tekenen om het traject van de oude spoorlijn te 
duiden.

De onderdoorgang onder de A58 wordt ook ingericht 
als ecologische verbindingszone tussen Stadsbos013 
en de Oude Leij, het beekje dat langs Riel stroomt en 
bij de oude weg van Tilburg naar Breda overgaat in de 
Donge. De Oude Leij ontspringt in Baarle bij Nijhoven 
en is bijna over de hele lengte ecologisch ingericht. 
Twee jaar geleden is Amalia een kijkje gaan nemen 
bij het stuk beek dat tussen landgoed De Hoevens 
en Ooievaarsnest was heringericht. Zo zijn Baarle en 
Tilburg op een nieuwe manier met elkaar verbonden 
na het spoor en het fietspad.
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Tilburg naar Goirle 8 gulden; dit 
was betrekkelijk duur. Verder 
moesten alle grondstoffen zoals 
garens die betrokken werden ut 
Engeland of uit België via Tilburg 
met paard en wagen naar Goirle 
worden gebracht. Neem daarbij dat 
de wegen vanuit Tilburg en Riel 
naar Goirle in slechte staat ver-
keerden, dan is de roep om betere 
verbindingen met Goirle logisch. 
Begin 1898 vroeg het gemeen-
tebestuur, vermoedelijk op aan-
dringen van de textielfabrikanten, 
aan de SS om een spoorlijn aan te 
leggen van Goirle naar een punt op 
het Bels Lijntje.
Al in oktober 1898 vroeg de SS 
een vergunning aan voor de aanleg 
van een goederenlijn. Nog geen 
twee maanden later werd de ver-
gunning verleend en op 1 decem-
ber 1900 werd de 3,5 km lange 
lijn in gebruik genomen. Naast 
vervoer voor de textielindustrie 
verwachtte de SS ook vervoer van 
pulp, kunstmest, veevoeders, hout, 
steen en bouwmaterialen. 
Er werd niet ingezet op personen-
vervoer. Voor personenvervoer werd 
in diezelfde tijd aan de maatschap-
pij ‘De Meijerij’ een concessie 
verleend voor een stoomtramweg 
van Hilvarenbeek over Goirle naar 
Tilburg.
De aanleg van het zijspoor naar 
Goirle was niet de enige uitbreiding 
die volgde op de overname van de 
Grand Central Belge. In 1903 werd 
in het station Baarle-dorp een tus-
senperron aangelegd. De station-
netjes van Riel en Alphen kregen 
een lage goederenloods. De groot-
ste uitbreiding kwam er tussen de 
twee grensstations op de grens van 
Weelde en Baarle-Nassau. De dou-
aneformaliteiten zouden voortaan 
hier worden vervuld en niet meer 
op het eerste station na de grens, 
in Weelde-Merksplas voor verkeer 

naar België en in Baarle-dorp voor 
verkeer Nederland in. Aan het 
geplande stationscomplex ontbrak 
werkelijk niets om een vlotte inter-
nationale dienst te kunnen verzeke-
ren, zowel voor het reizigersverkeer 
als voor de goederenstromen. Op 1 
oktober 1906 werd het in gebruik 
genomen. Gehoopt werd dat de lijn 
Turnhout-Tilburg haar plaats in het 
internationale vervoer kon opeisen. 
Inderdaad was er sprake van een 
stijging van het goederenvervoer.

Belgisch Siberië 

De aanleg van een zijspoor en 
vooral het nieuwe grensstation is 
natuurlijk niets niks. Maar heeft 
het ook wat opgeleverd? Laten we 
daar eens vanuit perspectief van 
de inwoners van de Kempen naar 
kijken.
Kort na de overname namen die 
een afwachtende houding aan. 
Zij waren ervan overtuigd dat eer-
dere beloften door de minister van 
spoorwegen gedaan, nu zouden 
worden ingevuld. Maar de eerste 
nieuwe reisgids vermeldde alleen 
een nieuwe trein van Turnhout 
naar Tilburg, die zelfs niet aansloot 
op de trein uit Antwerpen. Ook 
de volgende reisgids bevatte geen 
verbeteringen! Daarmee raakte het 
geduld van veel Kempenaren op. 
In de eerste zeven jaar van het 
Bels Lijntje had men immers recht-
streekse en internationale treinen 
gehad. In 1875 was aan die vlotte 
verbinding een einde gekomen 
door toedoen van de in dit artikel 
al vaker vermelde ‘d’Anvers à Rot-
terdam’. In 1884 verslechterde de 
toestand: door een overeenkomst 
tussen de Grand Central Belge en 
de Belgische Staat werden de laat-
ste goede verbindingen afgeschaft. 
Toen de overname van de Grand 
Central Belge in 1898 ook geen 

goede verbindingen opleverde, 
zette dit kwaad bloed.
In de volgende jaren werden de 
afgevaardigden van Turnhout keer 
op keer afgescheept als ze de zaak 
bepleitten in Kamer en Senaat. 
Voor een internationale verbinding 
Amsterdam-Parijs zouden de rails 
vanaf de Nederlandse grens tot 
Aarschot moeten worden vervan-
gen. De verbinding Turnhout-Leu-
ven was niet geschikt voor snel-
treinen, de signalen van de GCB 
zouden moete worden vervangen 
en als klap op de vuurpijl stelde de 
minister van spoorwegen dat ‘een 
internationale verkeersas reeds in 
de lijn Antwerpen-Rotterdam was 
gerealiseerd. Dat de treinen langs 
dit traject in groten getale werden 
bezet door reizigers die in Antwer-
pen in- of uitstapten. Die treinen 
moesten blijven bestaan. En er zou 
onvoldoende potentieel zijn voor 
een tweede internationale lijn.’
De afgevaardigden van Turnhout 
begonnen steeds grimmiger taal 
te spreken. Hoe lang zou men de 
Kempen nog beschouwen als het 
‘Belgisch Siberië’? Vanaf 1902 
kwam er een kleine verbetering: 
vanuit Turnhout vertrok er een trein 
naar Leuven die aansluiting gaf 
naar Brussel en Luik. Enkele jaren 
later werd het nieuwe grensstation 
aangelegd. Daar was men in Turn-
hout niet gerust op. Men vreesde 
dat het goederenvervoer zou wor-
den overgebracht naar Turnhout-
Tilburg om op Antwerpen-Roosen-
daal uitsluitend reizigerstreinen 
te laten rijden. Hierdoor zou het 
bestaande personenverkeer op 
Turnhout-Tilburg in gevaar komen. 

Rond 1910 was er sprake van 
verdubbeling van de lijnen Tilburg-
Turnhout-Herentals-Aarschot en 
Herentals-Lier-Antwerpen. 

lees verder op pagina 38
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Langs de lijn: mijlpalen
Machinisten moeten weten waar ze zijn. Daarvoor staat er op elke 

kilometer langs de spoorweg een aanduiding van afstand. Op de topo-

grafische kaart van Brabant van rond 1900 zijn die punten voor het 

Nederlands traject van het Bels Lijntje weergegeven met de vermelding 

MP plus een nummer: van MP8 bij het voormalig stationnetje van 

Weelde-Merksplas tot MP30 vlak voor het station van Tilburg. Precies 

met een tussenruimte van één kilometer, ondanks de naam mijlpaal 

(MP). Zo weten we dat het oorspronkelijke Bels Lijntje, voor de aanleg 

van de omlegging in Tilburg, net geen 31 km lang is. Men is beginnen 

te tellen bij het station van Turnhout; vanuit die stad is in 1866/7 ook 

de aanleg gestart.

Wie wel eens richting Tilburg 
fietst, heeft ongetwijfeld tussen 
Alphen en Riel wel eens stenen 
paaltjes in de berm van het fiets-
pad opgemerkt. Dat zijn de door 
het spoor gebruikte mijlpalen. Het 
gaat om MP20, MP21 en MP22, 
waarvan nummer 21 heel scheef 
staat. Ook richting Turnhout staat 
een mijlpaal, bij de eerste over-
gang van Schaluinen (MP12). Een 
half jaar geleden viel mijn oog 
ineens op nog zo’n paaltje, langs 
de Parallelweg in Baarle. Het 
stond wat verder van het fietspad 
af, aan de oostzijde van het spoor, 
nog net op grondgebied van Baar-

Zo werden de kilometers in Nederland 
aangeduid.

Paal 20 staat al los om te worden verplaatst. Ten noorden van Alphen zie je 
heel duidelijk dat bij de aanleg rekening moest worden gehouden met een dub-
belspoor. 
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le-Hertog; nu in een tuin van een 
particulier. Het gaat om MP13. 

Vreemd genoeg staan alleen de 
nummers 20 en 22 vermeld op 
de kaart die de Topografische 
Dienst begin deze eeuw heeft uit-
gebracht, nu met de aanduiding 
Pl20 en Pl22. De kaartenmakers 
hebben de andere mijlpalen blijk-
baar niet opgemerkt. Ook weer 
niet zo verwonderlijk, want zeker 
in de zomer onttrekt het groen 
de palen gemakkelijk aan het 
oog. Op de in 1990 uitgebrachte 
kaart worden ze geen van alle 
vermeld?!

In de gemeente Alphen-Chaam 
gaat men een ‘kilometer-mo-

numentje’ aanleggen. Daarvoor 
worden de mijlpalen 20 en 21 
verplaatst naar waar vroeger de 
palen 16 en 17 hebben gestaan, 
in de buurt van wachthuisje 18 in 
het Alphense Boshoven. De palen 
worden opgeknapt en van de juis-
te cijfers voorzien.  Wellicht een 
idee om ook de Baarlese palen 
op te knappen, de juiste mallen 
voor de cijfers zijn er. Wie nog 
een mijlpaal weet te staan, graag 
laten weten. Dan kan die ook nog 
worden meegepakt.

Ook op grondgebied van Turnhout 
is onlangs een mijlpaal ontdekt. 
Hier gaat het om een gietijzeren 
paal, van het type dat overal in 
België langs het spoor werd ge-

bruikt vóór 1926, het jaar dat de 
NMBS werd opgericht. Dat het 
hier om een ander soort paal gaat 
dan op het Nederlands traject van 
het Bels Lijntje, roept eigenlijk 
nogal wat vragen op. Want de 
spoorlijn is in één keer aangelegd 
door een Belgische maatschap-
pij. Golden er in Nederland an-
dere eisen voor de uitvoering van 
mijlpalen? Of zijn er later andere 
palen geplaatst, bijvoorbeeld na 
de nationalisatie in 1898?

We gaan er eens induiken. Ook in 
Turnhout zoekt men verder. Over 
die paal valt sowieso veel meer te 
vertellen. Wordt dus ongetwijfeld 
vervolgd in Van Wirskaante.

Op lijn 58 bij Eeklo staat nog een volledige paal. foto Geert 
DescampsDe gietijzeren paal in Turnhout.
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De verdubbeling kwam er, maar 
niet voor het gedeelte Turnhout-
Tilburg. Zo bleef het verkeer over 
Roosendaal gaan.

Even leek het de goede kant uit te 
gaan toen De Broqueville die als 
volksvertegenwoordiger de spoor-
wegbelangen van Turnhout had 
verdedigd, in 1910 minister van 
spoorwegen werd. Na onderhan-
delingen met Nederland werd be-
sloten in elke richting van Brussel 
over Turnhout naar Amsterdam drie 
treinen per dag te laten lopen. Toen 
Antwerpen daar lucht van kreeg, 
kwam er van die kant verzet. Intus-
sen was De Broqueville in 1912 
van functie veranderd en minister 
van oorlog geworden. Nu was het 
de oorlogsdreiging die verbetering 
van het treinverkeer belette.

Niet alleen in Kamer en Senaat 
werd het spoorwegbeleid in de 
Kempen aangeklaagd. Ook in de 
provincieraad speelde het. Daar 
werd vooral gepleit voor betere 
aansluitingen. De laatste trein van 
Turnhout naar Tilburg vertrok juist 
tien minuten voor aankomst van 
de trein uit Mechelen. En de eerste 
trein van Tilburg naar Turnhout 
mocht geen reizigers meenemen. 
Met het goederenvervoer was het 
volgens vertegenwoordigers in 
de provincieraad niet veel beter 
gesteld. Nederlandse goederen 
bestemd voor Turnhout, zouden 
een omweg moesten maken langs 
Breda, Roosendaal en Essen.

Niet alleen in de Turnhoutse kran-
ten werden de verwikkelingen op 
de voet gevolgd. In het Brusselse 
blad ‘Le Patriote’ werd onder de 
veelzeggende titel ‘Turnhout. Eene 
verstootelinge’ het spoorwegbeleid 
van de overheid met betrekking 

tot Turnhout aan de kaak gesteld.   
Antwerpse kranten spraken een 
heel andere taal. Zij waren tegen 
een internationale verbinding via 
Turnhout-Tilburg. Wel waren ze 
voorstander van een spoorlijn 
vanuit Antwerpen naar het nieuwe 
grensstation Weelde/Baarle-
Nassau. Ook de gemeenteraad van 
Baarle-Hertog stond daarachter! In 
Turnhout werd gevreesd dat, als dit 
mocht doorgaan, het de hoop op 
een internationale verbinding wel 
mocht vergeten.

 Aan Nederlandse kant

Ook vanuit Nederland kwam reac-
tie. Allereerst klaagde de SS dat de 
Grand Central Belge bepaalde wer-
ken tussen opname en overname 
van de lijn niet had uitgevoerd, 
waardoor de kosten van onderhoud 
van het traject Baarle-Nassau-Til-
burg groter waren dan voorzien. De 
Nederlandse Staat nam een deel 
voor haar rekening.

Tilburgs afgevaardigde Mutsaerts 
in de Kamer gaf al eind 1898 aan 
dat hij evenals zijn Belgische col-
lega’s had gehoopt dat de aanslui-
tingen van Amsterdam over Utrecht 
en Tilburg via Turnhout met België 
nieuw leven zouden worden inge-
blazen. Hij vreesde evenwel dat de 
SS er meer belang bij had om zo-
veel mogelijk reizigers via Roosen-
daal te vervoeren. Dan zouden de 
SS-lijnen over een langere afstand 
worden bereden! 
Het antwoord van de Raad van 
Toezicht op de Spoorwegdiensten 
spreekt boekdelen: ‘Deze  treinen 
reden vroeger enkel van Utrecht 
tot Leuven. Op de aansluitende 
lijn naar Amsterdam geeft de 
Rhijnspoorweg-Maatschappij geen 
toestemming om SS-treinen te 

laten rijden. De Belgische Staats-
spoorweg Administratie weigert 
toestemming te geven om de 
treinen verder dan Leuven te laten 
rijden omdat zij geen gelegenheid 
ziet de rijtuigen in Leuven in en 
uit de trein naar en van Brussel te 
zetten. De Administratie weigert 
eveneens een afzonderlijke trein-
dienst in te stellen omdat deze 
niet kostendekkend is. Bovendien 
wordt Antwerpen niet bediend.’
Volgens de Raad van Toezicht op 
de Spoorwegdiensten wilde de SS 
het goederenvervoer naar België 
en Frankrijk juist zoveel mogelijk 
via Tilburg-Turnhout afwikkelen. 
‘Een verzoek van de SS om ook 
de sneltreinen tussen Nederland, 
België en Frankrijk zoveel mogelijk 
via Tilburg-Turnhout te leiden, heeft 
tot een negatief antwoord van de 
Belgische Staatspoorweg Maat-
schappij geleid. De toestand van 
het spoor laat zulk verkeer niet toe. 
Zelfs voor de toekomst wordt deze 
reisweg uitgesloten.’(!) Kortom, 
de oorzaak voor het uitblijven van 
rechtstreekse treinen moest volgens 
de Raad van Toezicht in België 
worden gezocht.

Ook de Nederlandse gemeenten 
ondernamen pogingen om beter 
treinverkeer te krijgen. Baarle-
Nassau en Alphen richtten met 
de Kamer van Koophandel van 
Tilburg een verzoek aan de SS en 
de minister van waterstaat voor 
een latere avondtrein van Tilburg 
naar Turnhout. Ook Baarle-Hertog 
uitte diezelfde wens. De laatste 
trein vertrok om 18.20u. Als er 
om 21.25u  een trein zou worden 
ingelegd zou deze aansluiten op 
de treinen van Amsterdam, Rotter-
dam, Roosendaal, Venlo en Nijme-
gen. De betrokken minister heeft 
het verzoek niet ingewilligd.
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Vicieuze cirkel

Aan beide kanten van de grens 
zijn er na de nationalisatie veel 
pogingen ondernomen het verkeer 
over het Bels Lijntje op te krikken. 
Toch is Turnhout-Tilburg geen grote 
internationale spoorlijn geworden, 
enkel een spoorlijn van lokaal 
belang. Er is niet één factor aan te 
geven waarom het zo is gelopen. 
Alle dingen bij elkaar hebben de 
doodsteek aan de lijn gegeven.
De officieuze afspraak tussen twee 
Nederlandse spoorwegmaatschap-
pijen SS en HIJSM om in bepaalde 
gevallen een afwijking van het 
principe van de kortste route toe 
te staan (verkeer dat volgens dit 
principe over Baarle moest gaan, 
mocht toch worden afgeleid via 
Roosendaal) ligt min of meer aan 
de basis. Een afspraak die de Bel-
gische Staat wel erg goed uitkwam! 
Maar de concurrentie van de lijn 
Antwerpen-Roosendaal was niet de 
enige oorzaak voor het wegblijven 
van het verkeer over de lijn Tilburg-
Turnhout. 

Telkens wanneer er sprake was 
om toch internationale sneltreinen 
langs Turnhout-Tilburg te laten rij-
den, kon dit niet doorgaan vanwe-
ge de slechte staat van onderhoud. 
Maar al die jaren werd er door de 
Belgische Staat niets ondernomen 
om hierin verbetering te brengen. 

Het Bels Lijntje was in een vici-
euze cirkel terechtgekomen. Door 
de gevoerde politiek van spoorweg-
maatschappij en Staat was de lijn 
in slechte staat geraakt. Die slechte 
staat was dan weer de reden om 
er geen sneltreinen over te laten 
rijden. Daarbij leidde de SS haar 
verkeer bewust via Roosendaal, 
weliswaar een langere reisweg, 
maar toch voordelig voor de maat-
schappij omdat haar lijnen dan 
over een groter aantal kilometers 
werden bereden.

Er was weliswaar in Baarle-Grens 
een groot grensstation om een 
druk internationaal verkeer te ver-
werken, maar de rest van de route 
was er niet op berekend. Zowel 
het uit 1862 daterende station van 
Tilburg als het nieuwe station van 
Turnhout uit 1896 waren er niet op 
berekend. Dit laatste was veel te 
smal. Terwijl de meeste lijnen wa-
ren voorzien van dubbelspoor, was 
dit niet het geval voor Turnhout-
Tilburg. De Belgische Staatsspoor-
wegen hebben niets gedaan om 
hierin verbetering te brengen. 

Nog geen jaar na de ingebruik-
name van Baarle-Grens/Weelde-
Staat heeft Van Heukelom voor de 
Staats Spoorwegen een al even 
majestueus station in Roosendaal 
gebouwd. Het verkeer over de lijn 
naar Antwerpen was al verbeterd 

door het aanleggen van een dub-
belspoor, kort na 1880.

Nog meer concurrentie

Vervolgens moest het Bels Lijntje 
ook nog eens gaan concurreren 
met de tram. In 1909 werd de 
tramlijn Tilburg-Goirle-Hilvaren-
beek-Esbeek-Poppel-Weelde-Ra-
vels-Turnhout geopend. Hoewel de 
reisweg langer was, kende de tram 
meerdere voordelen: minder duur 
en de stations lagen in het centrum 
van de dorpen.
Een paar jaar later maakte de Eer-
ste Wereldoorlog grensoverschrij-
dend treinverkeer onmogelijk. Het 
stationsemplacement en stations-
gebouw werd door de Dodendraad 
in tweeën gedeeld. De onder-
handelingen die in 1912 waren 
begonnen over sneltreinen tussen 
Amsterdam en Brussel over Baarle 
werden door de Eerste Wereldoor-
log stopgezet. 

Alles bij elkaar heeft er voor ge-
zorgd dat Turnhout-Tilburg geen 
belangrijke lijn is geworden waar 
het het internationale verkeer be-
trof.

Bron:
Josée Slegers, Het Bels Lijntje, de 

geschiedenis van de spoorlijn Turnhout-

Tilburg

In de Eerste Wereldoorlog was er geen doorgaand treinverkeer (dienstregeling 21 september 1914).
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Baarlenaren in Kameroen

Ontmoetingen in een andere wereld (5)
ANTOON VAN TUIJL

In deze aflevering heb ik tijd om 

extra van de natuur te genieten, 

volg ik een mierenleger, breng ik 

een bliksembezoek aan een stad 

en strijk ik neer in een ander 

broederhuis. Mijn dagen zijn heel 

goed gevuld. Mijn hoofd ook … 

van alle indrukken die ik opdoe.

Dinsdag 13 juli

Al vroeg in de morgen hoor ik Frits 
en Richard rommelen. Het is kwart 
voor zeven. Ik sta ook op. Zij heb-
ben het ontbijt al klaar. Even later 
komen de mensen van Menzo 
massaal opdagen voor een praatje, 
voor pleisters, een pilletje of een 
drankje. Dat geeft mij mooie kan-
sen om portretten te schieten.

Samen met Richard loop ik nog 
een rondje door het kampement. 
Ook nu maak ik een serie dia’s. In 
de palaberhut delen we eerst tabak 
uit. Daarna fotografeer ik enkele 
mooie oude koppen.
Wat zal ik nog vaak aan deze 
mensen terugdenken. Ze laten een 
diepe indruk bij mij achter.

Een regeringsfunctionaris komt 
onverwacht meewarig aankloppen. 
Hij reist van Lomië naar Abong-
Mbang – zo ongeveer 120 kilome-
ter – en vergat te tanken! Zijn amb-
tenaar en zijn chauffeur hebben 
ook nergens aan gedacht.

Pygmee-jongen.

Pygmee-meisje.

Pygmee-jongen.

Een Pygmee-meisje. Opvallend is het 
bruine kroeshaar dat in plukjes groeit.

Bert, een Nederlandse vrijwilliger 
voor de landbouw, komt toevallig 
even aanwaaien. Weer wat later 
is zuster William er ook. Zij brengt 
de trappistenmonnik mee, die in 
het huisje van Frits wil logeren, 
wanneer die straks in Nederland 
op vakantie gaat. Hij ziet er erg 
ascetisch uit!
Midden in deze drukte is het voor 
mij tijd om te vertrekken. Het spijt 
me dat het afscheid nemen van 
broeder Frits in beetje in het ‘ge-
woel’ verloren gaat.

Ondanks de zware regens van 
gisteren is de weg redelijk. Er zijn 
echter een paar zeer modderige 
plekken. Eén keer moeten we even 
uit de auto om eerst de situatie te 
beoordelen. Met een stevige ‘aan-
loop’ komt de wagen er toch door-
heen. Broeder Richard heeft op 
dit punt heel veel ervaring. Tegen 
twaalf uur zijn we in Doumé, waar 
kok Dominique goed in de weer 
was in zijn keuken.
In de namiddag maken we samen 
een uitvoerige wandeling, Richard 
en ik. Wij kiezen de route zo, dat 
we langs het ziekenhuis komen. 
Het volgende is namelijk gebeurd. 
Je wordt voortdurend in je huid 
gebeten of gestoken, bijvoorbeeld 
door mout-mout. Dat zijn heel 
kleine vliegjes. Die laten uiterst 
kleine wondjes na waar een rood 
vlekje omheen zit. Die kunnen erg 
jeuken. Nou, ik zit vol rode vlekjes 
op armen en gezicht, maar geen 
jeuk. Waarschijnlijk heb ik in het 
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oerwoud deze wondjes besmet 
toen ik me waste in het riviertje. 
Hoe dan ook, momenteel zitten 
mijn handen, armen en gezicht 
vol met opgezwollen, ontstoken 
puistjes.

