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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 

Heemhuis
Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

Bankrelatie
• NL 13 RABO 0103 8949 69

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

• Jeugdlidmaatschap: e 5,00 

Colofon

Secretariaat
B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

secretaris@amaliavansolms.org

Voorzitter (Ad Jacobs) 

voorzitter@amaliavansolms.org

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Ledenadministratie
ledenadministratie@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever
Ad Jacobs, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website
• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org

Van Wirskaante
Overname van teksten is toege-

staan mits bronvermelding.

Losse nummers zijn verkrijg-

baar voor e 5,00 per stuk.

 

Redactieadres
vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1300
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4 Voorwoord

6 Aon de praot mee… (69)
 Karel van der Vloet
In deze ‘Aon de praot mee…’ schetst 
Karel van der Vloet 
een mooi beeld van 
het leven in zijn 
jeugd. En vertelt 
samen met Netty 
over de wending 
die hun leven nam 
in 1972.

17 Verkeersbrigadiers 
 in Baarle

20 Hoe uniek is Baarle (7)
Op onze wereldwijde zoektocht naar 

enclaves zijn we in het voormalige Joe-
goslavië aanbeland. Daar bevindt zich 
een enclave van de republiek Bosnië 
en Herzegovina, volledig omringd door 
grondgebied van de republiek Servië. 
Beide republieken hanteren een andere 
naam voor een en dezelfde enclave.

29 Kruidje-roer-me-wel (3)
Sylvie Koks heeft het over de gouds-
bloem. Deze plant komt uit het Middel-
landse Zeegebied waar hij het hele jaar 
door bloeit.

31 Ontmoetingen in een 
 andere wereld (6)

39 Een commies aan het
  woord
G. Dooyeweerd is sinds 1985 buiten 
dienst. Maar in de veertig jaren die 
daaraan vooraf gaan, was hij werk-
zaam in alle mogelijke functies die te 

maken hebben met controle van het 
grensverkeer.

43 Hoogspanning 
 aan de Belgisch-Nederlandse 
 Grens (26)
In de voorlaatste aflevering van deze 
reeks vertelt Herman Janssen onder 
andere over de nieuwe vluchtelingen-
stroom die in 1918 de Nederlandse 
grens bereikte.

48 Langs de lijn: 
 nog meer palen
Over palen en paaltjes die vanaf 1867 
langs het Bels Lijn-
tje zijn geplaatst. 
Dit voorjaar is er 
bij wachthuisje 18 
in het Alphense 
Boshoven een heus 
‘kilometer-monu-
ment’ gekomen. 
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Aan dit nummer werkten mee:
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Voeten
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van wirs 
    kaante

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

52 Bewoning van Ulicoten (4)
Ook de kerk en de Coöperatieve 
Stoomzuivelfabriek ‘De Eendracht’ had-
den in 1900 een ‘C-nummer’. Maar 
beide worden 
volgens Je-
roen Geerts 
niet genoemd 
in de huis-
kaarten.

60 Merkwaardigheden (91)

63 Nieuwe leden

64 Amalia aan het werk (14)
Bij de site van de Vossenberg ver-
scheen een bord met meer uitleg over 
deze oude woonplaats. Je kan er 
door een kijkgat gluren waardoor de 
vroegere 
motte in het 
landschap 
herleeft.

67 In memoriam

68 Arme Amalia (100)
In de honderdste aflevering noteert 
Antoon van Tuijl de schenkingen van 

afgelopen kwartaal. Die sluiten aan 
bij een stroom die al vijfentwintig jaar 
aanhoudt…

71 Uit de dagboeken van 
 Jo Huijbregts (17)
Zonder feestelijk vertoon is in 1974 
langs de Oude Bredasebaan een nieuw 
fietspad aangelegd, speciaal voor 
Baarlese 
jongelui die 
in Breda op 
school gaan. 

80 Activiteitenkalender
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Voorwoord
Dinsdag 20 maart hebben wij 

onze 42e Algemene Ledenverga-

dering gehouden in het Cultureel 

Centrum van Baarle. De aula was 

goed bezet. Dat had ook wel iets 

te maken met mijn aangekondigd 

afscheid als voorzitter van Amalia. 