De geneesheer-directeur is een 
vriendelijke, gedienstige kerel. Hij 
schrijft me tabletjes en een crème 
voor. Ik kan de medicijnen ophalen 
in de pro-pharmacie (apotheek) 
een eind verderop.
Voor onze begrippen is het zieken-
huis te zot om te bestaan. De dok-
ter zetelt met zijn assistente in een 
rommelige kamer met hier en daar 
wat armzalige attributen en een 
paar mappen met wat papieren. 
Mijn recept wordt uitgeschreven op 
een nauwelijks leesbaar gestencild 
bonnetje. De rest van het zieken-
huis bestaat uit een wirwar van 
hokken en kamers. Hier en daar 
staat met viltstift op de verveloze 
deuren geschreven wat er achter 
te vermoeden valt. De behandelka-
mer – of is het de polikliniek? – lijkt 
op een wat verouderde slagerij met 

stenen ‘aanrechten’ en zo.
De patiënten zijn ondergebracht 
in een serie afzonderlijke huis-
jes, de verpleegafdelingen. In elk 
ervan kunnen tien tot twaalf bed-
den staan. Hier en daar loopt een 
verpleegster rond. De verzorging 
wordt grotendeels aan familieleden 
overgelaten, die ook de maaltij-
den verzorgen door ter plaatse te 
koken. Het ziet er allemaal nogal 
onderkomen en soms smerig uit. 
Dat is jammer want eigenlijk is het 
complex ruim en overzichtelijk van 
opzet. Ook de ligging is heel mooi 
gekozen.

De pro-pharmacie is gehuisvest in 
een klein gebouwtje. Het interieur 
bestaat uit een kale houten toon-
bank met daarachter een zwijg-
zame apothecaresse. Daar weer 
achter staat een eenvoudig houten 
wandrek met doosjes, tubes, 
potjes en flesjes. Het enige licht 
komt door de openstaande deur. 
Medicijnen zijn hier blijkbaar kost-
baar. Daarom wordt de pharmacie 
bewaakt door een nachtwaker. Dat 
is een clochard-achtige figuur die 
samen met twee kefhondjes in een 
halve ton woont, naast de deur van 
de apotheek. Zijn verblijf is een 
golfplaat lang en iets meer als een 
meter breed.

Op de terugweg volgen we een 
stelsel van bijna dichtgegroeide 
paadjes om bij de bron van de 

missie uit te komen. Onder een 
zware boompartij bevindt zich een 
steile rotswand. Daaronder is een 
vijver gemetseld. Er sijpelt voort-
durend water door de rotswand 
die vol scheuren zit. In een klein 
gebouwtje naast de vijver staan 
de pompen opgesteld. Van hieruit 
moet het water zestig meter opge-
pompt worden. De vijver heeft een 
overloop. Daar ligt de wasplaats 
van het dorp. Het is er druk en 
gezellig. Een kwebbelend vrouwtje 
wast zichzelf en haar kleren tege-
lijk.
Na een stevige klim komen we 
achter het bisschopshuis weer op 
bekend terrein.

Mijn hand vol pukkels.
Als een smal lint trekt het mierenleger 
over het pad.

Op weg door het oerwoud.

De ‘conciërge’ woont in een soort ton.
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Woensdag 14 juli

Na een goede nachtrust en een 
goed ontbijt heb ik een hele voor-
middag voor mezelf. Die is lekker 
lang als je al voor zeven uur op 
de been bent. Ik lees wat in de 
archieven van het huis en maak 
dia’s van bloemen in de omgeving. 
Dan loop ik nog even naar de vis-
vijvers om er vogels te observeren. 
Ideale omgeving! Ik zie er dan ook 
veel, o.a. twee soorten reigers, een 
aalscholver, een variant op onze 
ijsvogel en een Afrikaanse vorm 
van een waterhoentje. Een wolk 
grijze roodstaart papegaaien trekt 
luidruchtig voorbij. En meermalen 
krijsen de grote neushoornvogels. 
De zwaluwen drinken hier op de-
zelfde manier als bij ons. Het in-
sectenkoor klinkt ononderbroken...

Op een van de bredere paden ont-
dek ik een colonne trekmieren. Ze 
vormen een smal bewegend lint 
dwars over het hard gereden pad. 

Er zijn er al zoveel gepasseerd dat 
er echt een geultje is uitgesleten in 
de harde klei. Ik blijf ze een hele 
tijd in de gaten houden. Ongeloof-
lijk, een stroom van honderddui-
zenden diertjes gaat onafgebroken 
door. De meeste mieren zijn niet 
groter dan wij ze bij ons kennen, 
maar regelmatig marcheren er ook 

exemplaren mee die veel groter 
zijn. Vooral hun kop en kaken 
zijn buitenmaats groot. Dit zijn de 
‘soldaten’. Dat merk je, want aan 
weerszijden van de colonne staan 
ze elke drie, vier centimeter drei-
gend opgesteld. 

Wanneer je ook maar iets te dicht 
in de buurt van de stoet komt, dan 
stormen ze met enkele tientallen in 
je richting. De colonne stroomt ge-
woon door. Ik leg een dood insect 
in de buurt. Binnen één minuut is 
het helemaal verdwenen, op! De 
colonne trekt gewoon door. Dan 
leg ik een stuk hout als een stevige 
hindernis dwars in de stoet. Nu 
ben ik toch eens benieuwd hoe ze 
dit probleem oplossen. Er ontstaat 
een ontzettende ‘paniek’. Duizen-
den mieren krioelen door elkaar. 
Plotseling valt het me op dat een 
aantal mieren tegen de stroom in 
gaat lopen. Even later blijkt dat zij 
een belangrijke taak hadden, want 
kijk... een paar meter verderop 

komt de colonne uit de begroei-
ing tevoorschijn. Ze hebben een 
‘omleiding’ georganiseerd. Met een 
ruime bocht sluiten ze weer aan. 
Onvoorstelbaar, wat een samen-
werking binnen zo’n kolonie.

Na de middag ga ik het dorp in. 
Bij een eerdere wandeling beloofde 
een van de bewoners van Doumé 
me een rondleiding door de plan-
tages. Dat gaan we nu dus doen. 
Pierre, mijn gids, weet er goed over 
te vertellen. Hoe er gewerkt wordt, 
welke gewassen er staan, hoe ze 
bewerkt en geoogst worden, het 
nut en de bereiding...., alles komt 
ter sprake. We raken dus aardig 
aan de praat, al moet ik soms 
hard zoeken naar diep weggezakte 
Franse woorden. We geven natuur-
lijk extra aandacht aan zijn eigen 
plantage. Hij verbouwt er bananen, 
maïs, maniok, pinda’s, komkom-
mers en makabo’s als voedsel voor 
zijn gezin. 

Daarnaast bewerkt hij een flink 
stuk grond met cacao en koffie. Die 
zijn voor de verkoop. Traditioneel 
verzorgen de vrouwen de plantages 
met het eigen voedsel. De mannen 
doen het werk voor de cacao en de 
koffie.
Ik heb intussen een goede indruk 
van het vele werk dat gedaan moet 
worden om een plantage aan te 

‘Soldaten’mieren bewaken de colonne.

Op weg naar Diang.

Pierre laat me maniokknollen zien.
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leggen en te onderhouden. Het 
stuk grond moet namelijk eerst 
veroverd worden op het oerwoud, 
Deze mensen hebben geen motor-
zagen en bulldozers. Mijn conclu-
sie: Pierre weet van aanpakken! 
Hij heeft, ten opzichte van velen 
van ons, het voordeel dat er ‘s mor-
gens en ‘s avonds geen prikklok is. 
Hij kan beginnen en stoppen naar 
eigen inzicht. Een vrije dag nemen 
is geen probleem. Maar wanneer 
het nodig is, werkt hij hard en vak-
kundig. Dank je wel, Pierre.

In de avonduren hebben we be-
zoek. De aalmoezenier van Collège 
Vogt uit de hoofdstad Yaoundé, 
pater Bernard, komt langs. Zijn 
broer en schoonzus zijn bij hem 
op vakantie. Nu maken ze een trip 
naar het oosten. Morgen willen 
ze via Bertoua naar Diang reizen. 
Daar kan ik ook een aantal dagen 

verblijven. Ik kan met hen mee-
reizen.

Donderdag 15 juli

Pater Bernard en zijn gezelschap 
beoefenen een vreemde vorm van 
toerisme. Ze racen van Yaoundé 
naar Doumé, gaan daar een paar 
uur binnen zitten – heel spraak-
zaam en gezellig, dat wel – en 
vertrekken de volgende morgen 
voor dag en dauw naar hun vol-
gende bestemming. Van Doumé 
hebben ze dus niks gezien. Ja, 
oké, ze hebben er de missiemen-
sen ontmoet! Zo gaat het vandaag 
ook weer. Ik reis met hen mee in 
een mudvol Renault-viertje. Zo 
hobbelen we naar Bertoua. De 
weg is naar plaatselijke begrippen 
redelijk tot goed, al doet hij voort-
durend aanslagen op schokbrekers 
en carrosserie. 

In Bertoua wordt het adres van de 
man die ze zoeken al gauw gevon-
den. Als de man die Bernard zoekt 
niet aanwezig blijkt te zijn, maken 
we rechtsomkeer en zoeken de 
weg naar Diang. Dat was dus ons 
toeristisch bezoek aan Bertoua! De 
koffie is snel bruin na aankomst in 
Diang.

Broeder Martien Sonnemans leidt 
ons uitvoerig rond door zijn tuinen, 
akkers en boomgaard. We eten ge-
varieerd. Vooral de keuze uit groen-
ten en fruit is geweldig. Hier blijkt 
dat ik in een ‘Centre d’Agriculture’ 
ben aangekomen.

Na een gezonde siësta maak ik 
een urenlange wandeling over een 
steeds smaller wordend pad door 
een savanne-achtig gebied en door 
een moeras-palmenbos, tot aan 
de rand van het oerwoud. Daar 
wordt het pad zo smal en moeilijk 
herkenbaar dat ik me niet verder 
waag. Iedereen waarschuwt me 
voor het gevaar van verdwalen in 
het oerwoud. Ik geloof intussen 
dat ze gelijk hebben. Links en 
rechts van het pad liggen planta-
ges. Smalle loopsporen leiden er 
naar toe. Ik ontmoet meermalen 
mensen die na het werk naar huis 
gaan, zwaar beladen met bananen, 

De grote groententuin.

Het broederhuis van Diang.

Broeder Martien (Leo) Sonnemans wordt geboren op 23 september 1932 te Someren. Hij komt in 
1946 naar Baarle om broeder te worden en zich voor te bereiden op werken in het onderwijs. In 1955 
behaalt hij zijn onderwijsbevoegdheid. Hij woont en werkt in Mierlo-Hout, op Aruba en verblijft van 
1966 tot 1969 in Frankrijk om er tropische landbouwkunde te studeren. Daarna sluit hij zich aan bij 
de medebroeders die al in Kameroen werkzaam zijn. Momenteel is hij de enige Nederlandse broeder 
die nog altijd in Kameroen verblijft. Inmiddels is hij een kranige tachtiger. Hij heeft zich al die vele jaren 
in Diang en omliggende dorpen bezig gehouden met het bevorderen van de landbouw. Vooral jonge 
bewoners leerde hij betere teelttechnieken, meer variatie in gewassen en goede bewaarmethoden van 
bepaalde oogsten. Alles is gericht op een meer gevarieerde voeding van de mensen. Daartoe zette hij ook 
het houden van kippen op zijn programma. Zowel het eten van de eieren als het kippenvlees helpt in de 
strijd tegen de ondervoeding van de kinderen. Maar het verzorgen van de dieren moest geleerd worden. 
Dat kenden de Bantoes niet. Vorig jaar verhuisde broeder Martien naar een plaats meer in zuiden. Daar 
gaat hij helpen in het Pygmeeënproject. 
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Het scholencomplex van Diang.

maïs, maniok en stookhout. Ze 
dragen lasten in een mand op hun 
rug of op hun hoofd. Vaak gaat het 
om een gewicht van dertig tot veer-
tig kilo. Daarmee lopen ze heuvel 
op heuvel af, soms wel vier tot acht 
kilometer. Ook hier hebben ze hun 
dagelijks voedsel niet voor niets! 

Ik heb mijn verrekijker bij me en 
dat komt heel goed uit. De om-
geving is heel vogelrijk. De meest 
kleurrijke soort is een honingzui-
gertje, dat zich als een kolibrie 
gedraagt. 
Tegen dat het schemerig wordt, 
komt ook hier de lucht vol hangen 
met niet thuis te brengen geluiden 
van insecten, padden en kikkers. 
Ze vormen een onvoorstelbaar 
luidruchtig orkest. Dit boeit me 
geweldig. Het is inmiddels donker 
en ook hier hoor ik de luiaarden 
weer ongegeneerd tekeer gaan. 
Eén ervan is tamelijk dichtbij.
Het landschap is hier meer geva-
rieerd dan in Doumé. Hier komen 
wandelingen op het programma, 
zeker weten. Mocht het weer het 
toelaten, dan maak ik morgen eerst 
een serie dia’s van de vele bijzon-
dere planten en hun bloemen in de 
tuinen van Martien.

 Vrijdag 16 juli

Het is geen mooi weer. De lucht 
is zwaar bewolkt. We zullen het Een weelderig bloeiende rode bruidsluier.

schieten van dia’s dus maar even 
uitstellen. Ik vraag broeder Mar-
tien of hij wat te karweien heeft. 
Hij kan volgens mij best wat hulp 
gebruiken. Ik heb al lang gezien 
dat hij deze dagen – of is dat altijd 
zo? – nauwelijks aan regelmatig 
werk toekomt, terwijl hij zo ontzet-
tend veel moet doen. Voortdurend 
lopen er mensen in en uit en ieder-
een wil wat anders van hem. Om 
maar eens wat te noemen: broeder 
Martien bedient de benzinepomp, 
verkoopt groenten, bedient de die-
selmotor van de generator, verzorgt 
de was (nu de knecht op vakantie 
is), verzorgt de dagelijkse radiover-
bindingen tussen de missieposten 
en met een adres in Nederland 
en.... denkt er toch nog aan om 
een flinke bos bloemen op je ka-
mer te zetten.

Het radio-verbindings-systeem 
van het bisdom Doumé is een 
geweldige uitvinding. Acht mis-
sieposten hebben elk een zend- en 
ontvanginstallatie. Elke morgen 
om acht uur worden al deze pos-
ten op elkaar afgestemd en elke 
post kan mededelingen, vragen 
of boodschappen opgeven. In het 
huis van de paters in Bertoua zit 
de ‘regisseur’ van alle contacten. 
Om tien uur zoeken allen opnieuw 
contact om antwoorden en reacties 
aan elkaar door te geven. Dit radio-
systeem bespaart heel veel autoki-
lometers, want men kan mensen, 
materialen en post voor elkaar 
meenemen.
Het schijnt wel duur te zijn. De 
regering vraagt veel geld voor de 
zendvergunning. Daar het om 
mededelingen gaat, beschouwt de 
overheid het als concurrentie van 
het groeiende telefoon- en tele-
graafverkeer van de staat. 

De man die dit hele radiosysteem 
en bovendien ook de elektriciteits-
voorziening op poten gezet heeft, is 
de vroegere medebroeder Jan van 
Mook. Hij was een natuurtalent 
op dit gebied. Nog steeds speelt 
hij een rol in het radioverkeer. Via 
allerlei versterkers en richtantennes 
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onderhoudt hij nu al acht jaar lang 
elke dag een radioverbinding tus-
sen Den Bosch en Diang. Berich-
ten vanuit Nederland komen dus 
heet van de naald in Afrika aan 
en omgekeerd. Nu zie ik hier vrij 
professioneel uitziende apparatuur, 
maar de zelfbouw-romantiek hangt 
nog duidelijk in de radiokamer. 
De eerste eigenhandig in elkaar 
geknutselde zender-ontvanger van 
Jan staat er nog steeds. 

Martien heeft een karweitje voor 
me. Ik strijk dus een stapel was-
goed. Op zeker moment krijg ik 
de frommels niet meer glad. Geen 
wonder..., het strijkijzer wordt 
koud. Hier is nu eenmaal niet de 
hele dag stroom. In de tuin is ook 
nog werk zat. De tuinknecht komt 
de laatste tijd maar zelden opda-
gen en daar profiteert de tropische 
groeikracht zienderogen van. Ik zet 
al wiedend en paar bedden prei en 
bieslook schoon. Je merkt maar al 
te goed dat je in een ander klimaat 
aan het werk bent. Binnen de kort-
ste keren ben je kletsnat van het 
zweet. Maar dat geeft niet. Je hebt 
een douche op je kamer die lekker 
fris water levert.

Broeder Ambroos is inmiddels 
terug uit Yaoundé. Hij heeft broe-
der Vincent weggebracht. Die moet 
hoognodig een grondig medisch 
onderzoek laten verrichten. Hij 
heeft al lang klachten.

Mijn Frans wordt geleidelijk be-
ter, dus durf ik het ook meer te 
gebruiken. Dat is prettig, want zo 
raak ik beter in gesprek met de 
Poolse broeder Marek die zich hier 
gevestigd heeft. Ik raak ook aan de 
praat met een andere Pool, broeder 
André, die hier een deel van zijn 
vakantie doorbrengt.

Zaterdag 17 juli

Broeder Ambroos is directeur van 
de grote technische school in Di-
ang. Hij heeft een idee en legt me 
uit welk klusje hij voor mij bedacht 
heeft om een van zijn wensen te 
vervullen. Het wordt een nogal 
groots opgezette wandschildering 
tegen een van de buitengevels van 
een schoolgebouw. 
Vandaag zorgt de onderhoudsman 
voor het aanbrengen van een verse 

ondergrond. Maandag kan ik gaan 
passen en meten. 

Het wordt vandaag al vroeg zon-
nig. Tegen tien uur. Dat is hier 
uitzonderlijk. Nu kan ik bloemen 
fotograferen. 
Daarvoor doe ik een uitvoerige 
ronde door de tuinen en ik maak 
een wandeling naar de bron. Bij 
het pompgebouwtje ligt een mooi 
stukje moeras. Daaruit sijpelt een 
piepklein beekje tussen de weel-
derige plantengroei. Het wemelt er 
van de fraaie vlinders en andere 
insecten. In het hoge geboomte 
rondom krioelt het van de vogels. 
Die zie je praktisch niet. Er is zo-
veel schuilmogelijkheid in dat hoge 
gebladerte.

Mijn plan om in de namiddag weer 
eens een flinke tocht te maken, 
gaat niet door. Er komt een zeer 
dreigende bui opzetten en we moe-
ten hals over kop de sojabonen, 
die te drogen liggen, in veiligheid 
brengen. Dat blijkt nodig ook, want 
er volgt een hevige plensbui.
Ik kijk nog even naar het ontbol-
steren van pinda’s. Martien heeft 
daar een ingenieuze machine voor. 
Daarna sorteren we de gepelde 
pinda’s en branden ze. Dat laatste 

De twaalf centimeter grote bloem van de Duitse pijp.

Hier noemen ze deze bloemen ‘Kleed van Maria’.
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gebeurt hier in een doodgewoon 
pannetje op het keukenvuur. De 
pinda’s smoren in hun eigen vet.

De Nederlandse broeders van De la 
Salle hebben in Diang oorspronke-
lijk een dubbel werk gesticht. Ener-
zijds het ‘Centre d’ Enseingement 
Technique’ (technische school) 
en het ‘Centre d’ Agriculture et d’ 
Elevage’ (school voor landbouw 
en veeteelt). De technische school 
heeft zich heel goed ontwikkeld. 
Ze heeft afdelingen voor timmeren, 
machine-bankwerken en autotech-
niek met dieselafdeling. De drie 
praktijkhallen zien er goed geoutil-
leerd uit. Samen met de theorielo-
kalen, directiegebouw, magazijnen 
en internaatsgebouw vormen ze 
een ruim en overzichtelijk complex.

Tussen de gebouwen en er om-
heen zie je aardige plantsoenen 
en sportvelden. Het landbouw- en 
veeteeltcentrum is in de loop van 
de tijd minder succesvol gebleken. 
De afdeling veeteelt moest men al 
vrij gauw laten vallen. De opzet 
was, verschillende vormen van 
veeteelt uit te proberen. Bij succes 

zou die gepropageerd worden bij 
de inlandse bevolking. Men zocht 
inlandse ‘gangmakers’ om op het 
centrum stage te lopen om vormen 
van landbouw, tuinbouw en vee-
teelt te leren.
Er is geëxperimenteerd met het 
houden en africhten van ossen in 
de hoop dat die het werk op de 
plantages zouden kunnen verlich-
ten. Het ging op twee manieren 
fout. Oerwoud en veeteelt schijnt 
heel moeilijk samen te gaan. De 
dieren hebben onvoldoende weer-
stand tegen de legers van parasie-
ten en andere ziekteverwekkers. Er 
werden kalkoenen, kippen, konij-
nen en varkens gehouden. Voor de 
laatste twee werden geen geschikte 
rassen gevonden. 
Lukte het op het missiebedrijf met 
de kweek van bepaalde dieren, 
dan ging het aanvankelijk toch 
vaak fout bij de inlandse boeren. 
De mensen van deze streek zijn 
nooit gewend geweest dieren te 
verzorgen. De regelmaat daarin 
ontbreekt. De mensen eten zelf 
onregelmatig wat betreft tijden en 
hoeveelheden. Het bos levert wat 
ze nodig hebben. In hun dorpen 

lopen honden, kippen, geiten en 
varkens vrij rond. Ze scharrelen 
zelf hun kostje. Dieren voeren be-
staat niet in deze cultuur.

Broeder Aloysius van de Camp en 
broeder Martien Sonnemans zijn 
met veel ijver begonnen aan dit 
grote project. Zij zullen de teleur-
stellingen wel gevoeld hebben. 
Momenteel bestaat nog wel het 
‘Centre d’ Agriculture’. Het heeft 
een akkerbouw- en een tuinbouw-
afdeling. Martien kweekt een groot 
aantal sierplanten, tuinbouw- en 
akkerbouwgewassen. In dit kader 
heeft hij contacten met mensen 
van de Landbouw Hogeschool in 
Wageningen. Men zoekt naar ras-
sen met meer resistentie, een gro-
tere opbrengst, betere houdbaar-
heid en dat soort eigenschappen.
De verkoop van groenten en sier-
planten levert wat inkomsten. Dat 
is echter niet het belangrijkste. 
Wekelijks bezoekt broeder Martien 
een aantal dorpen in de omgeving. 
Hij onderhoudt daar contacten 
met jonge mensen die op hun 
plantages betere werkwijzen willen 
toepassen en met betere gewas-

Broeder Aloysius (Brord) van der Camp wordt geboren op 28 oktober 1911 te Herpen als tweede van 
elf kinderen. Iedereen in het grote gezin heeft een taak. Zo leert de jonge Brord al vroeg goed aanpak-
ken. Op twaalfjarige leeftijd trekt hij naar Baarle om zijn broederopleiding te beginnen. Op 7 september 
1927 treedt hij toe tot de broeders van De la Salle en heet dan broeder Aloysius. Zijn onderwijzersdi-
ploma haalt hij in 1932 en hij begint zijn loopbaan voor de klas in Heemstede. Naast het lesgeven, 
studeert hij Frans. In 1938 keert hij terug naar Baarle. Hij wordt hoofd van de jongensschool. Tijdens 
WO II is hij actief in het verzet. Met grote inzet brengt hij na de bevrijding het onderwijs weer op gang. 
Een lastig karwei omdat de school vernield is. Naast zijn werk als onderwijzer en schoolhoofd, studeert 
hij land- en tuinbouwonderwijs en gaat daarna cursussen geven aan jonge boeren.
Na het stichten van een nieuwe school in een volkswijk van Helmond, wordt hij daar hoofd der school.
Wanneer besloten wordt in Kameroen een landbouwproject te beginnen, vertrekt hij naar Diang. Naast 
het werk waarvoor hij naar Afrika gaat, speelt zijn ontoombare dadendrang altijd een rol. Hij verfraait de 
hele omgeving met het planten van allerlei bomen en struiken en de aanlag van rijke bloemenborders.
In 1976 keert hij terug naar Nederland en gaat in Mierlo-Hout wonen. Een slopende ziekte tast hem 
meer en meer aan. Hij overlijdt op 20 oktober 1983.
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sen willen werken. Hij stimuleert 
hen door adviezen, zaaigoed en 
aangepast gereedschap te verstrek-
ken of tegen kostprijs te verkopen. 
Op deze wijze kan heel geleidelijk 
het voedselpakket van de inlandse 
bevolking verbeterd worden. Dat is 
tot op heden te eenzijdig.

Bij de start van het veeteeltcentrum 
is een gebied van ongeveer 300 
hectaren oerwoudvrij gemaakt. Er 
waren immers weilanden nodig 
voor het vee. Heel die grote op-
pervlakte is nu een savanne-achtig 
landschap geworden. De missie 
heeft de grond beschikbaar gesteld 
aan mensen uit de directe omge-
ving. Die hebben hier nu keurige 
plantages waar een aantal gezin-
nen van kan leven.
In de late namiddag komen enkele 
militaire vrachtwagens het terrein 
op rijden. Die zitten vol met zin-
gende kinderen. De komende da-
gen zal het internaatsgebouw van 
de technische school – leegstaand 
omdat het vakantie is – dienst 
doen als jeugdvakantiekamp voor 
wel zestig kinderen die van heinde 
en ver opgehaald zijn.

Zondag 18 juli

Pater Gilbert, een onwaarschijnlijk 
dikke kerel met stembanden van 
grof schuurpapier, heeft de alge-

Les- en praktijklokalen van de technische school.

Het regent weer eens.

hele leiding over de jeugdgroep. 
Hij verzorgt vanmorgen de Eucha-
ristieviering in de huiskapel van 
het broederhuis. Dat doet hij heel 
netjes.
Het weer nodigt niet uit tot bui-
tenactiviteiten. Stel je eens voor, 
midden in Afrika is het negentien 
graden! Toch doe ik, tussen de nat-
tigheid door, weer veel observaties 
aan de trekmieren. Ze marcheren 
rakelings langs het keukengebouw. 
Ik heb een lang stuk van hun route 
kunnen volgen. Ze blijven me 
verbazen om hun schijnbare doel-
loosheid, terwijl ze tegelijk uiterst 
effectief samenwerken. 
De namiddag geeft ook geen wan-
delweer. Het regent weer eens. We 
zitten in de ‘kleine regentijd’.

Regent het hier in deze periode 
van het jaar, dan koelt de lucht vrij 
sterk af. De hoge luchtvochtigheid 
wordt dan ook omgezet in regen. 
Dat heeft tot gevolg dat het een 
paar uur kan doorzeveren, terwijl 
de eigenlijke bui al lang weg is. 
Het water valt gewoon uit een 
bijna heldere hemel!
Ik snuffel op mijn gemak in de 
huiskronieken en fotoalbums. De 
verhalen en foto’s illustreren heel 
goed wat Martien me vertelde over 
de eerste opzet van de hier gestarte 
projecten. Een deel van mijn tijd 
besteed ik ook aan het ontwerpen 
van de muurschildering. Als het 
meezit kan ik daar morgen aan 
beginnen.
Ook zoek ik uit aan wie ik graag 
een ansichtkaart wil sturen. Het 
wordt al gauw een behoorlijk lijstje 
en dat levert meteen een paar 
probleempjes op. Het broederhuis 
heeft niet genoeg kaarten op voor-
raad. De meest nabije leverancier 
zit op vijftig tot zestig kilometer 
afstand. Zolang er niet iemand van 
hier naar Yaoundé gaat, aan wie ik 
ze mee kan geven, heeft het schrij-
ven weinig zin. 

Alle foto’s zijn gemaakt door A. van Tuijl
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De brandnetel (Urtica)

Kruidje-roer-me-wel (2)
SYLVIE KOKS

De kruiden die in het voorjaar 

ontluiken hebben een grote reini-

gende werking op ons menselijk 

lichaam. In vroeger tijden at men 

in de winter vaak wat meer vet om 

warm te blijven en was er weinig 

vers voedsel met veel voedings-

stoffen. Tegen de tijd dat het 

voorjaar werd, was er regelmatig 

voedselschaarste. Op dat mo-

ment had ons menselijk lichaam 

tekorten die aangevuld werden 

door de jonge voorjaarskruiden als 

brandnetel, vogelmuur, zevenblad, 

dovenetel etc. Ik wil deze keer wat 

vertellen over de brandnetel en 

hoe veelzijdig dit ‘onkruid’ is. 

Urtica is zijn Latijnse naam. Dit 
komt van ‘urere’ wat branden bete-
kent. Er zijn twee soorten: de grote 
en kleine brandnetel. De kleine 
prikt het hevigst en komt pas in 
de zomer tevoorschijn. De grote 
brandnetel is er al vroeg en juist in 
de jonge toppen zit zoveel kracht. 

De grote brandnetel komt zeer 
algemeen voor en is sterk woeke-
rend. Kruiden die woekeren zijn 
vaak weerstand verhogend. De 
vierkante taaie stengel wijst daar 
eveneens op. De plant is van wor-

tel tot bloemknop geneeskrachtig, 
maar meest gebruikt met de jonge 
toppen. 
Al in de Romeinse tijd werd brand-
netel gebruikt, met name om 
ledematen mee in te wrijven tegen 
de kou en tegen reuma (auw!). 
Ook zou het lust verhogend werken 
wat met name bij stieren werd 
toegepast. Ook Hildegard van Bin-
gen (1098-1179) beschrijft dit in 
haar boeken. Apotheker Dodoens 
(1517-1585) beschrijft vooral 
de vocht afdrijvende werking. Dr. 
Vogel en Mellie Uyldert, allebei 
kruidengeneeskundigen, beschrij-
ven vooral die zo belangrijke voor-
jaarsreiniging en voeding voor het 
lichaam. De o zo bekende voor-
jaarsmoeheid kan door een aantal 
weken eten/drinken van deze plant 
verdwijnen. 

De brandnetel prikt vanbuiten 
maar ook vanbinnen: hij prikkelt 
alle organen tot actie; het lichaam 
wordt aangezet tot reiniging. Via 
nieren en darmen wordt het bloed 
gereinigd. Hij reinigt niet alleen, 
maar is door de vele inhoudsstof-
fen ook voedend voor het hele 
lichaam. Geeft vitaliteit en levens-
kracht. Bovendien door het gehalte 
aan silicium en xanthophyl, is het 
zeer geschikt bij (jeukende en ver-
vuilde) huidaandoeningen door het 
drinken van thee of het gebruiken 
van brandnetelzalf. Deze maak je 
zelf door het trekken van brandne-
tels in gesmolten kokosolie of vase-
line, daarna zeven en voila! 
Er zit naast veel vitamines en mi-
neralen ook ijzer in waardoor het 
ook past als je last hebt van bloed-
armoede.
Van de stengels kunnen net als 
bij vlas en hennep textielvezels 
worden gemaakt. In de Tweede 
Wereldoorlog werd de brandnetel 
vooral als groente gebruikt.
Verder is de brandnetel ook nog 
eens heel goed voor de vlinders; zij 
leggen er hun eitjes graag op. 

De brandnetel in volle glorie. www.
hildegard.nu/gezondeheidsleer  
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Toepassingen

Pluk de jonge toppen vanaf fe-
bruari op een droge dag, je kunt 
het vers gebruiken voor thee maar 
ook in koud water laten trekken 
en daar twee dagen van drinken. 
Tevens kun je dan al plukken en 
drogen, waardoor je het gedroogde 
kruid ook in de winter kunt gebrui-
ken als thee.
Iedereen kent wel de brandnetel-
soep en verderop vind je het recept 
voor quiche. Vrees niet: na het 
warmen prikt het niet meer. En het 
smaakt naar milde boerenkool.
Je kunt brandnetelgier maken te-
gen plagen van bladluizen en om 
je gazon mee te bemesten (stik-
stof). Laat de toppen lang trekken 
in een gieter, na paar dagen ruikt 
het naar gier. Besproei daar waar 
nodig.
Ook tegen reumatische klachten 
kun je het van binnenuit aanpak-
ken door thee te drinken, elke 
dag, een paar wekenlang maar 
eveneens kun je een brandnetel-
bad nemen. Doe verse toppen in 
een netje/kussensloop en dan in 
warme water laten trekken; alleen 
een voet/handbad kan ook. Dit is 
nog altijd vriendelijker dan de aan-
gedane plek met brandnetels te lijf 
te gaan.
Tegen die ‘brand’ helpt trouwens 
wrijven met weegbree of honds-
drafblaadje, die staan altijd in de 
buurt van de brandnetel. De natuur 
wijst zichzelf.

Lieve mensen voor sommigen is 
het een gehaat onkruid maar in 
plaats van het te bestrijden kun je 
het ook gewoon gebruiken. Gratis!

Kruidige groet, Sylvie

Recept brandnetelquiche

Ingrediënten
- 500 gr gewassen brandneteltoppen/-scheuten 
- 250 ml crème fraiche 
- 5 eieren (één ei om het bladerdeeg te besmeren) 
- klontje boter 
- pakje diepvriesbladerdeeg 
- 200 gr zongedroogde tapastomaatjes in olie 
- 300 gr feta in blokjes 
- 200 gr pijnboompitten geroosterd 
- 2 teentjes knoflook 
- peper 
- zout
Verder nodig: Springvorm van ongeveer 22 cm, ingevet.
 
Bereiding
Oven voorverwarmen op 160 graden.
Ontdooi het pakje diepvriesbladerdeeg. Stoof de brandneteltoppen 
in de boter, totdat ze geslonken zijn, giet ze af door een vergiet 
en laat ze wat afkoelen. Rooster ondertussen de pijnboompit-
ten in een droge pan op een laag vuur, goed opletten dat ze niet 
aanbranden, ook laten afkoelen. Meng nu 4 eieren en de crème 
fraiche met elkaar en voeg de feta, de tomaatjes (deze kun je 
eventueel kleiner snijden) en de afgekoelde brandnetel en pijn-
boompitten toe. Pers de knoflook erboven uit en meng dit ook. Op 
smaak brengen met peper en zout.
Bekleed ondertussen een ingevette springvorm met het blader-
deeg en giet het brandnetelmengsel in de vorm. Plaats het in de 
oven en laat het in ongeveer 45 minuten goudbruin worden en 
dan ….. smullen maar. Warm of koud.

Een lekker brandnetelquiche. www.nl.depositphotos.com 
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Enclaves in Oost-Europa

Hoe uniek is Baarle? (6)

HERMAN JANSSEN

De zoektocht naar enclaves voert ons ditmaal naar het grensgebied 

van Azerbeidzjan en Armenië in Oost-Europa. In de vorige afleveringen 

bezochten wij onder andere negen enclaves die hun oorsprong vonden 

in het uiteenvallen van de Sovjet-Unie eind 1991: drie van Tadzjikistan 

(Vorukh, Kairagach en Sarvan), vier van Oezbekistan (Sokh, Qalacha, 

Shakhimardan en Dzhangail), één enclave van Kirgizië (Barak) en één 

van Rusland (Sankovo-Medvezhye). Daar voegen we nu zes enclaves 

aan toe: vijf enclaves van Azerbeidzjan (Yukhari Askipara, Barkhudarli, 

Yaradullu-noord, Yaradullu-zuid en Karki) en één van Armenië (Arts-

vashen). Dit betekent dat de opheffing van de Sovjet-Unie minstens 

vijftien enclaves heeft voortgebracht! Veertien ervan hebben grenzen 

die onderling betwist worden. Dat geldt namelijk ook voor de enclaves 

van Azerbeidzjan en Armenië, twee oorlogvoerende landen. Alleen de 

Russische enclave in Wit-Rusland is niet omstreden, maar die is onbe-

woonbaar door de nucleaire straling.

Armenië (groen) en Azerbeidzjan (zwart) liggen in de Kaukasus bergregio. 
https://en.wikipedia.org

Azerbeidzjan 

De republiek Azerbeidzjan is een 
Europees-Aziatisch bergland in de 
zuidelijke Kaukasus, aan de rand 
van de Kaspische Zee en grenzend 
aan Georgië, Armenië, Iran en 
Rusland. Het is het grootste en 
meest bevolkte land in de Zuide-
lijke Kaukasus. De grote meerder-
heid van de bevolking is etnisch 
Azeri (Sjiitische moslim van Turkse 
origine). De rest is vooral Russisch, 
Armeens of Koerdisch. Dat zijn 
etnische groepen die progressief 
zijn afgenomen ten gevolge van 
het conflict om Nagorno-Karabach 
(1988-1994). De economie is 
sterk verbonden met de winning 
van olie en gas voor de export. De 
aanverwante industrie omvat ma-
chinebouw, olieraffinage, chemi-
caliën en textiel. Verder vertegen-
woordigt de landbouw een derde 
van het BBP, al is alleen het zuiden 
van het land ervoor geschikt.

Armenië

De republiek Armenië is een berg-
achtig en tamelijk bosrijk land. Het 
is de kleinste onafhankelijke staat 
in de Kaukasus en grenst aan Ge-
orgië, Azerbeidzjan, Iran en Turkije. 
Armenië is niet bereikbaar over 
zee. Geografisch hoort het bij Azië, 
maar in culturele en historische as-
pecten beschouwt het zich als een 
Europees land. In 301 na Christus 
was Armenië het eerste land ter 
wereld dat het christendom als 
staatsreligie aannam. Sinds 2001 
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is Armenië lid van de Raad van 
Europa. De geschiedenis van Ar-
menië, een van de oudste landen 
ter wereld, gaat tot ongeveer 1500 
v.C. terug. Het land strekte zich uit 
van de Middellandse tot de Kas-
pische Zee. Geografisch is het nu 
nog slechts een deeltje van weleer. 

Sinds de oudheid bevindt de Kauk-
asus zich op het kruispunt van de 
grote mogendheden. De grenzen 
veranderden voortdurend, afhan-
kelijk van militaire successen of 
mislukkingen. Armenië is in zijn 
geschiedenis vaak geannexeerd, 
o.a. door Perzen, Arabieren, Turken 
en Mongolen. Duizenden jaren 
lang werd de bevolking uitgemoord 
en het grondgebied door groot-
machten geclaimd. In 1915 vond 
de Armeense genocide plaats. 

Anderhalf miljoen Armeniërs wer-
den toen vermoord door een groep 
Turkse officieren, die zich ‘de Jonge 
Turken’ noemde. Na de Eerste We-
reldoorlog liep Rusland met de buit 
weg en sindsdien maken regerin-
gen en etnische groepen ruzie over 
de grensafbakening. De meeste 
Armeniërs zijn gevlucht en leven 
in het buitenland. Van de huidige 
3,5 miljoen inwoners is ruim 95% 
etnisch Armeniër (Indo-Europese 
orthodoxe christen). Azerbeidzja-
nen waren tijdens de Sovjetperiode 
de belangrijkste bevolkingsmin-
derheid, maar tijdens het conflict 
om Nagorno-Karabagh werden zij 
verdreven.

Grenzen in de Sovjet-Unie

Nadat het Rode Leger in 1921 
Azerbeidzjan, Georgië en Armenië 
veroverde, werden deze landen 
socialistische Sovjetrepublieken. 

Op 12 maart 1922 richtten hun 
leiders de Transkaukasische Soci-
alistische Federatieve Sovjetrepu-
bliek (TSFSR) op. Op 28 december 
1922 werd door samenvoeging 
met Rusland, Oekraïne en Wit-
Rusland de Unie van Socialistische 
Sovjetrepublieken (USSR) opge-
richt, die tot 26 december 1991 
zou bestaan.

Vladimir Lenin en zijn opvolger, 
Josef Stalin, hebben de afbakening 
van de grenzen in de regio toege-
wezen aan het Kaukasische bureau 
van de Russische communistische 
partij. Stalin speelde graag met 
de interne grenzen van de Sovjet-
Unie. Ze werden meermaals her-
tekend, maar geen van de partijen 
was ooit volledig met de resultaten 
tevreden. Als gevolg van Stalins 
‘verdeel en heers’-beleid erfden 
Azerbeidzjan en Armenië tal van 
grensproblemen. Onder andere 

De berg Ararat in Armenië. https://
nl.wikipedia.org 

Het door Armenië op Azerbeidzjan veroverde gebied is geel 
ingekleurd. https://commons.wikimedia.org

Stalin was destijds alom aanwezig. 
http://www.banman.am
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grote etnisch Armeense regio’s 
als Nagorno-Karabach en Nak-
hichevan waren door Stalin aan 
Azerbeidzjan geschonken. Deze 
abnormaliteiten maakten de schei-
ding beginjaren negentig tot een 
ware nachtmerrie. Daarnaast legde 
Stalin de basis voor het ontstaan 
van zes enclaves in de regio: vijf 
Azerbeidzjaanse en één Armeense.

Onafhankelijkheid

Op 21 september 1991 stemde 
het Armeense volk voor afscheiding 
van de Sovjet-Unie. Vanaf het uit-
roepen van de onafhankelijkheid 
op 23 september 1991 werden 
de zes Sovjet-enclaves internati-
onale en dus ‘echte’ enclaves. Al 
vanaf 1988 probeerde Armenië de 
regio Nagorno-Karabach en an-
dere etnisch Armeense delen van 

Azerbeidzjan terug te nemen. Dat 
gewapend conflict escaleerde kort 
na de onafhankelijkheid tot een 
bloedige burgeroorlog. Bij de oorlog 
in Nagorno-Karabach stond het 
zelfbeschikkingsrecht van een volk 
lijnrecht tegenover de territoriale 
integriteit van een staat, net zoals 
nu in Catalonië.

Vaak wordt ten onrechte beweerd 
dat Nagorno-Karabach (ook 
‘Artsakh’ genoemd) een enclave 
van Azerbeidzjan is. De facto (‘ef-
fectief, feitelijk’) is het sinds 1994 
een onafhankelijke republiek, 
onder invloed van Armenië. De 
jure (volgens het internationale 
recht) hoort het gebied bij Azer-
beidzjan, waaraan het grenst. 
Formeel erkennen de internationale 
gemeenschap en zelfs Armenië de 
onafhankelijkheid van Nagorno-

Vijf enclaves van Azerbeidzjan en één van Armenië. 
https://commons.wikimedia.org

Karabach niet, omdat men de 
vredesonderhandelingen tussen 
Armenië en Azerbeidzjan een 
kans wil geven. Mocht die onaf-
hankelijkheid ooit erkend worden, 
dan ontstaan er mogelijk een half 
dozijn nieuwe enclaves. Zowel 
enclaves van Nagorno-Karabach 
in Azerbeidzjan als enclaves van 
Azerbeidzjan in Nagorno-Karabach. 
Bij de vredesonderhandelingen tus-
sen Armenië en Azerbeidzjan staat 
de positie van Nagorno-Karabach 
centraal, al zijn er meer grenspro-
blemen tussen beide landen. Het 
Armeense leger houdt bijvoorbeeld 
het Azerbeidzjaans grondgebied 
rondom Nagorno-Karabach bezet.

Ook de Azerbeidzjaanse regio 
Nakhichevan, op 150 km van de 
rest van Azerbeidzjan gelegen, 
wordt betwist. De facto is het een 
autonome republiek, maar volgens 
het internationaal recht behoort 
dit gebied tot Azerbeidzjan. Van 
een echte enclave is geen sprake 
omdat Nakhichevan aan drie lan-
den grenst: Armenië, Turkije en 
Iran. Hierdoor is er een vergrote 
kans op een vrije doorgang naar 
het vaderland en past het gebied 
niet meer in de strikte definitie van 
een ‘echte’ enclave: “Een enclave 
is een stukje grondgebied van een 
soevereine macht dat volledig door 
één andere soevereine macht om-
ringd is.” De inwoners van Nakhi-
chevan richten zich overigens meer 
op Turkije dan op Azerbeidzjan. Ze 
kijken liever naar de Turkse dan 
naar de Azerbeidzjaanse televisie. 
Veel inwoners verhuizen naar 
Istanbul en niet naar Baku, de 
hoofdstad van Azerbeidzjan. 

Bestaan de zes enclaves nog?

Kort na het escaleren van de strijd 
om Nagorno-Karabach kwam er 
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de facto een einde aan het bestaan 
van de vijf echte enclaves van 
Azerbeidzjan. Het Armeense leger 
controleert ze allemaal. De zesde 
enclave, die ene van Armenië, is 
op haar beurt door het Azerbei-
dzjaanse leger bezet. Geen enkele 
enclave is dus vanuit het vaderland 
nog bereikbaar. De grens tussen 
Armenië en Azerbeidzjan is geslo-
ten. Bewakers aan beide kanten 
van de grens schieten met scherp 
en in heel de grenszone zijn mij-
nen gelegd. In de praktijk zijn hier 
al meer dan 25 jaar geen enclaves 
meer. Toch beschouwt kenner 
Brendan Whyte deze vijf gebieden 
nog altijd als enclaves omdat de 
internationale gemeenschap de 
annexaties ervan niet erkent. ‘De 
facto’ zijn er geen enclaves meer, 
‘de jure’ nog wel.

De Albanese tempel in Yukhari Aski-
para dateert uit de vijfde tot de acht-
ste eeuw. https://nl.wikipedia.org

De enclaves Yukhari Askipara en Barkhudarli. http://www.armenianvandalism.az

Yukhari Askipara

Vier Azerbeidzjaanse enclaves 
bevinden zich in het noordoos-
ten van Armenië. Yukhari Aski-

para en Barkhudarli liggen in het 
Kazakh-district, Yaradullu-noord 
en Yaradullu-zuid in het Agstafa-
district. Yukhari Askipara ligt het 
meest noordelijk, in een vallei ten 
zuiden van de Voskepar bergkam. 
Die bereikt een hoogte van 1.538 
meter. De totale oppervlakte van de 
enclave bedraagt 3.700 hectare. 
Yukhari Askipara bevindt zich op 
ongeveer 1.300 meter van het va-
derland. Het grondgebied behoorde 
tot 1933 tot Armenië, maar werd 
kort daarna aan Azerbeidzjan toe-
gewezen. In de enclave bevinden 
zich twee dorpjes: Yukhari (‘hoog’) 
Askipara en Ashagi (‘laag’) Askipa-
ra. Eerstgenoemd dorp telde voor 
de oorlog om Nagorno-Karabach 
637 inwoners, het tweede zo’n 
1.300. De hoofdweg van Yerevan 
naar Tbilisi passeert langs Ashagi 
Askipara, wat Armenië voor de be-
voorrading van zijn hoofdstad van 
deze enclave afhankelijk maakt.  

Yukhari Askipara is rijk aan mid-
deleeuwse monumenten, zoals een 
Albanese tempel, ruïnes van het 
twee en een halve hectare groot 
Galakend Galasi tempelcomplex 
(omringd met een dubbele verde-
digingswal), de vierkante Koroghlu 
uitkijktoren, vier bruggen en een 
ondergrondse geheime gang uit 
de 14de eeuw. Deze monumenten 
hebben tussen 1988 en 1994 
door oorlogshandelingen schade 
opgelopen. Yukhari Askipara telt 
twee begraafplaatsen: één voor 
Soennieten en één voor Sjiieten. 
De meeste grafstenen zijn goed 
bewaard gebleven. De oudste heb-
ben opschriften in het Ottomaanse 
Turks, de meer recente in het mo-
derne Azerbeidzjaans. In Yukhari 
Askipara en Ashagi Askipara vallen 
de skeletachtige huizen het meest 
op. Slechts de funderingen en wat 
lage muurtjes ervan zijn bewaard 
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gebleven. Het zijn restanten van 
twee verwoeste en geplunderde 
dorpen. Koeien en schapen gra-
zen tussen dakloze ruïnes. De 
puinhopen maken beschamend 
duidelijk hoe snel een welvarend 
dorp in een archeologische site kan 
veranderen. Het is niet geheel dui-
delijk wanneer de verwoestingen 
zijn aangericht, in 1990 of 1992. 
Azerbeidzjan en Armenië vertellen 
immers een van elkaar verschil-
lend oorlogsverhaal. Zo proberen 
zij de schuld bij de tegenpartij te 
leggen. Vast staat echter dat beide 
landen verantwoordelijk zijn voor 
het oorlogsgeweld dat o.a. tot der-
tigduizend doden en een miljoen 
ontheemden heeft geleid. Alle 
inwoners van de enclave Yukhari 
Askipara zijn uit hun huizen ver-
jaagd nadat het Armeense leger er 
een kanonpost in beslag nam. Het 
grondgebied is bij de Armeense 
provincie Tavush gevoegd.