Maar met dat voornemen liep het 
toch anders dan gedacht. Daar 
de functie van voorzitter nog niet 
ingevuld kon worden, zou onze 
vereniging zonder voorzitter komen 
te zitten. En dat kan natuurlijk niet. 
Na kortstondig overleg voorafgaand 
aan de vergadering, hebben de 
bestuursleden mij alsnog voorge-
dragen als voorzitter. Ik heb dit met 
alle plezier voor een jaar op me 
genomen.
Volgens goede gewoonte hebben 
wij onze ledenvergadering op een 
vlotte wijze afgewerkt. Het bestuur 
heeft het gevoerde beleid richting 
activiteiten en financiën toegelicht. 
De algemene ledenvergadering kon 
hiermede instemmen.

Nieuwe bestuursleden

Het bestuur heeft afgelopen jaar 
veel tijd en energie gestoken in het 
zoeken van bestuursleden. Ik kan 
jullie zeggen dat dit niet meevalt. 
Drie leden waren aftredend; twee 
ervan hadden zich niet herkies-

baar gesteld: de voorzitter en de 
secretaris.
Wij hadden goede hoop dat de 
functie van voorzitter kon worden 
ingevuld. Maar dat liep toch even 
anders. Onze beoogde voorzitter 
vroeg meer tijd om onze vereniging 
beter te leren kennen. Daar hebben 
wij alle begrip voor en die tijd gaan 
we hem ook geven.
De functie van secretaris hopen wij 
de komende maand wel ingevuld 
te krijgen. Als dat doorgaat, is ons 
bestuur weer compleet en kunnen 
we samen verder als bestuur.

Samenwerken

Ik heb het op deze plek al vaker 
gezegd: Juist door samen te 
werken met andere verenigingen 
en organisaties kunnen we meer 
bereiken voor ons heem, voor ‘Ons 
Baarle’. En zo Baarle op het gebied 
van cultuurhistorie en erfgoedtoe-
risme op een hoger niveau tillen.

In dat kader is Amalia in de afge-
lopen jaren steeds nadrukkelijker 
gaan samenwerken met de VVV. 
We merken dat die samenwerking 
het voor ons als heemkunde-
kring niet alleen heel leuk, maar 
ook zeer effectief maakt om het 
Baarlese erfgoed ‘aan de man te 
brengen’. De voorbeelden van die 

samenwerking liggen intussen voor 
het oprapen: bij het ontwikkelen 
van wandelroutes, bij het vormge-
ven van Open Monumentendagen 
en erfgoeddagen, in het project van 
de Dodendraad en bij het project 
van Bels Lijntje 150 jaar.
Het mes snijdt aan twee kanten: 
voor Amalia is het van belang dat 
cultuurhistorische zaken breder 
onder de aandacht komen, of 
anders gezegd het erfgoed wordt 
gepromoot. Toerisme Baarle zoals 
de VVV sinds een half jaar heet, 
weet zich verzekerd van een 
erfgoed-product dat kan worden 
gebruikt in het aanbod aan toeris-
tische diensten. Ondanks deze wat 
hoogdravende woorden mag u van 
mij aannemen dat er geen dikke 
beleidsnotities aan onze samen-
werking met de VVV ten grondslag 
liggen. Werkende weg hebben 
beide organisaties elkaar in de 
afgelopen jaren weten te vinden. 
En ondervonden dat je samen veel 
meer kunt bereiken.

Ook de beide Baarlese gemeenten 
is de samenwerking tussen het 
heem en de VVV niet ontgaan. Bij 
de opening van het nieuwe kantoor 
en bezoekerscentrum van Toerisme 
Baarle roemden beide portefeuil-
lehouders recreatie en toerisme 
die samenwerking. Burgemeester 

Bestuur Amalia in 2018.
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Marjon de Hoon noemde Amalia 
zelfs een professionele club. “On-
danks dat al het werk bij het heem 
door vrijwilligers wordt gedaan”, 
voegde zij daar tot tweemaal aan 
toe voor een groot gehoor vanaf de 
trap aan de voorzijde van het oude 
gedeelte van het raadhuis op de 
Singel; eronder is nu het nieuwe 
onderkomen van Toerisme Baarle. 
Een mooier compliment kun je je 
als heemkundekring nauwelijks 
voorstellen. 
Dat die woorden juist bij de 
opening van het nieuwe onderko-
men van Toerisme Baarle wer-
den gesproken, is overigens niet 
geheel toevallig. Want ook aan de 
inrichting van het bezoekerscen-
trum heeft Amalia haar steentje 
bijgedragen. Zo is een tijdlijn 
ontwikkeld die de geschiedenis 
van Baarle vanaf 922 – het jaar 
dat de naam Baarle voor het eerst 
op schrift staat – in beeld brengt, 
natuurlijk met alle verwikkelingen 
rond de bijzondere enclavesituatie.
 Ook het uitlegbord van het Bels 
Lijntje dat een fraai beeld geeft van 
de situatie aan de grens een eeuw 
geleden, heeft een vast plekje 