Barkhudarli 

Achttien kilometer ten zuidoosten 
van de vorige enclave ligt ‘Barkhu-
darli’, een tweede Azerbeidzjaanse 
enclave in de Kazakh-regio. Die 
enclave bestaat uit de dorpen 
Barkhudarli en Sofulu. De totale 
oppervlakte bedraagt circa 2.200 
hectare en de kortste afstand naar 

het vaderland is ongeveer 730 me-
ter. In 1929 behoorden beide dor-
pen nog tot Armenië, tussen 1934 
en 1936 werden zij naar Azerbei-
dzjan overgeheveld. Barkhudarli 
kreeg het eerste treinstation tussen 
de steden Ljevan (ARM) en Kazakh 
(AZE). Aan de rijksgrens is de 
spoorlijn al decennialang gesloten. 
In april 1992 werden Barkhudarli 
en Sofulu door het Armeense leger 
vernield en geannexeerd. Bibliothe-
ken, horecagelegenheden, scholen 
en een medisch centrum werden 
met de grond gelijkgemaakt. Bark-
hudarli telde op dat moment 383 
inwoners, Sofulu 182. Iedereen 
werd uit zijn dorp verdreven en 
vluchtte via een corridor naar de 
dichtstbijzijnde Azerbeidzjaanse 
stad, Qazakh. Op Google Maps zijn 
de bommenkraters en ruïnes in de 
enclave goed zichtbaar. In Bark-
hudarli werden de vrijgekomen 
plaatsen door Armeense vluchtelin-
gen ingenomen. Sofulu werd een 
spookdorp. Voor de internationale 
gemeenschap is en blijft Barkhu-
darli ondanks de bezetting een 
Azerbeidzjaanse enclave.

Yaradullu-noord en 
Yaradullu-zuid

‘Yaradullu-noord’ en ‘Yaradullu-
zuid’ zijn twee kleine, onbewoonde 
Azerbeidjaanse enclaves, volledig Ruïnes in de grensregio. https://commons.wikimedia.org

De twee enclaves van Yaradullu. https://www.google.be/maps
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omringd door het grondgebied van 
de Armeense provincie Tavush. Ze 
zijn genoemd naar Yaradullu (ook: 
Jaradollo), een in Azerbeidzjan 
gelegen gehucht van Tatli (ook: 
Tovuz). De enclaves bevinden zich 
ten westen van de rijksgrens en de 
Akhumrivier, terwijl Yaradullu en 
Tatli ten oosten ervan liggen. Tatli 
is een Azerbeidzjaans stadje met 
2.765 inwoners. Het bevindt zich 
op 750 meter van Yaradullu-noord 
en 1.500 meter van Yaradullu-
zuid. Het gehucht Yaradullu ligt op 
een hoogte van 547 meter boven 
de zeespiegel.

Yaradullu-noord bevindt zich op 
het dichtste punt op vijfenvijftig 
meter van de rijksgrens, Yaradullu-
zuid op tweehonderd meter. De 
oppervlakte van Yaradullu-noord 
bedraagt 12,29 hectare (450 x 
273m), die van Yaradullu-zuid 
3,50 hectare (200 x 175m). Beide 
enclaves zijn als graanakker in 
gebruik. Google maps toont deze 
percelen niet als enclaves! Sinds 
de Nagorno-Karabachoorlog in mei 
1992 heeft het leger van Armenië 
deze twee gebieden bezet. De in-
ternationale gemeenschap erkent 
de bezetting niet, zodat ze wettelijk 

(de jure) nog altijd enclaves zijn (al 
bestaan ze feitelijk niet meer).

Karki

Naast de vier enclaves in het 
noordoosten van Armenië, is er 

nog een vijfde Azerbeidzjaanse 
enclave in het zuidwesten van 
Armenië. ‘Karki’ is een enclave 
van de Azerbeidzjaanse autonome 
republiek Nakhichevan en ligt on-
geveer 3,85 kilometer ten noorden 
ervan. Heel de enclave is ongeveer 
1.900 hectare groot. Karki behoort 
tot het Sadarak-district en wordt 
geheel omgeven door de Armeense 
provincie Ararat. De hoofdweg 
van Yerevan naar Meghri, die het 
noorden van Armenië met het zui-
den ervan verbindt, loopt door de 
enclave. Het dorp Karki telt 2.260 
inwoners en hoort officieel bij de 
gemeente Heyderabad in Nakhi-
chevan. Karki ligt aan de oever 
van de Arpachay rivier en aan de 
voet van een hoge berg. Het is een 
groen dorp, omringd door droge 
weilanden en gelegen aan de rand 
van het Khosrov natuurreservaat. 
Er is een geweldig uitzicht op de 

Karki, een enclave van de Azerbeidzjaanse autonome republiek Nachitsjevan. 
https://www.google.be/maps

Karki, gezien vanop de Armeense noord-zuid snelweg. https://nl.wikipedia.org
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formaties van de Urts bergketen, 
rijk aan grotten en sites met fos-
sielen. De dorpsnaam is afgeleid 
van een oude stamnaam. Karki-
stammen emigreerden in de vroege 
middeleeuwen vanuit Oezbekistan 
en Turkije naar Azerbeidzjan.

Karki is een echte enclave sinds 
de onafhankelijkheid van Arme-
nië eind 1991. De basis hiervoor 
werd in de late jaren veertig van 
de vorige eeuw gelegd, toen het 
gebied onder controle van Azer-
beidzjan kwam. Volgens sommige 
bronnen is de enclave al sinds 
19 januari 1990 door Armeense 
troepen bezet. Dat zou betekenen 
dat Karki feitelijk nooit een echte 
enclave is geweest. Toen er na-
melijk een internationale grens 
kwam, was Karki al bezet. Andere 
bronnen meldden dat de enclave 
pas op 18 mei 1992 na zware 
gevechten werd ingenomen. De 
Azerbeidzjaanse inwoners vlucht-
ten naar Nakhichevan, waar zij 

het dorp Yeni Karki (Nieuw Karki) 
hebben opgericht. De lege plaatsen 
in het enclavedorp werden met uit 
Azerbeidzjan gevluchte Armeniërs 
aangevuld. Voor de internationale 
gemeenschap blijft Karki een Azer-
beidzjaanse enclave. De Armeense 
overheid heeft het dorp intussen 
omgedoopt tot Tigranashen, naar 
koning Tigranes de Grote (140-
55 v.C.). Hij was de ‘koning der 
koningen’, ten tijde van wiens 
regeerperiode Armenië zijn machts-
hoogtepunt bereikte. 

Artsvashen

Naast de vijf Azerbeidzjaanse 
enclaves in Armenië is er ook één 
Armeense enclave in Azerbeidzjan, 
namelijk Artsvashen. De oor-
spronkelijke dorpsnaam Bashkend 
(Azerbeidzjan noemt die enclave 
nog altijd zo) werd later in Hin 
(‘Oud’) Bashkend veranderd om 
het dorp te onderscheiden van Nor 
(‘Nieuw’) Bashkend, een dorp ge-

sticht door plaatselijke emigranten. 
Hin Bashkend werd op 25 januari 
1978 door Armenië officieel tot 
Artsvashen omgedoopt.

De enclave ligt op een hoogte van 
ongeveer 1.500 meter boven de 
zeespiegel. Het is een landelijk ge-
bied van de provincie Gegharkunik 
in het noordoosten van Armenië en 
wordt volledig door het grondge-
bied van Azerbeidzjan omringd. De 
enclave is ongeveer 4.000 hec-
tare groot en bevindt zich op het 
dichtste punt op circa 3,3 km van 
het vaderland. Artsvashen bevindt 
zich ten oosten van het Armeense 
Sevan-meer en is ongeveer 9,4 
km lang. Er loopt geen doorgaande 
weg door de enclave. Het Azer-
beidzjaanse wegennet is dus niet 
afhankelijk ervan. 

Artsvashen werd waarschijnlijk 
in 1845 opgericht, al circuleren 
ook jaartallen tussen 1845 en 
1859. De Armeense oprichters 
waren afkomstig van het Jraberd-
district in Nagorno-Karabach. 
Negenendertig gezinnen verlieten 
hun geboortedorp aan het einde 
van de 18de-eeuw en bereikten 
via omzwervingen langs Choratan 
en Parakert het grondgebied van 
Artsvashen. Er bestaat een legende 
over de stichting van het dorp. De 

Artsvashen betekent letterlijk ‘ade-
laarstad’. https://mapsights.com 

Artsvashen op een topografische kaart uit de voormalige Sovjet-Unie. 
http://geosite.jankrogh.com
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Armeniërs van Artsvashen raakten 
namelijk al snel met Turken uit de 
nabijgelegen vlakte in conflict. De 
Turken eisten dat de nieuwkomers 
het gebied zouden verlaten. Die 
verklaarden dat ze nergens anders 
terecht konden. De ruzie werd 
uiteindelijk door een partijtje wor-
stelen en een gevecht tussen twee 
stieren beslecht. Artsvashen won 
ze allebei en de Armeniërs moch-
ten blijven. Een eerdere Armeense 
aanwezigheid op het terrein wordt 
bevestigd door een inscriptie uit 
1607 op de Surb-Hovhanneskerk.

Artsvashen in de Sovjet-Unie

In de 19de eeuw telde Artsvashen 
een duizendtal inwoners, bij het 
begin van WO1 meer dan driedui-
zend en tijdens WO2 zelfs meer 
dan vierduizend. Vanaf 1907 wer-
den enkele pogingen ondernomen 
om de bevolking van Artsvashen 
van onderwijs te voorzien. Eerst 
kwamen er privéschooltjes. In 
1921 opende een staatsschool 
de deuren en later kwamen er 
nog twee scholen bij. Artsvashen 
telde toen 1.500 leerlingen. In 
de decennia na WO2 liep hun 
aantal flink terug door de massale 
emigratie ten gevolge van de zeer 
ongunstige sociaaleconomische 
omstandigheden. Heel wat inwo-
ners van Artsvashen emigreerden 
naar Karmir, Vahan, Getik of naar 
steden in de Russische Federatie. 
Bij de onafhankelijkheid van Ar-
menië resteerde er nog maar één 
school. Het aantal huizen was van 
850 naar 600 gedaald en zo’n 50 
tot 60 ervan waren verlaten. Het 
inwoneraantal zakte tot 2.750.

In 1920 vergat het Rode Leger om 
Artsvashen te veroveren. Pas na 
onderhandelingen namen Sovjet-

mogendheden het dorp over. In 
januari 1927 gaf Stalin ongeveer 
twaalfduizend hectare van het 
oorspronkelijke grondgebied van 
Artsvashen aan Azerbeidzjan. 
Moskou probeerde op die manier 
het olierijke Azerbeidzjan te paaien 
en tegelijk het Armeense anti-
bolsjewisme te sanctioneren. ‘Ter 
compensatie’ kreeg Armenië op 18 
februari 1929 een corridor naar 
Artsvashen. Het dorp bleef op deze 
manier tot 1931 geografisch met 
Armenië verbonden. Maar toen 
werd de corridor aan Azerbeidzjan 
teruggegeven, waardoor Artsva-

shen een Sovjet-Armeense enclave 
in Sovjet-Azerbeidzjan werd. Een 
internationale (dus echte) enclave 
werd het dorp pas bij de onafhan-
kelijkheid van Armenië.

In de Sovjettijd was een tak van 
het Armeense staatstapijtbedrijf 
Haygorg in Artsvashen gevestigd. 
Vrouwen leerden het weven van 
hun moeders en grootmoeders, 
die decennialang voor Haygorg 
hadden gewerkt. Het was een 
schande wanneer een meisje of 
vrouw in Artsvashen geen tapijten 
kon weven. Wie niet voor Haygorg 
werkte, had thuis een eigen weef-
getouw. Emigrerende vrouwen uit 
Artsvashen hebben in hun nieuwe 
woonplaatsen de traditie van het 
tapijten weven voortgezet. In 1945 
regelden de inwoners het transport 
van irrigatiewater naar hun dorp. 
Met 500 hectare landbouwgronden 
is Artsvashen een overwegend 
agrarisch gebied. Met de uitbrei-
ding van het dorp werd alsmaar 
meer water naar het dorp geleid. In 
1968 werd een eigen waterreser-
voir aangelegd. Door mijnbouw is 
de enclave ook rijk aan grondstof-
fen, inclusief goud. 

Het Bashkend-meer dient als waterreservoir. 
http://www.panoramio.com 

Artsvashen is bekend voor zijn tapijt-
weverijen. http://www.osce.org
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De bekendste inwoner van Artsva-
shen is wellicht Saribek Soghomon 
Chilingarian, geboren op 18 mei 
1925. Op 31 mei 1945 kreeg hij 
de titel ‘Held van de Sovjet-Unie’ 
voor zijn deelname aan een ope-
ratie waarbij vijf soldaten in april 
van datzelfde jaar een kasteel nabij 
Berlijn hadden veroverd. Hij was 
degene die de rode vlag op het 
bezette bolwerk had gehesen.

Het grondgebied van Artsvashen 
is rijk aan historische en culturele 
monumenten zoals middeleeuwse 
kerken, begraafplaatsen en kruis-
stenen. Jammer genoeg werden bij 
de aanleg van het waterreservoir 
tal van bronstijdgraven vernietigd. 
De in oorsprong prachtig versierde 
St.-Minaskerk in het centrum van 
het dorp dateert uit 1872. In de 
dertiger jaren van de vorige eeuw 
veranderde het heiligdom in een 
pakhuis met landbouwproducten. 
Bovendien werd onder het mom 
van een reparatie het eikenhouten 
dak verwijderd. Het interieur on-
derging veranderingen toen de kerk 
tot een uitvaartzaal werd heringe-
richt. Een grondige restauratie was 
gepland voor 1991, maar kon niet 
doorgaan omwille van de oorlog.

Inname van Artsvashen

Tijdens de oorlog om Nagorno-
Karabach werd ook Artsvashen 
in de strijd betrokken. Op de weg 
die naar het dorp leidt, werd een 
Azerbeidzjaanse militaire buiten-
post opgericht met als doel het 
weren van wapens en munitie uit 
de enclave. En bij een hinderlaag 
van Azerbeidzjaanse militairen die 
Armeens spraken, kwamen twee-
entwintig Armeense soldaten om 
het leven. Op 8 augustus 1992 
werd Artsvashen door Azerbei-
dzjaanse soldaten ingenomen. 
De oorzaak is tot op heden het 
onderwerp van een fel debat. 
Volgens sommigen volgde de 
overgave na een ongelijke strijd 
waarbij driehonderd Armeniërs om 
het leven kwamen. Hardnekkige 
geruchten doen echter de ronde 
dat Armeense en Azerbeidzjaanse 
legeraanvoerders de enclaves heb-
ben geruild en dat met de vrijwil-
lige overgave van Artsvashen een 
bloedbad is afgewend. Het Ar-
meense leger ging vervolgens over 
tot een gedwongen evacuatie van 
de 4.500 dorpelingen. Met bus-
sen werden zij gedeporteerd naar 

dorpen tussen Artsvashen en het 
Sevan-meer, onder andere Shorza, 
Vahan, Chambarak en Drakhtik. 
De inwoners kregen twee uur de 
tijd om hun spullen in te pakken. 
Het ergste was nog de onzeker-
heid. Niemand wist waarheen ze 
naartoe gebracht werden en wat 
daar zou gebeuren. In Artsvashen 
werd de Armeense bevolking door 
Azerbeidzjaanse vluchtelingen uit 
Nagorno-Karabach vervangen en 
de oude naam Bashkend opnieuw 
ingevoerd.  

Staakt-het-vuren

Armenië, Nagorno-Karabach en 
Azerbeidzjan ondertekenden in 
Kirgizië op 12 mei 1994 een 
staakt-het-vuren. Sindsdien ble-
ven een viertal resoluties van de 
Veiligheidsraad van de Verenigde 
Naties voor een terugtrekking uit 
de bezette gebieden onbeantwoord. 
De militairen ter plaatse nemen 
in heel de regio een status quo in 
acht. Armenië geeft het veroverde 
terrein niet terug. Het staakt-het-
vuren stopte weliswaar de open 
militaire oorlogsvoering, maar een 
vredesovereenkomst kwam er niet. 
Vooral Azerbeidzjan, de verliezende 

Een 106-jarige Armeense vrouw verdedigt haar woning. 
https://www.reddit.com 

Azerbeidzjaanse vluchtelingen tijdens de Nagorno-Kara-
bach oorlog. https://commons.wikimedia.org
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partij, grijpt dit als een excuus 
aan om het geweld voort te zet-
ten. Het wankele bestand wordt 
regelmatig geschonden, vooral in 
het noordoosten van Armenië. Die 
schendingen vallen vaak samen 
met interne aangelegenheden zoals 
verkiezingen, protesten of hoog 
politiek bezoek. Europa kijkt bang 
toe omdat een destabilisatie van de 
regio de aanvoer van olie en gas 
uit de Kaspische Zee bedreigt. De 
belangrijkste oliepijplijn van Azer-
beidzjan loopt op minder dan 45 
km van het conflictgebied.

Spanningen aan de grens tussen 
Armenië en Azerbeidzjan hebben 
de afgelopen jaren niet alleen tot 
materiële schade geleid, maar ook 
tot een verlies van mensenlevens. 
Hoewel in beide landen het groot-
ste deel van de bevolking in vrede 
leeft, zijn de mensen in de grens-
dorpen nog altijd in oorlog met 
elkaar. Zij worden regelmatig met 
tanks, machinegeweren of door 
sluipschutters onder vuur geno-
men. De spanning eist ook een 
psychologische tol, maar door de 
jaren heen hebben de dorpelingen 
zich aan de realiteit van het leven 
aangepast. Zo worden schoolkin-
deren regelmatig getraind in het 
vermijden van mijnenvelden en het 
omgaan met noodsituaties. Veel 

landbouwgronden zijn onbruikbaar 
omdat ze als mijnenveld in ge-
bruik zijn of omdat ze onder direct 
sluipschuttervuur liggen. Vroeger 
was de veeteelt heel gebruikelijk in 
de grensregio. Tegenwoordig niet 
meer, vanwege het risico om vee 
te verliezen door granaten, mijnen 
of kogels.

Armenië en Azerbeidzjan riepen in 
1991 allebei hun onafhankelijk-
heid uit. Maar aangezien zij nog 
altijd door de oorlog in beslag 
genomen zijn, volgde er nooit een 
wederzijdse grenserkenning. In 
plaats van een afgebakende grens 
is er een wapenstilstandslijn, de 
‘lijn van contact’. Die omvat mili-
taire posten, draadversperringen, 
loopgraven en mijnenvelden. Mi-
litaire posten veranderen van tijd 
tot tijd van locatie, afhankelijk van 
de situatie op het terrein. Hierdoor 
veranderen ook telkens de gren-
zen. Google Maps toont daarom 
de oude administratieve grenzen 

tussen Sovjet-Armenië en Sovjet-
Azerbeidzjan, zoals aangegeven 
op topografische kaarten van de 
Sovjet-Unie.  

Beperkt stemrecht voor 
ontheemde enclavebewoners 

In 2014, twee decennia na hun 
gedwongen verhuis, mochten de 
vroegere bewoners van de Azerbei-
dzjaanse enclaves niet stemmen 
bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in hun land. Zij verwierven 
in hun nieuwe woonplaats geen 
permanente verblijfsstatus omdat 
zij nog altijd in hun enclavedorp 
geregistreerd staan en niet in het 
gemeentelijke kiesdistrict waar ze 
nu wonen. Ambtenaren beweren 
dat de ontheemden maar tijdelijk 
uit hun enclave weg zijn. De te-
rughoudendheid om hen hetzelfde 
stemrecht te geven als de andere 
inwoners, komt voort uit de angst 
dat dit gezien kan worden als een 
de facto erkenning dat ze nooit 

Gewapende militairen maken deel 
uit van het dagelijks leven. https://
southfront.org 

Grafstenen van gesneuvelde Azerbeidzjaanse soldaten. 
https://commons.wikimedia.org
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meer naar huis zullen gaan. Aan 
de presidents- en parlementsver-
kiezingen mogen ze wel deelne-
men.

Onderhandelingen 

De grenzen tussen Azerbeidzjan en 
Armenië zijn al meer dan 25 jaar 
dicht. Turkije steunt Azerbeidzjan 
en houdt daarom ook zijn grens 
met Armenië gesloten. Dat land 
leed ernstige economische schade 
als gevolg van de blokkades. Het 
is over land alleen via Georgië en 
Iran bereikbaar. Sinds het staakt-
het-vuren houden internationale 
organisaties zoals het Rode Kruis 
toezicht op de lijn van contact. 
Maar omdat de Verenigde Staten 
een veroordeling van Azerbeidzjan 
blokkeren, worden schendingen 
van het bestand amper veroor-
deeld. Via het Rode Kruis worden 
krijgsgevangenen uitgewisseld en 
humanitaire projecten gerealiseerd, 
zoals het verstrekken van drink- en 
irrigatiewater aan inwoners van de 
grensdorpen.

Voor het heropenen van de grens 

stelde Turkije jarenlang als eisen 
dat Armenië niet langer internatio-
nale erkenning voor de Armeense 
genocide mocht zoeken, dat het 
zou afzien van territoriale claims 
ten opzichte van Oost-Turkije (wes-
telijk Armenië) en dat Armeense 
strijdkrachten zich zouden terug-
trekken uit de bezette gebieden 
rond Nagorno-Karabach. In 2009 
boekte Armenië vooruitgang in de 
onderhandelingen met Azerbei-
dzjan. Rusland voerde de druk op, 
waarschijnlijk om zich na de oorlog 
met Georgië als een vredelievende 
natie te profileren. De relaties tus-
sen beide landen zouden genorma-
liseerd worden en een groot deel 
van het gebied rond Nagorno-Kara-
bach zou naar Azerbeidzjan terug-
gaan. Armenië behield echter een 
provisionele corridor. Turkije leek 
het laatste verzoenende zetje te ge-
ven met de ondertekening van een 
normaliseringsovereenkomst met 
Armenië. Beide landen maakten 
een einde aan de jarenlange span-
ningen en gingen diplomatieke 
betrekkingen aan. Maar alvorens 
de Turks-Armeense grens weer kan 
worden opengesteld, moeten de 

parlementen van beide landen het 
protocol ratificeren. En het Turkse 
parlement wil niet tot de ratificatie 
overgaan zolang Armenië zich niet 
uit Nagorno-Karabach terugtrekt.

De toekomst 

Na de stagnering van de vredeson-
derhandelingen laaide het geweld 
weer op. In mei 2012 werden vijf 
Azerbeidzjaanse soldaten bij de 
lijn van contact gedood. En in april 
2016 stierven aan beide zijden 
van de grens tientallen soldaten bij 
herop flakkerende vijandigheden. 
Op basis van de huidige situatie 
lijkt vrede een kortstondige droom, 
al is het risico van grootschalige 
operaties erg laag. Geen van beide 
partijen heeft momenteel baat bij 
een nieuwe oorlog. Azerbeidzjan 
wacht op moderne wapens om 
Nagorno-Karabach te heroveren, 
Armenië rekent op de steun van 
Rusland. De onzekere toekomst 
moedigt de emigratie aan, vooral 
onder jongeren. Voorlopig wordt 
in de zes hierboven besproken 
enclaves de landbouw te midden 
van landmijnen en dreigend sluip-
schuttersvuur beoefend. De vrede 
kan niet snel genoeg ondertekend 
worden!

Armenië is bereid om zijn leger terug te trekken uit het gebied rond Nagorno-
Karabach op voorwaarde dat er een corridor komt. https://patrickmontreal.
deviantart.com

Asher Samuels op Loveren. 
foto Herman Janssen
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Buitenlands bezoek in Baarle 

Via de Yahoo Borderpoint Group 
kwam ik in contact met Asher 
Samuels, een Joodse inwoner van 
Jeruzalem. ‘Borderpoint’ is een 
informatieforum voor geïnteresseer-
den in grenzen en telt honderden 
leden. Asher plande een reis naar 
Baarle-Hertog en vroeg advies 
over de ‘must see locations’ in de 
enclavehoofdstad van de wereld. 
Ik bood hem een gratis privérond-
leiding aan en hij hapte gretig toe. 
Hieronder volgt zijn verslag.

“May 10th 2017, I visited the twin 
villages of Baarle-Nassau in the 
Netherlands and Baarle-Hertog 
in Belgium. While other villages 
span borders, Baarle is a village 
whose territory is divided into a 
patchwork quilt of Belgian and 
Dutch properties. Getting to Baarle 
was easier than I thought. There 
are two direct Intercity trains from 
Amsterdam Central Station to Bre-
da and the trip took a little more 
than an hour. From there it was 
about 45 minutes by bus to Baar-
le. I had the tremendous fortune to 
have a guided tour of Baarle from 
Herman Janssen, member of the 
Baarle-Hertog-Nassau historical 
society.” 

“Many visitors to the town take 
advantage of crossing the border. 
I admit having seen similar issues 
in the US, where it was cheaper 
to go clothes shopping in another 
state, but crossing country lines 
takes that to a new level. It’s not 
only an issue of shopping, but 
also of different traffic and other 
laws. And the rule of the front door 
led to some interesting situations, 
such as when a border needs not 
only latitude and longitude, but 
also elevation! When I worked for 

a map company, one of the tricks 
we learned to tell when one moved 
to a different city was to check for 
changes in the road pavement. 
Outside the center of Baarle, it’s 
easy to see changes in the pave-
ment. In the center however, the 
municipalities made sure to have 
the pavement look the same, but 
the border is marked where it 
crosses the road. By the way, the 
border isn’t always down the mid-
dle of the road!”

“Walking around in Baarle, I only 
managed to see some parts in 
town and some more where Her-
man took me in his car.  It’s worth 
coming back and riding a bike 

In het gemeentehuis van Baarle-Her-
tog duidt ledverlichting op de grond 
de grens aan. foto Asher Samuels

Asher schrijft twee postkaarten vanop het terras van Den Engel. 
foto Herman Janssen
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to see more of it for there’s a 50 
km enclave route. The new Baar-
le-Hertog village hall is one of the 
most interesting buildings. Yes, the 
border runs through the building! 
There’s a jointly-staffed police sta-
tion in the building, with each of 
the respective officers stationed on 
the appropriate side. In the village 
council conference room the line 
on the floor is the border. Yes, there 
is one member of the council who 
needs to sit in the Netherlands 
and, depending on how far back s/
he leans, another one as well.” 

“After a couple hours of walking, it 
was time to stop for a coffee and 
to write a couple of post cards. I 
couldn’t think of a better place to 
stop and do this than right on the 
border. I had to be careful not to 
push my chair back too far, or I 
would have crossed the border. 

Having bought stamps at both the 
Belgian and Dutch post offices, I 
decided to try sending a card from 
each of the countries to see which 
one would arrive first. After two 
weeks of waiting, it’s a tie: neither 
one arrived. I suspect that’s more 
of an issue with the Israeli Post 
office than the ones in Baarle.”

“Two Belgian enclaves, H1 and 
H2, meet at a single point. It’s a 
question amongst geographers if 
meeting at one point counts as 
sharing a border or not. As of now, 
the only indication of this rare 
quadripoint is a small pipe stuck in 
the earth in a field.” 

“As much as looking at the borders 
makes fun for a trip today, about 
a hundred years ago it was much 
more serious. During World War 
I, the Netherlands stayed neutral, 

but Belgium was occupied by Ger-
many. To stop Belgian youngsters 
from escaping to the Netherlands, 
the Germans set up an electric 
fence, known as the Wire of Death. 
The poppies on the electric fence 
were added in memory of those 
who died trying to cross the border. 
Once again, I want to thank Her-
man for taking a day to show me 
Baarle and I definitely encourage 
other people fascinated with bor-
ders!”

Bronnen:
https://en.wikipedia.org 
http://www.wikiwand.com   
http://geosite.jankrogh.com
https://armenian.usc.edu 
https://azerbaijangallery.wordpress.com 
http://fracademic.com  
http://www.allempires.com
http://www.refworld.org 
https://archive.li  
https://www.mo.beAankoop van een postzegel in het postkantoor van Baarle-Hertog.  

foto Herman Janssen
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (25)

HERMAN JANSSEN

De herdenkingsperiode ’14-’18 

loopt stillaan ten einde. Amalia 

publiceerde een boek (Hoogspan-

ning…), organiseerde een cursus 

en bood fiets- en wandelroutes 

aan met reconstructies, infobor-

den en ingesproken verhalen. 

Daarnaast verzorgden Frans Van 

Gils en ikzelf een honderdtal lezin-

gen in binnen en buitenland over 

de dodendraad, de Nederlandse 

neutraliteit of de voedselbedeling 

in onze regio. Wellicht meer dan 

honderd groepen boekten een 

rondleiding bij de dodendraad, 

al dan niet met een powerpoint-

presentatie. En ter aanvulling op 

eerder genoemde publicatie lees 

je intussen alweer het 25ste artikel 

over WO1 in Van Wirskaante.

Tal van activiteiten breng ik even 
in herinnering. Zo nodigde Amalia 
vijf gastsprekers voor een lezing 
uit, werden elf uitstappen georga-
niseerd (waaronder een vierdaagse 
busreis naar Verdun), waren er 
vier WO1-wandelingen in het ei-

gen dorp, zes vredesdagen met de 
plaatselijke scholen, de erfgoeddag 
2014, een geocache-initiatie, de 
uitgifte van een Belgische postze-
gel en het winnen van de Knippen-
bergprijs in 2014 (gevolgd door de 
organisatie van deze prestigieuze 
prijs in 2016). 

(ont)spanning bij de 
dodendraad

Dit jaar willen we die WO1-
herdenkingsperiode in schoonheid 
afsluiten. Dat doen we op zondag 
3 juni 2018 met geanimeerde 
wandelingen langs de doden-
draad. De wandelafstand bedraagt 
8 km. Vertrek en aankomst zijn 
voorzien aan het Schuttershof in 
Zondereigen. Onderweg beelden 
straattheatergezelschappen waar-

gebeurde dodendraadverhalen uit 
en spelen muziekgroepjes bekende 
WO1-deuntjes uit Australië, Bel-
gië, Duitsland, Engeland, Ierland, 
Schotland en de USA. Deze activi-
teit is gratis, maar voorinschrijving 
is verplicht.

Heemreis naar het Duitse soldatenkerkhof in Lommel.

Straattheater bij de dodendraad in 
Zondereigen.
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teerd op covers uit de jaren ’60 en 
’70. En in de zaal van het Schut-
tershof loopt een tentoonstelling 
met foto’s uit het feestjaar 2001, 
toen de plaatselijke gemeenschap 
haar 750-jarig bestaan heeft ge-
vierd.

Opgesloten dorpen

In de zomer van 1915 richtte het 
Duitse leger in België aan de grens 
met Nederland een elektrische 
draadversperring op: de ‘doden-
draad’. Op sommige plaatsen 
stond die vlakbij de grens, op an-
dere een eind ervandaan. De drie 
bulten van de provincie Antwerpen 
waren door deze versperring van 
het vaderland afgesneden. Maar 
liefst negen dorpen kwamen zo 
volledig of gedeeltelijk ‘achter de 
draad’ te liggen: Essen, Wildert, 
Meer, Meerle, Minderhout, Baarle-
Hertog, Poppel, Weelde en Ravels. 
Ze waren net als alle andere 
dorpen in de provincie Antwerpen 
door Duitse troepen bezet. Ze wer-

Soldaatcommiezen achter de Nederlandse prikkeldraadversperring. Heemkundekring Essen

Gemeenten ‘achter’ de dodendraad.

Leden van onze vereniging krijgen 
van 1 maart tot 1 mei voorrang 
bij het inschrijven. Niet-leden 
melden zich pas vanaf 1 mei aan. 
Vermeld bij de inschrijving uw 
naam, het aantal deelnemers en 
uw vertrekuur: 13.00u, 13.20u, 
13.40u, 14.00u, 14.20u, 14.40u 
of 15.00u. De wandeling duurt 
drie uur, inclusief de animatie en 
is niet geschikt voor rolstoelen en 

kinderwagens. Mocht uw favoriete 
vertrekuur al volzet zijn, dan wordt 
een ander tijdstip voorgesteld. Bij 
inschrijving via e-mail ontvangt 
u een bevestiging. Stuur uw in-
schrijving naar: herman.janssen@
telenet.be. 

Kom die dag tijdig naar Zonderei-
gen. Op de vertrekplaats wordt u in 
afwachting van het vertrek getrak-
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den geconfronteerd met dezelfde 
inkwartierings- en opeisingsbe-
velen. De dorpen achter de draad 
waren volledig van de buitenwereld 
geïsoleerd omdat ook de rijksgrens 
zélf met een (Nederlandse) prikkel-
draadversperring was afgesloten. 
En omdat de negen dorpen niet 
zelfvoorzienend waren, moesten 
er etenswaren uit Nederland wor-
den gesmokkeld om te kunnen 
overleven. Alleen de enclaves van 
Baarle-Hertog ontsnapten aan de 
Duitse bezetting omdat zij alleen 
via neutraal Nederlands grondge-
bied bereikbaar waren.

Eerst probeerden Duitse soldaten 
het smokkelen te verhinderen. 
Maar al vlug gingen zij met smok-
kelbendes samenwerken. De 
smokkelaars kregen een Duitse 
grenspas op voorwaarde dat zij 
hun smokkelwaar aan Duitse sol-
daten en handelaars te koop aan-
boden. Door de pittige prijsverschil-
len met neutraal Nederland werd 
het op grote schaal smokkelen zeer 
aantrekkelijk voor de bewoners en 
gingen aanzienlijke hoeveelheden 
de grens over. Nederland vaardigde 
voor voedingswaren een uitvoer-
verbod uit. Soldaat-commiezen 
bewaakten aan Nederlandse kant 

de grens. Duitse troepen lieten 
meestal begaan.     

Zo gebeurde het ook tussen Ho-
rendonk (Essen) en Schijf (Ruc-
phen). Essen wordt smalend ‘het 
kiekeskot’ genoemd omdat de 
bewoners tijdens WO1 helemaal 
tussen draden zaten opgesloten. 
Eén van de smokkelbendes daar 
werd geleid door Geert Schrauwen, 
beter gekend onder de schuilnaam 
‘Klaveren Vrouwke’. Alle bendele-
den hadden deknamen zoals de 
Koekop, de Paardekop, den Tuffert, 
de Spectiemaeker, de Sergeant, de 
Stijle, de Prul van de Loerd en nog 
veel meer. Zij brachten hun smok-
kelwaar vanuit Nederland voorbij 
de grens, terwijl Klaveren Vrouwke 
intussen vanuit België de nodige 
instructies gaf en de grenswacht 
afleidde. 

Geert Schrauwen

Geert Schrauwen werd als zoon 
van Petrus Schrauwen en Cornelia 
de Rooy op 19 september 1878 in 
Hoeven geboren. Hij trouwde met 
Hendrika Wagtmans. Ze woonden 
in Sint-Willebrord en hadden zeven 
kinderen. Geert was koopman, 
of eerder sjacheraar. Hij was een 

korte, forse man met een rood, 
rond aangezicht, een kalend hoofd 
en een flink behaarde borstkas. 
Zijn blik verraadde een sterke 
wil. Meestal droeg hij een pet, 
een gestreept fantasiehemd, een 
Manchesterbroek met val en lage 
Franse klompen zonder kousen. 
Ondanks zijn zware lichaamsbouw 
was hij bijzonder lenig. Een Ne-
derlands signalement uit 1915 
vermeldt een ‘gemankte’ stem. Was 
dat een stemgebrek of bedoelde 
men een ‘gemaakte’ stem?

Algemeen werd Geert als een kin-
dervriend aanzien. Hij had voor 
hen altijd een snoepje bij de hand. 
Toch moest men te allen tijde voor-
zichtig met hem zijn. Hij was zeer 
listig in het uithoren van iemand 
om er later profijt uit te halen. Bij 
de commiezen stond hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog als een zeer 
geslepen en gevaarlijke smokkelaar 
bekend. Hij liep vaak rond met een 
revolver in elke broekzak.

Slechts weinig smokkelaars spre-
ken meer dan honderd jaar na hun 
overlijden nog zo tot de verbeel-
ding als Geert Schrauwen. En de 

Videofilm over Klaveren Vrouwke. Soldaatcommiezen worden afgeleid terwijl 
zijn smokkelwaar de grens passeert. https://vimeo.com/74658229  

Portret van Klaveren Vrouwke. 
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meningen zijn verdeeld. Volgens 
sommigen was hij een crimineel, 
anderen aanzien hem als een soort 
Robin Hood. Dat dit laatste niet 
altijd klopte, zal verder in de tekst 
duidelijk worden. Geert was in 
ieder geval een leiderstype en geen 
katje om zonder handschoenen 
aan te pakken.

Klaveren Vrouwke

Er is geen eensgezindheid over 
de achterliggende betekenis van 
de bijnaam ‘Klaveren Vrouwke’. 
Kreeg Geert die naam omdat hij 
vaak vrouwenkleren aantrok om de 
grenswacht om de tuin te leiden? 
Was het omdat men bij een kaart-
spel de klaveren vrouw als troef-
kaart neemt wanneer iemand vier 
azen blijkt te hebben? Omdat bij 
verschillende kaartspelen de klave-
ren vrouw troef is? Of kreeg hij die 
naam via zijn moeder? Zij sneed 
langs de weg vaak grote hoeveel-
heden klaver voor haar konijnen.

Crimineel verleden

Schrauwen bewandelde niet al-
tijd het rechte pad en smokkelde 
al op zeer jeugdige leeftijd. Er is 

een duister kantje aan hem. Hij 
leidde een zwervend bestaan en 
vanaf zijn jeugd was hij een goede 
bekende van politie en justitie. Zo 
werd hij ooit veroordeeld voor zijn 
aandeel bij een overval op de mel-
kerij in Wuustwezel. In Nederland 
werd hij een paar keer door justi-

tie opgepakt in verband met zijn 
eventuele betrokkenheid bij zware 
misdrijven als afpersing, roofover-
val, brandstichting en moord. Daar 
waren geruchtmakende zaken bij 
zoals de grote diefstallen in Hil-
varenbeek, waarvoor hij vier jaar 
en vijf maanden gevangenisstraf 
kreeg. Op een gegeven ogenblik 
wou hij bij een poelier een aantal 
kippen kopen. Die weigerde en zei: 
“Aan Klaveren Vrouwke verkoop 
ik niets!” ’s Anderendaags lagen 
alle kippen dood in hun hok. En 
bij boer Bartels in Etten haalde 
zijn bende een varken uit de kuip, 
terwijl één van de bendeleden het 
slachtoffer toeriep: “Bartels, als ge 
nog eens wa hebt, dan zegde ’t 
maar.” Op het gehucht Stuivezand 
onder Oud-Gastel werd een land-
bouwer dodelijk getroffen door een 
aantal schoten in de benen. “Dan 
zulde wel in bed moeten blijven,” 
zou Schrauwen geroepen hebben. 

Jan Baptist Rens, afkomstig uit Weelde en als Nederlandse grenswacht in Sit-
tard actief.  http:/www.gva.be

Striptekening over Klaveren Vrouwke. https://www.bndestem.nl
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Door de Bredase rechtbank werd 
hij voor die moord tot twee jaar 
gevangenis veroordeeld, maar in 
beroep wegens gebrek aan bewij-
zen vrijgesproken. 

Ook voor de moord op het bejaarde 
echtpaar Backx aan de Breda-
scheweg in Rijsbergen ontbrak 
de nodige bewijslast. Dit koppel 
woonde aan de Napoleonsweg (de 
rijksweg), nabij ‘het Baantje’. In 
de nacht van 17 augustus 1909 
zou Schrauwen vermomd als 
een ‘klaveren vrouwke’ (vandaar 
zijn bijnaam?) beide slachtoffers 
hebben doodgeschoten. De oude 
veekoopman lag op de vloer, zijn 
blinde vrouw vond men verkoold in 
de bedstee. Hun huis was geplun-
derd en in brand gestoken om alle 
sporen uit te wissen. Schrauwen 
en een paar van zijn bendeleden 
werden van de roofmoord verdacht 
en zaten lange tijd in voorarrest, 
maar ze werden uiteindelijk buiten 
vervolging gesteld.

Smokkelen

Als smokkelaar was Klaveren 
Vrouwke de schrik van heel West-
Brabant, maar geen Nederlandse 
douanebeambte of grenswacht 
kreeg hem te pakken. Begin sep-
tember 1915 had hij ‘de linie 
gekregen’, wat betekent dat hij 
wegens het smokkelen bij verstek 
tot het verlaten van het grensge-
bied veroordeeld werd. Hij moest 
zich boven de Moerdijk vestigen, 
maar Geert dook onder op Belgisch 
grondgebied, in een boerderijtje in 
Horendonk bij Essen. Van daaruit 
zette hij zijn smokkelpraktijken 
voort.

Bij elke smokkeltocht wist hij te 
ontkomen, hoe streng de grens ook 
bewaakt werd. Argeloos spelende 

kinderen werden als verkenners 
uitgestuurd. Of twee mannen, 
schijnbaar zware zakken dragend, 
gingen voorop. Wanneer zij door de 
douaniers betrapt werden, lieten zij 
hun smokkelwaar achter. Bij con-
trole vonden de commiezen slechts 
stro in de zakken. Intussen trok de 
bende iets verderop met de echte 
smokkelwaar over de grens. 

Veel legendes doen de ronde. Zo 
werden de douanen door Klaveren 
Vrouwke vaak te paard gepasseerd. 

Zij werden achterdochtig en onder-
zochten keer op keer of hij geen 
smokkelwaar bij zich had, maar 
ze konden niets vinden. Achteraf 
bleek dat Klaveren Vrouwke paar-
den over de grens smokkelde.

Een jonge Essenaar (Vic Verdonck) 
had tijdens de oorlog nogal wat 
duiven en vermits het voeder 
schaars was, nam hij het elke dag 
weg waar het te vinden was: bij 
Klaveren Vrouwke. Schrauwen 
kwam erachter toen hij rijstkorrels 
op de grond zag vallen uit een gat 
dat in de broekzak van Vic zat. De 
knaap ging bij Klaveren Vrouwke 
over de knie. En op een keer werd 
Klaveren Vrouwke bedrogen door 
een andere smokkelaar, ‘de Loerd’ 
genaamd. Deze had hem valse 
Sunlightzeep verkocht. Ondanks 
het feit dat Schrauwen niet zonder 
risico in Nederland kon komen, 
ging hij nog diezelfde nacht over de 
grens om zijn geld terug te halen.

Nog een verhaal… Een paar 
commiezen trokken in het veld 
de wacht op om smokkelaars te 
vangen. Na enkele uren hadden 
ze beet. Er kwam een man (Kla-

Videofilm over Klaveren Vrouwke. Smokkelaars passeren een rivier. 
https://vimeo.com/74658229

Nachtelijke smokkeltocht. Nationaal 
Archief in Den Haag



68       van wirskaante 2018/1

veren Vrouwke) langs de boskant 
gelopen. Die slaakte een wilde 
kreet om zijn makkers te verwit-
tigen en zette het op een lopen. 
De commiezen erachteraan! Zij 
arresteerden hem en stelden een 
proces-verbaal op, alhoewel hij 
geen smokkelwaar bij zich had. 
Maar vermits dit alles om één uur 
’s nachts gebeurde, was hij in 
overtreding: men mocht ’s nachts 
niet dichtbij de grens komen. Die 
zone was netjes afgebakend met 
op de bomen gespijkerde bordjes, 
waarvan de tekst luidde: ‘verboden 
strook’. Handlangers van Klaveren 
Vrouwke hebben die borden ver-
plaatst naar de grens in de hoop 
dat de arrestatie dan onwettig zou 
zijn. Maar het mocht niet baten: 
hun leider werd alsnog veroor-
deeld.

Verkleedpartijen waren het han-
delsmerk van Klaveren Vrouwke. 
Soms was hij gekleed in vrouwen-
kleren. Vrouwen werden immers 

minder vaak gefouilleerd. Of hij 
vermomde zich als pastoor op 
ziekenbezoek. Er was geen dou-
anier of grenskommies die een 
priester zou tegenhouden wanneer 
deze een stervende zijn laatste 
sacrament ging toedienen. Ook 
passeerde hij vaak de grens in 
nonnenkleren. Bedelzusters waren 

destijds wel vaker in de grensregio 
actief. 

Op een gegeven ogenblik nader-
den vijf geüniformeerde ruiters de 
wachtpost van Schijf: een officier 
vergezeld door vier soldaten. De 
Nederlandse grenswachters van de 
derde compagnie van het 13de regi-
ment jagers salueerden en stonden 
strak in het gelid. De ruiters galop-
peerden met hun gestolen kledij 
schaterend over de grens. Weer 
een streek van Klaveren Vrouwke 
en zijn handlangers… Toen was 
de maat vol. Klaveren Vrouwke 
maakte het werk van de soldaat-
commiezen tot een blamage. De 
bevelhebber, luitenant Graefland, 
was woedend en in zijn eer ge-
krenkt. Medeofficieren hielden hem 
voor de gek. Hij zon op wraak en 
zijn troepen kregen het bevel om 
Klaveren Vrouwke op te pakken, 
dood of levend.

Schuilplaats

Ondanks de Nederlandse veroorde-
ling tot het verlaten van het grens-
gebied, vestigde Geert Schrauwen 
zich in België. Omdat hij op die 

Videofilm over Klaveren Vrouwke. Het lijk wordt over de rijksgrens getrokken. 
https://vimeo.com/74658229  

Nederlands schildwachthuisje met twee grenspalen. Rechts de oorspronkelijke 
‘strontpaal’. https://noorandmore.wordpress.com
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manier het bevel van de divisie-
kommandant negeerde, kreeg 
Geert een boete van 800 gulden 
opgelegd. Soldaten en commiezen 
die hem konden vatten, zouden 
een premie uitbetaald krijgen. Zij 
waren erop gebrand dat geld in de 
wacht te slepen, want het was een 
flink bedrag.

Op de Raaiberg in Horendonk 
huurde Geert als schuil- en op-
slagplaats een bouwvallig hok van 
Joke (‘Zjouwke’) van Dorst. Die 
barak stond niet ver van de grens. 
Zo kon Klaveren Vrouwke altijd nog 
even zijn geboorteland bezoeken 
wanneer hij dat wou. Of konden 
zijn vrouw en kinderen op bezoek 
komen. Allerlei mensen uit Sint-
Willebrord brachten hun smokkel-
waar naar zijn hok. De goederen 
lagen er hoog opgestapeld: bukvet 
(margarine van kokosvet), boter, 
kaas, carbid, suiker, zeep, kaar-
sen, enzovoort. Het schuurtje 
puilde vaak uit. Heel wat vrouwen 
en kinderen verdienden met het 
smokkelen een mooi centje bij. 
Ook brieven van en naar Belgische 
frontsoldaten werden gretig de 
grens overgebracht, eveneens te-
gen een flinke vergoeding.