gekregen in het bezoekerscentrum. 
Ga er zelf eens een kijkje nemen. 
Dan zal je het snel eens zijn met 
de woorden van de beide bestuur-
ders op 22 april dat het Toerisme 
Baarle – waar ook veel werk door 
vrijwilligers wordt gedaan! – is 
gelukt op een uiterst professionele 
manier Baarle te presenteren. Niet 
alleen het cultuurhistorisch erfgoed 
maar ook het buitengebied van 
Baarle – met schitterende foto’s 
van ’t Merkske – en natuurlijk de 
enclavesituatie. Zo kun je ‘toeris-
ten trekken’, maar ook de eigen 
inwoners veel beter informeren 
over wat er te zien en te beleven 
valt in Baarle.

Het volgende project dat samen 
met Toerisme Baarle (en het STOB) 
wordt opgepakt, dient zich al aan: 
het enclaveproject. U zult er spoe-
dig meer over horen.
Toerisme Baarle en Amalia zul-
len ook samen optrekken in de 
Toekomstvisie voor het Bels Lijntje. 
Deze visie wordt nu in opdracht 
van de zeven gemeenten waar 
het Bels Lijntje doorheen loopt, 
opgesteld. Door het project BL150 

hebben de zeven gemeenten elkaar 
weten te vinden. Het biedt een uit-
stekend perspectief om het erfgoed 
van Baarle beter ‘aan de man te 
brengen’. Ik herhaal die woorden 
nog maar eens. En dan gaat het 
niet alleen om het erfgoed van 
het Bels Lijntje. De toekomstvisie 
beslaat een veel breder terrein. Ik 
hoop dat het ons lukt om samen 
met Toerisme Baarle, de zeven 
gemeenten en andere partijen de 
cultuurhistorie van de streek op 
een aantrekkelijke manier in de 
schijnwerpers te zetten. 
Nog werk genoeg dus aan de 
‘heemkundewinkel’.

Zomerprogramma

Als bijlage bij deze Van Wirskaante 
treft u ons programma voor de 
zomermaanden aan. Met van-
zelfsprekend de Lokale Heemdag 
en de Heemreis. Die laatste gaat 
dit jaar naar Weert waar u het 
spoorverleden van Baarle-Grens 
kunt proeven. Maar ook met eigen 
ogen kunt zien hoe in de omgeving 
wordt geprobeerd het verleden, 
dat bij archeologisch onderzoek is 
blootgelegd, weer te laten herleven. 
Wilt u mee met de Lokale Heem-
dag of de Heemreis, meldt u dan 
snel aan. Voor de Heemreis kunt u 
kiezen uit twee data.

Ik wens alle leden een goede 
heemkundige zomer,

Ad Jacobs, uw voorzitter

Antje 
van de 
Statie.

De beide Baarlese bestuurders met recreatie en toerisme in hun portefeuille bij 
de opening van het nieuwe kantoor van Toerisme Baarle.
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“Mijn vader kon werkelijk alles zelf maken. Ik stond er altijd 
met mijn grote neus boven op.” Daar is Karels interesse in 
techniek ontstaan. 

Aon de praot mee …. (69)
Karel van der Vloet

HARRY BENSCHOP

In onze streek associëren we 

namen als ‘Van der Vloet’ nog 

steeds met het Bels Lijntje. Het 

waren echte spoorfamilies. Ook 

het leven van Karel van der Vloet 

heeft door het Bels Lijntje een 

onverwachte wending genomen. 

Met de opa van moeders kant, 
Carolus Raaijmakers, ook nog 
eens bij het spoor zou je heb-
ben kunnen verwachten dat ook 
Karel zijn loopbaan bij het spoor 
had opgebouwd. Alle broers van 
Karels opa langs vaders kant zijn 
er wel terecht gekomen. Behalve 

Karels opa Frans. Die koos ervoor 
vanuit Alphen als boerenknecht te 
gaan werken op de hoeve van de 
Heimolen.