Op een gegeven ogenblik kwam 
een Nederlandse officier over de 
grens om een paard te kopen. Al 
wandelend naderde hij de ver-
blijfplaats van Klaveren Vrouwke. 
Die kwam geamuseerd buiten 
en groette de officier vriendelijk. 
De militair vroeg hem of hij wist 
waar een goed paard te koop was. 
Klaveren Vrouwke antwoordde 
dat hij hem binnen enkele dagen 
een mooi beest kon bezorgen. De 
verkoop werd gesloten en Klaveren 
Vrouwke kocht bij Constant Van 
Den Eynde, veekoopman in Essen, 
een oude knol. Hij bezorgde die 

aan de officier. Klaveren Vrouwke 
lachte zich kreupel: weer één ge-
fopt! Maar met het afsluiten van de 
verkoop had hij zijn schuilplaats 
verraden. Voor hij vertrok, infor-
meerde de officier namelijk langs 
zijn neus weg of hij wist waar 
Klaveren Vrouwke zat. “Natuurlijk,” 
zei Geert, “die zit nie, die staot 

hier veur oe! En maokt da ge weg 
komt, want ge zijt hier op Bels.”  
Schrauwen bleef desondanks op 
dezelfde plaats en voelde zich 
veilig. Hij wist zich namelijk door 
Duitse militairen beschermd. Zij 
kochten zijn smokkelwaren op.

Herhaaldelijk vroeg Joke aan Geert 
om niet te dicht bij de grens te 
komen. Daar stond immers een 
slagboom met een wachthuisje en 
er waren gewapende Nederlandse 
soldaten. Van daaruit hadden zij 
een goed zicht over de Neerheide. 

Geert trok zich niets hiervan aan. 
Hij wandelde vaak op zijn dooie 
gemak ernaartoe, zijn handlangers 
tegemoet. Soms leidde hij de sol-
daten af door hen te beschimpen. 
Die overmoed zou hem fataal wor-
den. Zijn arrogantie ging zelfs zo 
ver dat hij de overgebrachte smok-
kelwaar wel eens aan de commie-

zen toonde. Af en toe dronken die 
zelfs koffie in zijn smokkelhok. 

Doodgeschoten

In heel de grensstreek was alarm 
geslagen. Grenswachters kregen 
een persoonsbeschrijving en de 
wacht werd versterkt. Op 15 mei 
1916 gebeurde het. Jan Van Gin-
neken was in het gezelschap van 
Klaveren Vrouwke bij de grens. 
Het was een snikhete dag. Geert 
stond met Jan langs de Belgische 
kant van de slagboom. Ze wach-

Toilet van soldaatcommiezen. Ton Bluekens
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ten er op een viertal Nederlandse 
vrouwen die smokkelwaar zouden 
leveren. Klaveren Vrouwke hing 
met zijn armen over de slagboom: 
half op Holland, half op België. 
Als doortrapte schurk hield hij van 
verre de sergeant en de soldaten 
van het Limburgse 6de bataljon 
jagers voor de gek. Zij waren op 
de Steenpaal gelegerd, bij boeren 
in de schuur. De meeste van die 
jongens waren van de klas 1910. 
Klaveren Vrouwke waande zich 
ongenaakbaar. Rechts van de slag-
boom stond echter een soldaat op 
een heuveltje. Die was voor hem 
onzichtbaar. De militair mikte en 
trof Schrauwen in de keel. De ko-
gel heeft men nooit teruggevonden. 
Volgens de legende lag zijn dode 
lichaam (deels) op Belgisch grond-
gebied. Nederlandse grenswachters 
sleurden het lijk aan de voeten 
over de grens. Jan Van Ginneken 
riep nog: “Hé, dat gaat zo maar 
niet, dit is Belgisch gebied!” Het 
antwoord liet niet op zich wachten. 
Een Nederlandse militair hief zijn 
geweer op en schreeuwde: “Zwijg, 
er zitten nog kogels op!”

Duitse officieren onderzochten het 
voorval met hun Nederlandse col-
lega’s, maar kwamen spoedig tot 
een akkoord. Zo werd een grens-
incident voorkomen. Nederlanders 
mochten namelijk niemand op 
Belgisch grondgebied onder vuur 
nemen. Het dode lichaam werd op 
een brancard gelegd en begeleid 
door Nederlandse gendarmen naar 
de school in Zundert overgebracht. 
Een lijkschouwing toonde aan dat 
een slagader doorboord was. De 
dokter stak een pijltje buntgras 
dwars door het kogelgat. Zijn oor-
deel luidde: “Het is altijd een rare 
geweest, maar deze kogel kon hij 
blijkbaar niet tegenhouden.”

Er werd een pleister op de wonde 
gelegd. Het lijk werd in een ge-
wone witte kist gelegd, waarna de 
familie de toelating kreeg om het 
lijk te groeten. Er werd gejammerd 
en geweend met de rozenkrans 
in de hand. Daarna werd de kist 
verzegeld en onder begeleiding van 
gendarmes naar Sint-Willebrord 
gebracht, waar Klaveren Vrouwke 
in alle eenvoud is begraven. Bij 
het incident betrokken soldaten 
werden meteen afgelost en heb-
ben de regio in allerijl verlaten, om 
wraakacties te voorkomen. Van de 
beloofde premie hebben ze nooit 
een cent gezien. Er werd gezegd 
dat de sergeant gedegradeerd werd 
of verdronken zou zijn, maar dat 
bleek niet waar.

Strontpaal

Het dodelijke schietincident vond 
plaats vlakbij de ‘strontpaal’, 
een arduinen grenspaal waarop 
soldaatcommiezen en douanen 
zich konden neerzetten om hun 
behoefte te doen. In de paal heeft 
een soldaat met zijn bajonet een 
kruis en de initialen van Klave-
ren Vrouwke gekerfd. In 1973 

verdween de legendarische paal. 
Nazaten van Klaveren Vrouwke 
hadden hem uit de bossen wegge-
haald. Er werd een kopie geplaatst. 
Maar in 2005 werd de oorspron-
kelijke paal teruggegeven en op 6 
mei 2006 herplaatst. Er werd toen 
een rood-wit geschilderd wacht-
huisje geplaatst waarin de geschie-
denis van Klaveren Vrouwke en 
het regionale smokkelwezen wordt 
belicht. De inhuldiging van de 
grenssteen lokte veel protest uit. Er 
werden zelfs affiches opgehangen 
waarin Geert Schrauwen – bijna 
negentig jaar na zijn gewelddadige 
dood – een moordenaar en een 
gangster werd genoemd…

Bronnen:
http://nieuwsplatformdenuil.be
http://www.roosendaaltoenennu.net 
https://vimeo.com/74658229
http://www.shwb.nl
http://www.gva.be 
http://www.omroepbrabant.nl

Tussengrenspaal ter hoogte van Ho-
rendonk en Schijf, algemeen gekend 
als de ‘strontpaal’.
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Dorp oostzijde (C21 t/m C32)

Bewoning van Ulicoten in 1900 (3)
JEROEN GEERTS

Jeroen en Gust Geerts hebben 

in kaart gebracht welke huizen 

er op 1 januari 1900 in Ulicoten 

stonden en wie er toen woon-

den. Op die datum begon de 

gemeente Baarle-Nassau met de 

nieuwe huiskaarten. Er stonden 

in de toenmalige wijk C nog geen 

honderd woningen. Deze keer 

behandelen zij de woningen aan 

de oostzijde van het dorp, vanaf 

de Maaijkant tot de Heijhoef. Ook 

zijn enkele woningen van kort na 

1900 opgenomen; die hebben de 

toevoeging ‘a’ gekregen, bv. C21a.

C21 (later C22, nu Dorpsstraat 1)
Hier wonen Jacobus Sommen 
(1841-1917) gehuwd met Pe-
tronella Bogaerts (Chaam 1840-
1918), met 3 dochters: Maria 
Catharina Sommen (1869-1924), 
Gerardina Sommen (Dien, 1873) 
en Louisa Sommen (1878). Ge-
rardina Sommen trouwt in 1917 
met Petrus Cyrilles (Peer) Stof-
fels (1879, zoon van Fransiscus 
Stoffels en Maria Cornelia van 
Loon). Peer verhuist hier naar toe 
vanaf Heikant C15 (C14 in 1900). 
Waarschijnlijk verhuizen zij later 
naar C82d op de Baarleseweg; 
een ‘houteren’ huis, een bierhuis, 
tegenwoordig: De Steppe. 

In 1923 verhuizen Cornelis Boeren 
(Cees 1883) en Maria Rosalia van 
den Ackerveken van de Nieuwe 
Strumpt (C1) naar C22. Cees heeft 
hier een huis nieuw gebouwd, op 
de plaats waar het oude huis van 
Sommen heeft gestaan.  
Dit huis is ook wel bekend als 
Dorpszicht. Nu woont hier Erwin 

Sommen.

FOTO 14.03

C21a (later C23, nu ca. Dorps-
straat 10) 
Vanaf 1 maart 1906 woont hier 
(verhuisd vanaf C79 Maaijkant): 
Josephus van Sas (Sjef, 1873-

kaart 2 Dorp 2016. www.topotijdreis

kaart 1 Dorp 1900. www.topotijdreis
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1923), gehuwd met Maria The-
resia van der Steen (1881), met 
kinderen Catharina Maria (Miet 
1905) en Cornelis Alphonsus 
(Fons 1909). Miet van Sas trouw-
de met Willem Vlemminx. Nadat 
dit huis in 1972 is afgebroken 
hebben twee kinderen van Willem 
Vlemminx, Ad en Trees (getrouwd 
met Cees Diepstraten), hier twee 
nieuwe huizen gebouwd. 
Je ziet het straatnaambordje aan 
het huis: hier begint de Dorpsstraat 
vanaf 1906. 

C22 (later C24, nu ca. Dorps-
straat 12) 
Hier woont Johannes Petrus Pee-
ters (1831-1909), met dochter 
Maria Catharina Peeters (1868) en 
haar eerste man Antonius Fransis-
cus van Vugt (1870-1902) en hun 
zoon Johannes Petrus van Vugt 
(Jan, 1887-1988). Jan van Vugt is 
op 23 juli 1887 hier geboren; hij 
is 101 geworden.
Maria Catharina Peeters hertrouwt 
in 1904 met Adrianus Johannes 
Stoffels (1875), hij komt hier bij 
in wonen. In 1912 verhuizen zij 
naar de Heikant, C15. Jan van 
Vugt verhuist al eerder, namelijk in 
1908 naar Baarle-Nassau. 
In 1914 komt hier te wonen vanuit 
Chaam: Adrianus Jacobs (Ginne-
ken 1880), gehuwd met Maria van 

der Steen (C84 1884). Zij verhui-
zen even later naar de Bartelbaan 
C73. 
Later is Louis van Sas, gehuwd 
met Mina Goelen met gezin van 
C83 (toen Bartelbaan) verhuisd 
naar C24. Hier is Cor van Sas in 
1927 geboren en later haar broer 
Stan. Ca. 1930 verhuist het gezin 
van Louis van Sas en Mina Goelen 
naar het huis aan de Baarleseweg, 
waar Cor van Sas nu (25-8-2017) 
nog steeds woont met haar man 
Fons van Vugt. “Binnenkort verhui-
zen we naar Ruckven”, vertelt Cor. 
Het oude huis aan de Dorpsstraat 
is afgebroken. 
Nu woont op deze plaats Wim 
Severijns.

C23 (later C25)

Hier woont Adrianus van Sas 
(1863) met zijn vrouw Maria Eli-
sabeth Moeskops (Poppel 1863) 
en kinderen Johannes van Sas 
(1899) en Maria Elisabeth van 
Sas (1902). Dit gezin vertrekt naar 
Alphen in 1903. 
In 1903 komt hier te wonen vanaf 
C31 Adrianus Aarts (1861) met 
zijn gezin: Philomena Timmermans 
(Filemientje, Meir 1874), Fransis-
cus Aarts (Frans, 1899) en Johan-
nes Cornelis Aarts (Jan, 1906). 
Zij verhuizen in 1911 naar C61 
(achter in Bosstraat: Armeshof) en 
daarna is het huis leeg en is afge-
broken. 
C22 en C23 waren vroeger 2 oude 
huisjes. Waarschijnlijk stond C23 
iets verder van de weg af. 

C24 boerderij van Jacobs. coll. Ad Jacobs

C21 Dorpzicht in 1989. C21a, afgebroken in 1972.
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C24 (later C26, nu Dorpstraat 
24a en 24b) 
Hier woont Johanna Janssens 
(Alphen 1834), weduwe van Ja-
cobus Seeuws), met haar dochter 
Gerardina Seeuws (1859). Zij 
verhuizen in 1909 naar C27. 
In 1902 komt vanuit Meerle Adri-
anus Constatinus Jacobs (Stan, 
Meir 1871) gehuwd met Johanna 
Michielsen (Meerle, 1871). 
Deze boerderij is afgebroken, nu is 
hier de weg ‘Dn Dries.’ Een nieuwe 
huis is ernaast gebouwd: twee 
onder een kap. 
“Deze boerderij was oorspronkelijk 
van Tuijtelaars. Tuijtelaars heeft 
deze aan de kerk gegeven, daarna 
is deze boerderij verhuurd”, vertelt 
Gust Geerts. Wie hier nu wonen 

weten we niet.

C25 (later C27, nu Dorpsstraat 
27-29) 
Hier wonen burgemeester Christi-

aan Verheijen (1824-1906) met 
zijn broer Josephus Verheijen 
(1834-1908), gehuwd met Elisa-
beth van der Avort (1842-1903). 
In 1909 komen hier te wonen, 
vanaf C19 Heikant: Bernardus 
Adrianus Tuijtelaars (1849), met 
2 broers, 2 zusters en een neef: 
Maria Elisabeth Tuijtelaars (1852), 
Johannes Petrus Tuijtelaars (1857-
1940), Johanna Fransisca Tuijte-
laars (1866), Adrianus Fransiscus 
Tuijtelaars (1854) en Johannes 
Fransiscus Meeuwesen (1853-
1912). 
“Mijn moeder vertelde dat de 
burgemeester dikwijls naar Baarle 
liep. Hij is ook familie van ons, 
want de grootmoeder van mijn 

C25 huis van burgemeester Verheijen in 1989.

C25 gevelsteen in 1989 met  
CHRn. VERHEIJEN BURGEMEESTER  
BAARLE-NASSAU 16-7-1881. 

C25 huis met schuur in 1989. 

C25 achterkant in 1989, schuur links is verplaatst naar Armeshof.
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moeder Maria Meeuwesen is een 
zuster van de burgemeester”, ver-
telt Gust Geerts. 
In dit huis hebben verschillende 
mensen gewoond o.a. Johanna 
Janssen en haar dochter Gerardina 
Seeuws (vanaf C26, voorheen 
C24). De oude schuur, die hier nog 
op de foto staat, is verplaatst naar 
het Armeshof C57. 
Nu woont hier Frenk Verheijen. 

C26 (later C28, nu Wilhelmina-
straat 16)
Hier woont Adrianus Meeuwesen 
(Janus Meeuwesen van ’t Hoog-
eind, 1858-1927), gehuwd met 
Maria Elisabeth Meeuwesen (Lies 
1862-1914), met hun kinderen 
Augustinus Jacobus (Gustoom 
1897, trouwt met Emma Boeren, 
zie C51), Maria Catharina (Marie 
mijn moeder, 1898-1962, trouwt 
met Sjef Geerts zie C68 (van den 
Hazenberg)), Johannes Bernardus 
Augustinus (ome Bernard 1901-
1978, trouwt met To Michielsen 
zie C33, zij blijven op de boerderij 
wonen tot ca. 1938) en Anna Ma-
ria Meeuwesen (tante Anna 1904). 
Vóór de oude boerderij is rond 
1928 de nieuwe boerderij ge-
bouwd en is de oude boerderij 
afgebroken.  
Dit is ’t Hoogeind. ’t Hoogeind 
duidt op de hoge kant van Ulico-

ten. De Wilhelminastraat heette 
vroeger Hoogeindsebaan, ook wel 
het stierenstraatje, omdat dit de 
weg was voor de koeien die naar 
de stier moesten die op de Heihoef 
stond (hiervoor stond de stier bij 
Adams in het stierenstraatje). Dit 
was een slechte pad. 
“Janus Verschueren (zoon van 
meester Gust Verschueren) moest 
soms naar To (Meeuwesen-
Michielsen; tante To) van de koaie 
pad. De melkkar reed er gewoon-
lijk ook niet door; die ging via 
Verheijen naar Meeuwesen en naar 
Adams” (C28 in 1900). 
De familie Robs heeft hier ca. 12 
jaar gewoond (ca. 1939-1951). 

Daarna is mijn broer Janus Geerts 
(1925), getrouwd met Riet Ver-
schueren (1926), hier komen 
wonen. 
Wie hier nu woont is onbekend.

C27 (later C29) 
Hier woont Anna Maria de Bondh 
(Alphen,1827-1908), weduwe van 
Matthijs Geerts. 
In 1909 verhuist hier naar toe 
vanaf C24 Johanna Janssens (Alp-
hen 1834), weduwe van Jacobus 
Seeuws met haar dochter Gerar-
dina Seeuws (1859). 
Dit huis is vóór 1930 afgebroken. 
Wellicht heeft dit huisje bij de 
boerderij van Adrianus Meeuwesen 
(C26) gehoord.

C28 (later C30, nu Wilhelmina-
straat 14 
 
Hier woont Adrianus Fransiscus 
Tuijtelaars (1854-1931). Hij ver-
huist in 1902 naar C17 Heikant 
en in 1909 naar C25. 
In 1902 vanuit Minderhout komt 
hier te wonen Adrianus Fransiscus 
Adams (Meerle 1871), gehuwd 
met Maria Theresia Brosens (Min-
derhout 1865). Zoon Cornelis 

C28 boerderij van Tuijtelaars, later familie Adams, in 1989.

C26 boerderij familie Meeuwesen in 1989.
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Edmond (Mon, 1894) Adams heeft 
de boerderij later overgenomen. 
Nu woont hier zijn dochter Maij 
Adams, getrouwd met Jaan van 
den Heijning.

C29 (later C31) 
Hier wonen Fransiscus Verheijen 
(1827-1912), zijn vrouw Cornelia 
Remeijssen (Baarle-Hertog 1821-
1903) en zijn broer Cornelis Ver-
heijen (1831). 
In 1913 verhuizen hier vanuit 
Hoogstraten naar toe Jan Fran-
siscus Geerts (Sus Piep, 1854), 
gehuwd met Johanna Fransisca 
Meeuwesen (1845). Jan Fransis-
cus Geerts huwt later met Maria 
Elisabeth van Hees (Lies). 
Later is dit huis gekocht door Baij-
ens. Dit huis staat iets verder van 
de weg af. Nu is het afgebroken.

C30 (later C32, nu Dorpstraat 43)
Hier wonen Cornelis Rentiëns 
(1854, broodbakker, Theeuw), 

gehuwd met Catharina Geerts 
(1870), met hun kinderen Maria 
(Marie Theeuw 1895), Adrianus 
(Jaan Theeuw 1898, taxichauf-
feur), Johanna (Sjo Theeuw, 
1900) Petrus Alphonsus (Fons 
Theeuw) 1902), Anna Maria (An 
Theeuw 1904, zij stond lang in de 
winkel in het dorp). Maria Catha-
rina (To, 1906, juffrouw Rentiëns), 
Augustinus (Gust Theeuw 1907, 
hij wordt ook bakker), Johannes 
(Jan, 1908, hij was de boer), 
Emma Philomena (Em Theeuw, 
1911). Zijn vader Johannes Petrus 
Rentiëns (1818-1904) woonde 
hier bij in. 

Waarom worden zij ‘Theeuw’ ge-
noemd? Dit vergt nog nader onder-
zoek. Dit huis was boerderij, café 
en kruidenierswinkel. Gust zet later 
de bakkerij voort midden in het 
dorp (nu Dorpsstraat 53). 
Nu wonen hier Ingrid Boeren en 
Willy Peeters.

C31 (later C33, nu Wilhelmina-
straat 2b)
In 1900 was dit C31 aan de lin-
kerkant (oostzijde), en C32 aan de 
rechterkant. Op C31 woont Adri-
anus Aarts (1861), gehuwd met 
Philomena Timmermans (Meir, 
1874), met hun kind Fransiscus 
Aarts (1899). In 1903 verhuizen 
ze naar C23. 
In 1903 komt Karel Lodewijk de 
Loose (Ruijsselede, 1878), tim-
merman, hier te wonen. Hij ver-

C30 Bakkerij-kruidenier Rentiëns met groep Ulicotense dames, ca. 1930-1940. coll. André Moors

C30 hoek Dorpsstraat – 
Wilhelminastraat in 2017. 
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C31 links en C32 rechts in augustus 1965, kort voor de sloop. coll. André Moors

huist in 1904 naar C48a verderop 
in het dorp.  
In 1908 verhuist vanuit C1 Adria-
nus Seeuws (1868) en zijn vrouw 
Maria Rosalia Boeren (Mieke, 
1875) hier naar toe. Zij vertrekken 
in 1909 naar C19 (Heikant). 
Vanaf 1913 woont hier Anna Cor-
nelia Aerts (1850). Dit huis is met 
C32 afgebroken in 1965. 
Nu wonen hier Fons Roelen en 
Anna Willemsen, zie bij C32. 
 
C32 (later C34, nu Wilhelmina-
straat 2)
Hier wonen Josephus Sommen 
(Sjef, 1862, landbouwer) en 
Johanna Maria (Julia) Seeuws 
(1861) met hun kinderen Johan-
nes Bernardus (Nard, 1895), 
Maria Johanna (Marie, 1897), 
Augustinus Cornelis Gust, 1899), 
Aloïsius Petrus (1901), Adrianus 
Martinus (1903-1904), Alphonsus 
Josephus (Fons, 1905). Zij verhui-
zen in 1911 naar C20 (Heikant). 
In 1911 komt hier vanaf C42 te 
wonen het gezin van Petrus Paulus 

Seerden (Weert, 1870), rijksveld-
wachter. Dit gezin verhuist een jaar 
later naar Goirle. 
Vanaf 1912 komt vanuit Ginne-
ken: Johannes Jorissen (Ginniken, 
1878) rijksveldwachter, getrouwd 
met Maria Petronella Wirken. Hun 
gezin verhuist in 1915 naar Til-
burg. 
Marie Sommen, dochter van Sjef 
Sommen en Julia Seeuws, trouwt 
met Adrianus Willemsen. Zij gaan 

wonen in het oude huis van haar 
ouders in het dorp. Hun dochter 
Anna Willemsen trouwt met Fons 
Roelen. Zij hebben in 2017 hun 
60-jarig huwelijk gevierd en wonen 
nu in het deel dat C31 was. 
Op de plaats van C32 woont nu 
Angela Roelen (Angela’s Coiffure), 
dochter van Fons en Anna Roelen 
Willemsen.

Foto’s: 
familie Geerts tenzij anders vermeld.

C31 en C32 in 1989.
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Ambtsketen: een onderscheidend teken

Merkwaardigheden (90) 
ANTOON VAN TUIJL

Amalia krijgt heel vaak boeken 

aangeboden. Soms zitten daar 

exemplaren tussen die bij het 

sorteren extra aandacht trekken. 

Zo kreeg ik onlangs een boek in 

handen waarin de ambtsketens 

van alle Nederlandse gemeenten 

vermeld staan, maar dan wel van 

vóór de gemeentelijke herindeling. 

Dat zijn er dus heel veel. Het is 

een merkwaardig verschijnsel dat 

de Nederlandse burgemeesters 

zich sieren met een penning aan 

een ketting wanneer ze officieel 

optreden. Reden genoeg om er 

eens aandacht aan te besteden.

Het dragen van een ambtsketen 
is al ongeveer 190 jaar oud. Veel 
langer geleden kwam het al voor 
dat er speciale penningen geslagen 
werden om die als representatie-
geschenk aan te bieden wanneer 
machthebbers elkaar bezochten. 
Mooie penningen konden ook 
dienst doen als ordeteken of als 
ereteken. Om zo’n kostbaar cadeau 
meer tot zijn recht te laten komen 
bij de overhandiging, kwam men 
tot de gewoonte om de penning 
aan een ketting te bevestigen. 
Er zijn veel erepenningen bekend 
in verschillende Europese landen. 

Om een voorbeeld te noemen: 
Hugo de Groot – die buiten onze 
grenzen vanwege zijn geleerdheid 
‘het Hollandse Mirakel’ werd ge-
noemd – kreeg in 1598 zo’n ere-
penning uit handen van de Franse 
vorst Henri IV. Ook is bekend dat 
de Staten Generaal van de Repu-
bliek der Verenigde Nederlanden 
een kostbare erepenning uitreikte 
aan Piet Heijn als dank voor zijn 
heldendaden. (Merkwaardig is dat 
je tegenwoordig voorzichtig moet 
zijn met dit soort formuleringen!) 
Ook een aantal belangrijke figuren 
uit de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie ontvingen gouden ke-
tens met kostbare erepenningen. 
Op veel oude schilderijen zijn 
personen afgebeeld met fraaie 
ketens. Hiermee kon de schilder 
extra beklemtonen hoe belangrijk 
de geportretteerde was. We kennen 
mooie ketens met eretekens, ook 
van de gilden.

Regels

In 1825 ontstaat de behoefte om 
de burgemeester ‘herkenbaar’ te 
maken wanneer die zijn functie 
uitoefent. Er wordt een voorlopig 
reglement opgesteld. Daarin staat 
o.a. dat de burgemeester bij het 
uitoefenen van het ambt een ‘on-
derscheidend teken’ moet dragen. 
Dat moet een penning zijn met aan 
een kant het wapen van het rijk en 
aan de andere kant het gemeente-
wapen. De penning dient gedragen 
te worden aan een oranje lint. 

In 1852 stelt Thorbecke vaste 
regels voor, waarin de maat van de 
penning, het materiaal en de wijze 
van dragen worden vastgelegd. 
Hierover ontstaat nog wel enige 
discussie met een aantal politici en 
burgemeesters van grote steden. 
Het gaat om vragen of de penning 
aan een sjerp of aan een keten 
gedragen moet worden en er zijn 
meningsverschillen over de keuze 
tussen goud of zilver en verguld of 
verzilverd koper. Thorbecke weet 
zijn voorkeuren langs alle vragen 

Zes ontwerpen voor serieproductie.. 
uit ‘Ambtsketens van burgemeesters in 
Nederland’, 1979



78       van wirskaante 2018/1

en kritiek te loodsen. Zo komt Nederland aan de 
ambtsketen met penning. De sjerp bestaat nog wel in 
België, Luxemburg en enkele andere landen.

In Baarle

Baarle – met al zijn merkwaardigheden – kent regel-
matig gebeurtenissen waarbij twee burgemeesters 
tegelijk in functie zijn. Wij zien dan de sjerp en de 
keten als ‘onderscheidende tekens’.
Maar nu weer even terug in de geschiedenis. Wan-
neer het dragen van een ambtsketen voor de burge-
meesters verplicht wordt, moeten alle gemeenten er 
een laten maken. Dat kan vooral voor kleinere ge-
meenten een (te) kostbare zaak zijn. Maar daar is iets 
op gevonden. Draagkrachtige gemeenten mogen vrij 
een opdracht geven aan een goudsmid om een keten 
naar wens te laten maken. Voor gemeenten met een 
kleinere beurs worden er zes ontwerpen gemaakt, die 
eenvoudig genoeg zijn om ze in serie te vervaardigen. 
Baarle-Nassau kiest voor ontwerp nummer 1. 

Dat is een zeer eenvoudige ketting met een zuinige 
dunne penning. Deze keten is tot juli 2003 in ge-
bruik. Dan komt er een nieuwe. Die laat de gemeente 
vervaardigen bij gelegenheid van het twaalf en een 
half jarige ambtsjubileum van onze toenmalige burge-
meester Jan Hendrikx. 
Deze keten heeft heel wat meer allure dan de oude. 
De penning is dik en heeft zijn wapens in een mooi 
diep reliëf. Onder in de keten zijn twee grenspaaltjes 
verwerkt. Een draagt de nummers 214 en 215 van 
de grenspalen die begin en eind van de landsgrens 
tussen Baarle-Nassau en België markeren. Het andere 
symbolisch grenspaaltje vermeldt het jaartal 1198. Een dunne penning met vaag gemeentewapen.  

foto A. van Tuijl

De sobere ambtsketen van Baarle.  foto A. van Tuijl

Detail van model 1.  uit ‘Ambtsketens van burgemeesters 
in Nederland’, 1979
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De nieuwe ambtsketen.  foto. A. van Tuijl

Grenspaaltje met de twee paalnummers.  foto A. van Tuijl

Detail van de Baarlese keten.  foto A. van Tuijl

Daar ligt het begin van de Baarlese enclavesituatie. 
Alle delen van de keten zijn fors en sierlijk uitgevoerd. 
Kortom, nu draagt de burgemeester een echt ‘onder-
scheidend teken’.

Wanneer?

Thorbecke doet ook voorstellen die aangeven wanneer 
een burgemeester zijn keten met penning zou moeten 
dragen. Naar zijn mening moet het in bepaalde situa-

ties duidelijk zijn wie de burgemeester is. Hij bepaalt 
dat de ambtsketen gedragen moet worden: ‘wanneer 
de burgemeester voorzit in de raadsvergaderingen, 
in geval van brand of van oproerige beweging, van 
samenscholing of andere stoornis der openbare orde. 
Ook draagt hij hem wanneer hij in het openbaar be-
velen geeft en ook als hij bij plechtige gelegenheden 
opkomt namens de gemeente’.
Tenslotte regelt Thorbecke ook dat de kosten voor de 
aanschaf van een ambtsketen gedragen moeten wor-
den door het gemeentebestuur. Ze is dan ook eigen-
dom van de gemeente.
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Nieuwe leden
MARIA VOETEN-WOUTERS

Sinds de vorige Van Wirskaante heeft Amalia weer een aantal nieuwe leden kunnen inschrijven.

Wij heten 

van harte 

welkom:

Fam. M. van Oversteeg 

Fam. I. Jansen-Laurijssen

Dhr. B. Feirabend

Dhr. B. Molendijk

Dhr. M. Antens

Dhr. A. Kox 

Jan Sikkers gaf voor Amalia een lezing over de historische 
route van Den Bosch naar Antwerpen. Die liep over Baarle.

Voor een volle zaal vertelde Antoon van Tuijl onder de titel ‘De Sterrenweg’ over zijn voetreizen naar 
Santiago de Compostella.
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Amalia aan het werk (13)
REDACTIE

In ‘Amalia aan het werk’ een kort 

overzicht waar vrijwilligers van 

Amalia afgelopen kwartaal druk 

mee bezig zijn geweest. En een 

oproep voor een nieuw project: 

Amalia’s Digitale Beeldbank. 

Daarvoor wordt een ‘Beeldbank-

café’ ingericht. Ook geïnteres-

seerd? Lees dan het eerste 

artikeltje hieronder.

Enthousiastelingen 
gevraagd 
voor Amalia’s 
Digitale Beeldbank
In het vorige nummer van Van 
Wirskaante schreven we al dat 
Amalia een project gestart is om 
de tienduizenden foto’s, boeken, 
bidprentjes, geluidsbanden, video’s 
en allerlei andere spullen digitaal 
te ontsluiten. We doen dit om de 
leden en andere belangstellenden 
de mogelijkheid te bieden om ook 
online de spullen en materialen te 

kunnen bekijken en eventueel te 
kunnen gebruiken. En natuurlijk 
ook om deze goed en deugdelijk te 
bewaren voor de tijd van nu en na 
ons. Een projectgroep is al volop 
bezig met de invoering van een en 
ander.
De software die nu beschikbaar is, 
maakt het mogelijk foto’s en ande-
re digitale bestanden die Amalia in 
haar archieven heeft vast te leggen 
en van informatie te voorzien. Wat 
bedoelen wij hiermee? Zaken zo-
als: wat stelt deze foto voor, wan-
neer 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 voor iedereen beschik-
baar en kunnen dan snel en goed 
worden opgezocht. 

Op dit moment is de voorbereiding 
van het project zo ver, dat we als 
projectgroep jouw hulp goed kun-
nen gebruiken.
We zoeken leden en andere geïnte-
resseerden die ons komen helpen 
bij het invoeren van gegevens, het 
beoordelen van foto’s, het beschrij-
ven van deze foto’s, enzovoort.
We willen daarvoor een zgn. 
Beeldbank-café inrichten. D.w.z. 
dat op gezette tijden, bijvoorbeeld 
eenmaal per 2 weken, we op het 
heemhuis een avondje/middagje 
gezellig met elkaar aan de slag 
gaan. Als je de voorkeur geeft om 
thuis hieraan te werken, dat kan 
ook. Je kunt dan zelf bepalen hoe-

veel tijd je er aan wilt besteden en 
wanneer.
Een heel leuk project voor iedereen 
die gezellig met een aantal mensen 
aan een project wil werken.

Wie zich wil aanmelden kan 
een mailtje sturen naar beeld-
bank@amaliavansolms.org. Je 
kunt ook bellen met Leo Voeten 
(06-22330009), Frans Vermeer 
(013-5079609), Frans van Geijn 
(013-5079738) of Herman Jans-
sen (0032-14634077). Je kunt 
bij hen ook terecht als je eerst nog 
wat meer wil weten over de werk-
zaamheden.
Alvast bedankt !
 

Plan 
grensemplacement 
in Turnhout
Tijdens ‘Turnhout by night’ op 
zaterdag 20 januari stond de over-
zichtstekening die Amalia in het 
kader van Bels Lijntje 150 jaar 
heeft gemaakt van het stationsem-
placement van Baarle-Grens en 
Weelde-Statie, opgesteld in een wel 
heel toepasselijke ruimte: de loket-
tenzaal van het Turnhoutse station. 
Daar was veel geïnteresseerde 
aanloop. De Bels Lijntje folders 
vonden gretig aftrek. 
Turnhout by night is een avond-
wandeling langs een tiental interes-
sante locaties, variërend van kerk 
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en museum tot theater, kunsten-
campus en dus ook het station. 
Veel locaties waren mooi verlicht. 
In alle opengestelde locaties wa-
ren er optredens, gidsbeurten of 
exposities. Er waren zo’n 1500 
deelnemers. 
Uit de verhalen van de bezoekers 
bleek het Bels Lijntje echt te leven. 
Veel inwoners van Turnhout hech-
ten waarde aan het Bels Lijntje. 
Bijna iedereen kent het ook. Dat 
het station Turnhout sinds een 
half jaar ook het beginpunt van de 
fietsroute naar Tilburg is – je hoeft 
de Bels Lijntje routeschildjes maar 
te volgen – is minder bekend. ‘Elk 
jaar maken we wel een uitstapje 
over het Bels Lijntje naar Tilburg’, 
werd ons ook meermalen toever-
trouwd. Men mist daarbij wel plek-
ken om onderweg te bezoeken. 
Verder kregen we meermaals de 
vraag voorgelegd of de expositie 
over het Bels Lijntje, die afgelopen 
jaar door de streek heeft rondge-
toerd, nog eens kan worden be-
zocht. Misschien kan dat wel een 
van die bezoekpunten worden.
Je hoort ook nog eens wat bij zo’n 
presentatie. Dat maakt het ook 
leuk om er een middag en avond 
voor uit te trekken. Zo kregen we te 
horen dat er op twee kilometer van 
het station van Turnhout een ijze-
ren kilometerpaal langs de voorma-

lige spoorlijn staat, helemaal ver-
scholen tussen de bomen. Het is 
nog niet helemaal duidelijk hoe het 
precies zit, want aan Nederlandse 
kant hebben alleen arduinen paal-
tjes gestaan. En we hebben contact 
gelegd met de laatste machinist die 
voor de Belgische spoorwegen over 
het Bels Lijntje heeft gereden

Expeditie Erfgoed
Erfgoedverenigingen, heemkunde-
kringen en archieven werken vaak 
met projecten. Maar de middelen 
zijn meestal schaars: tijd, geld 
en vooral mensen vind je niet bij 
de vleet. Wie op zoek was naar 
bruikbare tips hoe hiermee om te 
gaan, kon op zaterdagvoormiddag 
24 februari in Herentals terecht. 
Daar organiseerden de erfgoedcel-
len k.ERF, Erfgoed Noorderkempen 
en Kempens Karakter een inspire-
rende uitwisseling onder de naam 
‘Expeditie Erfgoed’. Aan de hand 
van bezielende voorbeelden uit de 
erfgoedsector werden handvatten 
aangereikt om creatief en problee-
moplossend aan de slag te gaan. 
Frans Van Gils en Herman Jans-
sen presenteerden hier ons project 
‘Hoogspanning aan de Belgisch-
Nederlandse grens’.

Archeologisch 
leerpad
Het ontginnen van gronden, de 
huisvesting en het ontstaan van 
woongemeenschappen is een 
dynamisch, nooit voltooid proces. 
Buurtschappen komen en gaan, 
soms wordt zelfs het hele dorps-
centrum verplaatst. Zo ook in Zon-
dereigen. 

Op zondag 22 april 2018 wordt 
door onze leden het archeologisch 
leerpad ‘Op zoek naar oud-Zonder-
eigen’ ingewandeld. Vijftien jaar 
wandelen over de akkers leverde 
bijna 9.000 oppervlaktevondsten 
op en in de grond zijn ongetwij-
feld nog massa’s sporen bewaard 
gebleven. Amateurarcheoloog 
Herman Janssen leidt je in een 
lus van 5,25 km door het buiten-
gebied en langs de Noordermark 
naar oud-‘Sondereighen’ en terug. 
Deze wandeling is niet geschikt 
voor kinderwagens, buggy’s en 
rolstoelen. Zorg voor stevig schoei-
sel. Onderweg wordt het landschap 
‘gelezen’, worden oude verblijf- en 
woonplaatsen bezocht en vondsten 
getoond. Inschrijven is niet nodig. 
We starten om 13.30 uur aan de 
Sint-Rumolduskerk in Zondereigen. 
Mis deze boeiende wandeling niet!

Tijdens de optredens van ‘Turnhout by night’ was er even 
geen aandacht voor het spooremplacement aan de grens.

De lokettenzaal van het Turnhoutse station is een toepas-
selijke plek voor de presentatie van Bels Lijntje 150.
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(Ont)spanning bij 
de dodendraad
De afsluiter van Amalia’s WO1-
project op 3 juni 2018 zit goed 
op schema. Ook de financiering is 
rond. Onze vereniging ontvangt van 
Cera een subsidie ten bedrage van 
maar liefst 2.360 euro. Hartelijk 
dank hiervoor! Het restant van 
de kosten wordt door Amalia zelf 
gedragen. 
Amalia’s leden krijgen een tijdlang 
voorrang bij de inschrijving. Wacht 
echter niet te lang. Hoe je best 
inschrijft, lees je op pagina 5 van 
deze Van Wirskaante.

Eregalerij voor 
Brabantse 
gesneuvelden
Het afgelopen jaar reageerde Ama-
lia op een oproep voor informatie 
en foto’s over de oorlogsslachtoffers 
voor de eregalerij van Brabantse 
gesneuvelden, gepland voor het 
najaar van 2019. Het Brabants 
Historisch Informatie Centrum 
(BHIC) heeft een voorlopige web-
site gelanceerd met daarop gege-
vens van Brabantse gesneuvelden: 
www.brabantsegesneuvelden.nl. 
Met deze site willen we iedereen 
de kans geven om te reageren op 
de verzamelde gegevens. Deze 
website is dus bedoeld als extra 
instrument voor het verzamelen 
van informatie. Dit is dus nog niet 
de definitieve eregalerij. Met de 

aangeleverde gegevens is men 
achter de schermen druk aan de 
slag gegaan. Uiteindelijk moet ie-
der van de bijna 1.900 Brabantse 
gesneuvelden met een biografie 
in de galerij vereeuwigd worden. 
Puntsgewijs zijn op de site alvast 
de basisgegevens vermeld van de 
slachtoffers, zoals naam, geboorte-
plaats en -datum, overlijdensplaats 
en -datum en gegevens over rang 
of beroep. Indien bekend hebben 
we ook een foto inclusief bron-
vermelding geplaatst. We nodigen 
onze leden uit om de gepubliceer-
de gegevens te bekijken en waar 
nodig suggesties voor verbetering 
aan te leveren. U mag uw aanvul-
lingen ook inleveren bij Jos van 
Roozendaal: jvroozendaal@gmail.
com 

Roggerentjes 
2017: via een 
brug naar meer
Voor de elfde keer heeft heem-
kundekring Amalia van Solms 
haar jaarlijkse verplichting tot 

voldoening van de verschuldigde 
‘Roggerentjes’ ingelost. Deze keer 
gaat het om een bruggetje dat goed 
zicht geeft op een gemetselde over-
kluizing onder het stationscomplex 
in Baarle-Grens. Amalia biedt dit 
bruggetje aan aan de Baarlese 
gemeenschap, de bewoners van 
Weelde-Station en Baarle-Grens en 
aan bezoekers van wijd en zijd.

Het voetbruggetje is afgelopen 
voorjaar al gerealiseerd in het ka-
der van de viering van 150 jaar 
Bels Lijntje. Het maakt een fraaie 
wandellus mogelijk over het voor-
malige stationscomplex aan de 
grens.
Bij de aanleg van het Bels Lijntje 
in 1866-1867 zijn op het grondge-
bied van Baarle meerdere overklui-
zingen gebouwd over waterlopen 
en beekjes, zoals de Bremer, de 
Schaluinenloop en de Schouw-

Het bruggetje is afgelopen voorjaar aangelegd.
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loop. Bij de aanleg van het grote 
stationscomplex in de jaren 1904-
1906 is de Schouwloop verlegd 
en vervangen door een kaarsrechte 
‘tunnel’ onder de volle breedte van 
het spoorwegterrein. Ook vlakbij 
de grens is toen een grenssloot 
verlegd en onder het perron door 
geleid. De vaklieden die beide 
duikers hebben gemetseld, hebben 
goed werk verricht, want na ruim 
honderd jaar zijn beide overkluizin-
gen nog in prima staat.
Bij de overhandiging van de Rog-
gerentjes heeft Amalia dan ook 
aan de gemeente Baarle-Nassau 
gevraagd alle zichtbare overklui-
zingen op de gemeentelijke monu-
mentenlijst te plaatsen, zoals dat 
eerder gebeurde met de put van 
de draaischijf en de perronmuren 

Ad Jacobs overhan-
digt de brochure 
waarin de Rogge-
rentjes 2017 zijn 
beschreven aan 
schepen Brosens 
van Baarle-Hertog 
en wethouder Van 
Cranenbroek van 
Baarle-Nassau.

In Memoriam

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode afscheid moeten nemen 

van twee leden.

Wij gedenken: 

Dhr. G. Diepstraten

Dhr. T. Krijnen

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

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

op het Nederlands deel van het 
station. Aangezien de lange over-
kluizing van de Schouwloop nu op 
grondgebied van Baarle-Hertog ligt 

(in Enclave H17), is aan het ge-
meentebestuur van Baarle-Hertog 
gevraagd ook deze een bescherm-
de status te geven.
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Zoekplaatjes
ANDRE MOORS

André Moors roept uw hulp in om 

meer te weten te komen van een 

aantal foto’s. In dit nummer een 

eerste selectie. Alle foto’s worden 

doorlopend genummerd.

Van veel Baarlenaren kreeg ik de 
afgelopen jaren mooie foto’s die we 
voor de Heemkundekring mochten 
gebruiken. Nogmaals veel dank 
daarvoor.
Er zijn enkele foto’s waarvan ik niet 
(meer) weet:
•	 wie of wat er op staat afge-

beeld; 
•	 waar en in welk jaar (onge-

veer) de foto is gemaakt;
•	 bij welke gelegenheid dat was.

Daarvoor roep ik de hulp in van u 
als lid van Amalia en als lezer van 
onze Van Wirskaantes. 

Alle foto’s zijn genummerd. Mijn 
vraag is dus mij te informeren als u 
mij wat over de foto’s kunt vertel-
len.
U kunt mij bereiken door te bellen 
of te mailen. Mijn telefoonnummer 
is 06 521 80 388 (vanuit België 
00 31 6 521 80 388). Mijn e-
mailadres is amoors@planet.nl.  

Hartelijk dank voor uw medewer-
king!

Zoekplaatje 1.

Zoekplaatje 2.
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Zoekplaatje 3.

Zoekplaatje 4.

Zoekplaatje 5.

Zoekplaatje 6.
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Zoekplaatje 7.

Zoekplaatje 8.

Zoekplaatje 9.
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Arme Amalia (99)
ANTOON VAN TUIJL

We hebben onze notities van de 

voorbije drie maanden weer bijeen 

gelegd, zodat wij u een overzicht 

kunnen bieden van wat Amalia tot 

en met eind januari 2018 in ont-

vangst mocht nemen. Zij kreeg:

– een aantal textiele versiersels en oefenstukken 
– een album voor de cursus ‘Naai- en Snijschool uit Wortel’ 
– een blikken doosje met manufacturen, zoals knopen, gespen, garens, 

naalden, spelden, enz. – notulenboek en enige andere documenten 
van buurtvereniging ‘Kerkebuurt’ 

– twee nummers van schoolkrant ‘Sobjectief’ (dec. 1981 en juni 1982) 
van Mavo De la Salle

– een boek over de paters van Mill Hill 
– enkele stafkaarten van vóór 1960 
– archiefmateriaal van buurtvereniging ‘Het Centrum’ 
– een ‘Encyclopedie van WO I’ 
– een boekje met oude populaire liedjes 
– een serieus boek over zedenbederf, in 1897 geschreven door een 

strenge politieambtenaar. Volgens hem ging het niet goed ‘met de 
jeugd van tegenwoordig’ 

– enkele series bidprentjes 
– een artikel over een Baarlese bridgeclub uit het bridgeblad 
– enkele zegelbladen van de voedselvoorziening aan het eind van WO II 
– een videoband over Baarle, Alphen en Riel, Chaam en Goirle. (Dat is 

mooi, maar helaas beschikt Amalia niet over een deugdelijke video-
speler waarop deze band afgespeeld kan worden…Arme Amalia! Als u 
begrijpt wat ik bedoel) 

– een stapel rapporten, documenten, brochures, gedenkboekjes en knip-
sels. Een flink deel ervan past in onze verzamelingen. Sommige heb-
ben we al. Die krijgen een andere bestemming 

– een opvouwbare trekzaag 
– een postduiven-ringtang om bij wedvluchten de gummiringen aan de 

duivenpootjes te doen
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– een serie bijzondere gereedschappen, waarvan we ons afvragen waar-
voor ze ooit gediend hebben. (Zie de foto’s op blz. 90). Wie het weet 
mag roepen! 

– een stoffen embleem van Baarle-Hertog met een afbeelding van St. 
Remigius 

– een sleutelhanger van Raak met een modelflesje er aan 
– een aantal boeken 
– een videband over Baarle 
– enkele knipsels 
– een boekje ‘Belgium within The Netherlands’ van Alan Bartlett. Het 

staat in een nummer van het filatelistenblad en gaat hoofdzakelijk over 
de post in Baarle tijdens WO I 

– een T-shirt van de Werkgroep ‘Baarle zelfstandig’ 
– een potje voor prikkers of tandenstokers met het opschrift ’60 Jaar 

broeders Franciscanen Baarle-Nassau 1931-1991’. Dit was waar-
schijnlijk een receptiegeschenkje bij het jubileum van de broeders van 
de Gaarshof 

– een tamelijk moderne telefoon, die we toch opnemen in onze verzame-
ling telefoontoestellen. Die gaat van heel oud via oud tot hedendaags 

– drie potten met speldjes waaronder een aantal Baarlese 
– een groot kruisbeeld, gemaakt door Christje Koks uit de Leliestraat. Er 

wordt verteld dat hij ook het beeld van Bernadette maakte dat bij de 
Lourdesgrot van de Salvatorkapel staat. Hij schijnt daarvoor de hand-
jes van zijn dochter als model voor de handjes van Bernadette gebruikt 
te hebben 

– een fietsvlaggetje van Baarle 
– een fototoestel met losse flitslamp in aparte etui’s 
– een worstmolen met toebehoren 
– vijf wandborden. Op drie ervan staan beroepen als klompenmaker, 

hoefsmid en voerman. Dan is er nog een met een oma-portret en een 
jubileumbord van de NCB 

–  een partij boeken, waaruit we toch weer enkele aanwinsten voor Bi-
doc konden vissen.

Wij vermelden onder dankzegging de gulle gevers:
Agnes Kin – Frans Tuijtelaars – Gust Haagen – Ad Kusters – Ineke van 
Strijp – Femie Lückman – familie Geerts via Ad Jacobs – Familie Boeren-
De Bont - Jos van Roozendaal – familie Johan Boeren – Albert Jansen 
– Ad Christiaansen – Petra Diederiks – Ad Brouwers – Rian Friederichs 
– onbekende gever via de brievenbus van het Heemhuis – Trees Diepstra-
ten – Achille Gulickx – Henri Evers – Marijke Herrijgers – familie Gulickx-
Donkers – Aleida Wijkenga – Frans Koks.
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Nieuwe boeken in Bidoc
We namen ook weer enkele boeken op in onze bibliotheek: ‘Rijkevorsel 1940-1945’, geschreven door 
C.Verbist. Het boek geeft een overzicht van de gehele oorlogsperiode met de gevolgen daarvan. Het 
tweede boek heet ‘Waar blijven ze toch? Oktober 1944, de Noorderkempen bevrijd’. Het is van de hand 
van Cis Huijbrechts. Deze twee boeken nemen we op omdat hierin de bevrijding van ons Baarle als het 
ware wordt voorbereid. Het derde boek geeft een overzicht van alle ambtsketens in Nederland. Het be-
vat heel veel foto’s; zie ook ‘Merkwaardigheden’, elders in dit blad.

Wie het weet, mag roepen!
Amalia heeft een serie bijzondere gereedschappen gekregen waarvan we ons afvagen waarvoor ze ooit 
gediend hebben. Wie het weet, mag het doorgeven….
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‘Ik merk wel: hier gaat alles in vriendschap en jolijt. Zijn duiven 
verheffen zijn humeur tot de hoogste ladder van blijdschap’.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (16)
LEO VOETEN

Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde in de periode 

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 in 1974.

8 januari 1974
Baarlese pottenbakker: 
schepper van kunstwerk

Enige dagen geleden had ik het 
geluk met de heer Doesborg in 
contact te komen en een gesprek 
te voeren over zijn kunst als pot-

tenbakker en tekenaar in de jaren 
1945-1960.
Uit de duisternis van de onbekend-
heid is plotseling een Baarlese 
pottenbakker in het licht der pu-
bliciteit getreden, namelijk de heer 
Mathieu Doesborg. Nooit had het 
grote publiek van hem gehoord en 
nu houdt hij plotseling een exposi-
tie het gemeentehuis van Baarle-
Nassau. En dan een expositie die 
het afgelopen weekend bij vele 
bezoekers een esthetisch welgeval-
len heeft opgeroepen.
Wie is de heer Doesborg? Hij is 
een leerling van de nestor der 
Limburgse pottenbakkers, namelijk 
Joep Felder, en hij vestigde zich nu 
zes jaar geleden in Baarle-Nassau 
nadat hij daar zijn vrouw, Josefien 

Smeekens had leren kennen. Zijn 
Baarlese loopbaan ging niet over 
rozen. Ziekten grepen hem en 
noodzaakten hem regelmatig mas-
sawerk te produceren. Zijn grote 
overslaande oven stelde hem daar-
toe in staat. Dit is de oorzaak dat 
ons gewest nog niet eerder kennis 
maakte met de kunstenaar. Want 
kunstenaar is de heer Doesborg 
gebleven. Duizend vlamovens zou-
den zijn artistieke ziel niet hebben 
kunnen wegbranden. Dat dit niet 
lichtvaardig gezegd is, daarvan kan 
men zich vandaag en morgen nog 
overtuigen. Ons heeft het voorval 
getroffen dat veel van zijn tentoon-
gestelde werken slechts weinig 
versierd zijn. Hoewel het duidelijk 
is dat de rijkste versiering een 

Burgemeester F. de Grauw en zijn echtgenote bezoeken de tentoonstelling van 
Mathieu Doesborg. Hij geeft daarbij uitleg over een van zijn werken.
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gemis aan schone vorm niet kan 
opheffen.

Welnu, een rijke versiering blijkt 
de heer Doesborg niet nodig te 
hebben: elk van zijn geëxposeerde 
stukken, waarvan de vorm de 
klemtoon eist, zijn waarlijke kunst-
scheppingen die men graag zou 
bezitten. Bovendien blijkt de kun-
stenaar – men bekijkt zijn majolica 
als onderglazuur-versiering – over 
een rijk kleurenpalet te beschikken 
en waren ze, waar het product dit 
eist, fluwelig van toon of hard.

Na deze eerste expositie mogen 
we de hoop wel uitspreken dat de 
kunstenaar Doesborg nooit meer 
genoodzaakt zal zijn om zijn kracht 
en inspiratie, technisch kunnen en 
artistieke feeling aan massaproduc-
tie te wijden. Die kans is overigens 
klein want wij vernemen dat de 
opdrachten vooral uit België in een 
gestaag wassende stroom binnen 
komen. Verder heeft hij nog twee 
opdrachten uit Portugal in petto, 
een reliëf van een levensgrote vre-
desengel voor het seminarie van de 
Paters Monfortanen in Fatima en 
een Kruisweg en tegeltableaus voor 
de bekende kerk van Fatima. 
Een van de mooiste stukken die 
de heer Doesborg tentoonstelde is 
een grafzerkje, vervaardigd voor 
het graf van zijn overleden zoontje, 
dat bestaat uit klei-biscuits die te 
samen het beeld van een engel en 
een opkomende zon voor stellen. 
Het ontwerp van deze engel werd 
ook gewenst door de Paters Mon-
fortanen in Fatima.
Naast deze kunst bezit hij nog een 
mooie hobby, en wel op het gebied 
van tekenen. Met mooi praten heb 
ik de heer Doesborg ertoe kunnen 
brengen na 14 jaar een artikeltje 
over beide kunsten in m’n dagboek 
te vermelden, en enige tekeningen 
in m’n dagboek te kunnen plakken.  
Mijnheer Doesborg, hartelijk dank 
voor ons gezellig onderonsje en de 
mooie tekeningen (een niet alle-
daags gebeuren).

Juni 1974
Hoera!! Eerste speelterrein 
Dorp-Noord

Eindelijk, na vele gesprekken is 
het dan zover! Er is nu in onze 
wijk een speelterreintje voor de 
kleintjes; met klimtoren, wip en 
schommel maar vooral veel zand. 

Tekening gemaakt door 
Mathieu Doesborg.

Kunstwerk van Doesborg tegen de gevel van de vroegere 
Maria Reginaschool / Akkerwinde.
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Wij vonden ’t de moeite waard 
om hieraan een artikeltje in ‘Ons 
Weekblad’ te wijden. Het terrein 
ligt verborgen tussen de W-Alexan-
derstraat, Prinsenstraat, Kempen-
straat, Korenblomstraat, achter de 
tuinen van de diverse bewoners 
zodat er genoeg wakende ogen 
zijn die de kinderen in de gaten 
kunnen houden. Het bijzondere 
aan dit terreintje is echter wel dat 
verschillende actieve bewoners de 
speeltoestellen zelf mee hebben 
gemaakt en geplaatst. Dit gebeurde 
uiteraard onder leiding van de heer 
van de Brandt van Openbare Wer-
ken, die de heren Haagen en Ja-
cobs als deskundige medewerkers 
beschikbaar stelde. We willen hier-
voor de gemeente en de werkploeg 
Dorp-Noord nog hartelijk dank 
zeggen en hopen dat het niet bij 
dit eerste speelterreintje zal blijven. 
Wij vertrouwen dat de gemeente 
nog meer van zulke terreinen zal 
realiseren. Aan hulpkrachten zal 
het niet ontbreken. Er werd met 
enthousiasme en vol overgave 
gewerkt tot laat in de avond. De 
buurtbewoners zorgden voor de 
nodige koffie en pittige hartverster-
kers. ’s Avonds werden spontaan 
alle buitenlichten ontstoken zodat 
de werkploeg door kon gaan. Het 
ging er gezellig aan toe en de kin-
deren waren niet weg te slaan van 
hun toekomstige speelterrein.  
Nu dit eerste speelterrein er staat 
en er veel zweetdruppels zijn ge-
vallen, vindt het bestuur van de 
wijkraad dat er doorgezet moet 
worden. Er moeten meer van deze 
terreintjes kunnen komen. We 
rekenen dan ook op de volle mede-
werking van het gemeentebestuur 
Baarle-Nassau en op alle bewoners 
van Dorp-Noord. 
Het bestuur Wijkraad Dorp-Noord.

Juli 1974
Gesprek met de nieuwe 
Belgische burgemeester 

Het eerste onderwerp wat wij aan-
sneden was de publiek loopbaan 
van de nieuwe burgemeester. De 
heer Leestmans zit al zo’n dikke 
dertig jaar in de gemeentepolitiek, 
namelijk vanaf de bezettingsjaren. 
De bestaande gemeenteraden wer-
den indertijd door de bezetter ont-
bonden, die daarna zelf de nieuwe 
raden benoemen zou. De arrondis-
sementscommissaris mocht echter 
vóór de bezetting zijn kans maken. 
Hij zocht hiertoe de heer Loots 
als burgemeester aan en de heren 
Leestmans en Peemen als eerste 
en tweede schepen. Inziende dat 
de situatie gunstiger was dan wan-
neer de bezetter tot benoeming zou 
overgaan, aanvaardden genoemde 
heren de hun voorgestelde ambten. 
In deze samenstelling functioneer-
de de raad tot het einde van de 
bezetting, waarna het oude college 
weer in werking trad tot de ver-
kiezingen in januari 1947. Daarin 
behaalde de lijst Loots de meer-
derheid en sindsdien zijn heren 

Loots en Leestmans burgemeester 
en eerste schepen gebleven. Na ’t 
overlijden van burgemeester Loots 
stelden de schepenen Leestmans 
en Cornelissen zich kandidaat voor 
het opengevallen ambt. Het was 
tenslotte de heer Leestmans die 
voorgedragen werd aan de Koning 
waarna officiële benoeming volgde.

Hoe ziet het werkprogramma er 
nu uit?
‘Op de eerste plaats zal het open-
baar verlichtingsnet ondergronds 
gebracht worden. De eerste schijf 
is reeds klaar. En verder zal het 
waterzuiveringsstation worde uit-
gebreid. Ingrijpende veranderingen 
inzake het beleid moet men niet 
van mij verwachten. Ik zal verder 
blijven gaan in de lijn van mijn 
voorganger, waarbij ik voornemens 
ben het nog samen met hem uitge-
stippelde werkprogramma zo goed 
mogelijk uit te voeren’. 

Onlangs heeft de Belgische ge-
meente het klooster in de Past.de 
Katerstraat aangekocht. Wat zijn de 
plannen daar mee?
‘Dit is op de eerste plaats een 
kultureel-sociale aangelegenheid. 
Verder is het mogelijk dat de ge-
meente een gedeelte als archief-
ruimte zal gaan gebruiken. Uiter-
aard zal er nu overleg moeten gaan 
plaatsvinden tussen de gemeente 
en SOB voor de bestemming van 
dit complex. Iets reëels hieromtrent 
kan ik nog niet meedelen, behalve 
dan dat Dosko, dat in ernstige 
moeilijkheden geraakt was, de 
thans beschikbare voetbalvelden 
voorlopig voor twee jaren in ge-
bruik krijgt, in afwachting van een 
definitieve oplossing’.

Hoe staat het met de struktuur-
plannen?
‘De belangrijkste plaats daarin 

Alfons Leestmans, benoemd tot bur-
gemeester van Baarle-Hertog.
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wordt ingenomen door de geplande 
woningbouw in de Past. De Kater-
straat. Een probleem is dat men 
dit gebied in eerste instantie heeft 
aangemerkt als ‘groene zone’. Deze 
onjuiste zienswijze hopen wij ech-
ter binnen afzienbare tijd veranderd 
te hebben’.

Hoe staat u tegenover Baarle als 
toeristische gemeente?
‘Het toerisme dient gezien te 
worden als een belangrijke inkom-
stenbron voor de beide Baarles. 
Dit houdt echter niet in dat dorp 
en omgeving onleefbaar mogen 
worden voor de bewoners. Mijn 
inziens is de grens nu onderhand 
wel bereikt. Ik geloof echter dat de 
overmatige toeloop van vreemde-
lingen (red: lees ‘toeristen’) een 
probleem is dat zichzelf op zal 
lossen. Immers als de toeloop de 
horeca-capaciteit te boven gaat, zal 
het dorp minder aantrekkelijk wor-
den door het teveel aan toeristen’.

Oktober 1974
Kienavond in Baarle

Ja mensen, vorige week hebben 
wij u het al verteld. Vrijdag 18 
oktober ’s avonds om 8 uur een 
gezellige kienavond, georganiseerd 
door wijkraad-Noord. Door het 
veranderen van de loterijwet is het 
mogelijk deze kienavond te orga-
niseren voor de gehele Baarlese 
gemeenschap, voor jong en oud; in 
een woord voor iedereen die eens 
een gezellige avond wil kienen. 
Wij hebben u de datum al vroeg 
bekendgemaakt, zodat u voor een 
oppas kunt zorgen voor de kinde-
ren en zodoende een rustige avond 
kunt hebben in de aula van de 
Mavo; want daar is het te doen.
Leden van de wijkraad hebben 
deze avond gratis toegang op 
vertoon van hun lidmaatschaps-
kaart. Voor de niet-leden vragen 
wij een inschrijfgeld van fl. 1,00 
per persoon. Dat is niet veel voor 

een avondje uit. Wij hebben een 
heleboel mooie en leuke prijzen 
en wij hopen dat iedereen iets zal 
winnen, maar anders niet getreurd.  
Er wordt ook nog een loterij ge-
houden en dan bent u een van de 

gelukkigen. Wij hopen dat wij veel 
Baarlese inwoners zullen ontmoe-
ten zodat wij elkaar allemaal eens 
wat beter kunnen leren kennen. 
Tot ziens dan de achttiende in de 
Mavo. Wijkraad Dorp-Noord.

Oktober 1974
Een gesprek met een van 
de beste duivenmelkers van 
Baarle

Ik vond het zeer interessant de 
eer te hebben met Karel en Mina 
Smolders in contact te komen en 
een babbeltje te hebben over zijn 
liefhebberij en hobby: zijn duiven. 
Het was op een regenachtige 
morgen dat ik langs de achterdeur 
binnengleed voor bovenstaande. Ik 
werd hartelijk onthaald en voelde 
me seffens op mijn plaats. Het viel 
mij ten zeerste op dat dit Gouden 
Huwelijkspaar zo kras er uit zag. 
Mina was in haar dagelijkse doen, 
en Karel kwam juist binnengestapt 
op z’n klompen, z’n petje op en de 
pluimpjes van de duiven hingen te 
fladderen op z’n jas; bewijs dat hij 

Benoemingsakte van burgemeester Leestmans.

Wie kent nog de attributen voor de 
kienavond?
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zijn diertjes was gaan verzorgen. 
Het huis was keurig versierd met 
bloemen en cadeaus. Een bewijs 
dat Karel en Mina goed gezien zijn 
in Baarle, en zodoende hun Gou-
den Huwelijksfeest een dubbele 
vreugde is geweest. Ik keek nog 
eens links en rechts en wat zag ik? 
Overal diploma’s van zijn duiven. 
“Ja”, zegde Mina, “het duivenhok 
hangt er gans van vol en boven 
ligt ook nog een hele stapel”. Ka-
rel zetelde in een van de mooie 
stoelen die ze met hun gouden 
bruiloft gekregen hadden. Zo-
doende pakte ik papier en potlood. 
Karel is een diep gevoelsmens met 
opgeruimd humeur. Zulke types 
uiten zich meestal of door werken, 
hun hobby of geestdrift. Zij heb-
ben behoefte hun gevoel te laten 
spreken. Bij Karel zijn duiven het 
middel, bovendien is hij een taaie, 
volhoudende persoon. Hij zoekt en 
zwoegt om iets te bereiken.  
Vanaf z’n eerste stappen in het hu-
welijksbootje voelt hij zich gelukkig 
met zijn vrouw, en vier kinderen 
die ook allen gehuwd zijn. Ik merk 
wel: hier gaat alles in vriendschap 
en jolijt. Zijn duiven verheffen 
zijn humeur tot de hoogste lad-
der van blijdschap. Zijn eerste 

duivenvluchten, 50 jaar geleden, 
zijn voor hem de grootste herinne-
ringen, en het bracht hem tevens 
vele onderscheidingen, diploma’s 
en kampioenschappen. Zo is Karel 
dan 50 jaar bij de duivenbond, 
eerst bij ‘De Bonte duif’, later bij 
‘De Valk’ bij Neel van Loon. Karel 
bezit ongeveer 50 duiven; hier-
aan heeft hij een uur werk per dag 
nodig om de duiven te voeren, te 
soigneren en op te leren. Volgens 
Karel heeft hij altijd nog hetzelfde 
hok. Elke duif krijgt 50 gram voed-
sel per dag, en dat is precies zo. 
Het duivenvoedsel kost ‘op den 
ogenblik 80 gulden de 100 kilo’. 
Karel doet ook mee aan prijskam-
pen. Hij doet ook wel eens mee 
aan tentoonstellingen; in 1973 
werd hij kampioen en behaalt de 
zilveren beker. Ik vroeg hem of de 
reizen nogal zwaar waren. Ik kreeg 
als antwoord: “De duiven moeten 
in goede conditie zijn en ze moeten 
het tenslotte maar willen doen.” Ik 
vroeg hem dan ook naar de afstan-
den: “Orleans 450 km, vroeger ook 
wel eens Bordeaux etc”.
Van april tot september speelt Karel 
met z’n duiven. Hij zet z’n duiven 
behoorlijk hoog in; gemiddeld 125 
gulden per week. Ik kan hieruit 
opmaken dat hier sprake is van 
vakmanschap want volgens Karel 
houdt hij geld over. Een enkele 

keer is het wel eens fl. 425,00 ge-
weest. “Maar ja”, zegt Karel, “spor-
tief gesproken gaat het niet alleen 
om het geld; het is en blijft sport 
en als je er zonder verlies uitspringt 
heb je geluk. ‘95procentsgewijze’ 
geven duivenmelkers geld toe, dat 
is eenmaal zo. Je kent je duiven of 
je kent ze niet.
Maar praten dat hij kan over zijn 
duiven. Ik wed dat hij thuis zijn ge-
duldige toehoorders al zijn weder-
varen met en over duiven volpropt, 
en met recht!
Hiermede is dan mijn gesprek 
beëindigd. Ik vroeg met de ‘gauwte’ 
nog even een diploma van een 
van de jaren ‘50, en ik kreeg er 
nog een ook; voor in m’n dagboek, 
waar ik hem zeer dankbaar voor 
was. 
Wij hopen dat Karel nog vele jaren 
van zijn duiven mag genieten en 
dat de Goede God hem geve het 
Diamanten over 10 jaar te mogen 
beleven. Dat zit er volgens mij 
dubbel en dwars in. En dan vieren 
we feest van ’s morgens vroeg tot 
’s avonds laat. Hupfalderie, hup-
faldera!

Karel Smolders.

Het Gouden Paar 
Karel en Mina Smolders.

Een van de vele diploma’s van dui-
venmelker Karel Smolders.
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Activiteitenkalender
MAART

Zondag 4 maart
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Dinsdag 20 maart
 Algemene Ledenvergadering in 

het Cultureel Centrum Baarle, 
aanvang 19.30 uur.

APRIL

Zondag 1 april
 Géén Open Heemhuis vanwege 

Pasen

Zaterdag 7 april
 De drie langere wandelingen 

die Amalia dit jaar steeds aan 
het begin van de seizoenen 
organiseert, hebben alle drie als 
thema De Mark. 

 Op de lentewandeling verken-
nen we het laatste stuk van de 
Bovenmark bij het Ginneken 
en nemen ook een kijkje langs 
de Aa of Weerijs. Lentewande-
ling van ca. 15 km, vertrek om 
9.00 uur vanaf het Heemhuis, 
carpoolen. Aanmelden niet 
nodig.

Zondag 15 april
 Eerste Vroege Vogeltocht, 

vertrek om 8.00 uur vanaf het 
Heemhuis.

Zondag 22 april
 Inwandelen van het Archeolo-

gisch leerpad in Zondereigen. 
Een wandeling van ruim 5 km 
langs de Noordermark naar 
‘Oud-Sondereighen’, vertrek 

om 13.30 uur vanaf de St. 
Rumolduskerk in Zondereigen. 
Aanmelden niet nodig. Zie voor 
meer informatie de rubriek 
‘Amalia aan het werk’.

Dinsdag 24 april
 Lezing door Tom Tacken in het 

kader van WO-I. Cultureel Cen-
trum Baarle, aanvang 19.30 
uur.

Zaterdag 28 april
 Bezoek aan Merksplas Kolonie. 

Verzamelen om 14.00 uur bij 
het nieuwe bezoekerscentrum in 
Merksplas Kolonie, Kapelstraat 
10. Aanmelden verplicht (tot 
uiterlijk één week van tevoren) 
via info@amaliavansolms.org. 
Maximaal 50 deelnemers.

De tekening van de Vossenberg op infopaneel Archeologisch leerpad is van de hand van Antoon van Tuijl.
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Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:

Heemreis en Lokale Heemdag

Je kunt vast de data voor de Heemreis en de Lo-
kale Heemdag in je agenda noteren. Aanmelden 
voor beide activiteiten kan vanaf het verschijnen 
van de volgende Van Wirskaante rond 1 juni.
De Heemreis gaat dit jaar naar Weert en omge-
ving. Je kunt kiezen uit twee data: zaterdag  
30 juni en zaterdag 14 juli.
De Lokale Heemdag vindt dit jaar plaats op vrij-
dag 22 juni vanaf 12.00 uur.

MEI

Donderdag 3 mei
 Zomeravondwandeling door ons 

heem, vertrek 19.00 uur vanaf 
Loveren plein bij het begin van 
het Akkerpad.

Vrijdag 4 mei
 Archeologische dag voor leer-

lingen van de Basisschool De 
Horizon in Zondereigen.

Zondag 6 mei
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Donderdag 17 mei
 Archeologische dag voor leerlin-

gen van De Regenboog en De 
Vlinder.

Zaterdag 26 mei
 ‘Gluten bij de buren’, fietstocht 

naar ‘de buren’ (namiddag).

Amalia’s WO-I-project. Leden 
van Amalia krijgen voorrang bij 
de inschrijving, kijk hiervoor 
op bladzijde 5 van deze Van 
Wirskaante.

 Tentoonstelling ‘Terugblik op 
750 jaar Zondereigen’ in café 
Schuttershof.

Donderdag 7 juni
 Zomeravondwandeling door 

ons heem, vertrek om 19.00 
uur van de St. Rumolduskerk in 
Zondereigen.

Zondag 27 mei
 Tweede Vroege Vogeltocht, 

vertrek om 5.00 uur vanaf het 
Heemhuis.

JUNI

Zondag 3 juni
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur

Zondag 3 juni
 ‘(Ont)spanning bij de Doden-

draad’, feestelijke afsluiting van 
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

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

MICHIELSEN
ARCHITECTEN

WWW.MICHIELSENARCHITECTEN.NL
BAARLE-NASSAU | 013 507 8450
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Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren

Aannemingswerken - schrijnwerkerij

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

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

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



100       van wirskaante 2018/1

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