Geboren in Merksplas

Karel van der Vloet is geboren op 
30 mei 1944 in Merksplas. In de 
woning van opa Raaijmakers. Die 
werkte toen al niet meer bij het 
spoor. Bij het aankoppelen van 
een wagon was er wat misgegaan. 
Door het ongeluk was hij afge-
keurd. En was van Schaluinen, de 
familie Raaijmakers woonde in het 
kleine huisje op de Turnhoutseweg 
gelegen voor de boerderij van Jes-
pers, verhuisd naar Merksplas. 

Tussen dat huisje en Jespers (waar 
nu timmerbedrijf Versmissen zit, 
red.) had opa Raaijmakers nog een 
hectare grond. “Ik weet nog dat 
mijn moeder vertelde dat zij met 
de koeien langs de Turnhoutseweg 
liep. Aan een touw. Zo hielp ze 
de koetjes aan wat eten”, schetst 
Karel de gang van zaken in die tijd. 
De laatste Van Wirskaante ligt bij 
Karel op tafel. “Dat is hem”, wijst 
hij op de omslag. “Links achter 
de burgemeester. Hij was voor de 
Tweede Wereldoorlog raadslid in 
Nassau.” Een paar jaar geleden 
had Karel me al eens een pas 
gegeven van zijn opa, waarmee 
hij langs het spoor mocht lopen 
naar zijn werk op het grensstation. 

Pas voor de verboden strook van Carolus Raaijmakers.
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Die ‘Pas voor de verboden strook’ 
kon Amalia goed gebruiken voor 
de tentoonstelling 150 jaar Bels 
Lijntje.

Vanwege het oorlogsgeweld was 
Karels moeder voor de bevalling op 
de tandem naar Merksplas gegaan. 
Zijn ouders woonden toen in 
Weelde-Statie. Ze hadden daar een 
boerderijtje. “Die plek lag toen pre-
cies in het kanonvuur. Ze dierven 
de bevalling daar niet afwachten”, 
heeft Karel altijd horen vertellen. 
Kort na de bevalling zijn ze weer 
teruggegaan naar Weelde-Statie. 
Karel was de zesde in het gezin, de 
derde jongen.

Molenheike

Niet lang na Karels geboorte 
verhuisde de familie van Weelde-
Statie naar Baarle-Nassau, naar 
het Molenheike.
“Mijn grootvader Frans (Sus) was 
op zijn zestiende vanuit Alphen 
gaan werken op de Heimolen van 
Theeuwes”, weet Karel. Daar kreeg 
hij verkering met de dochter van 
de molenaar. Jan Theeuwes had 
in die tijd nog meer molens. “De 
Burghtermolen langs de Alphense-
weg had hij gekocht voor zijn 
ene zoon. Die van Ulicoten was 

bestemd voor zijn andere zoon.” 
Je had ook nog de Belse molen, 
in de Molenstraat. “Voor al die 
molens was er onvoldoende werk. 
Daarom mocht mijn grootvader na 
zijn trouwen gaan boeren op het 
Molenheike. Daar zat nogal wat 
grond bij. Het was een volwaardige 
boerderij. Maar wel op de voor-
waarde dat de Heimolen buiten 
gebruik werd gesteld.” Dat was 
allemaal net na 1900. Pas later is 
de molen afgebroken.

Karels vader Jan was de tweede 
oudste uit een gezin van tien. “Hij 
moest uit werken, is gaan boeren 

op Weelde-Statie. Daar had hij ook 
een melktoer. Hij reed elke ochtend 
van Weelde-Statie naar de melkfa-
briek in Merksplas.” Dat boerderij-
tje stond tussen de kruising en het 
Bels Lijntje.

Karel weet er eigenlijk niets over te 
vertellen. Want net na de Tweede 
Wereldoorlog, binnen een jaar 
nadat Karel was geboren, ging 
vader Jan met zijn gezin terug naar 
Baarle-Nassau. Naar het Molen-
heike. “Naar een plat dak”, zoals 
Karel het eenvoudig onderkomen 
noemt. “Een aanbouw naast de 
boerderij van de Heimolen.” 

“Dat was niet voor lang.” Want in 
1948 heeft vader Jan tegenover 
de Heimolen een noodwoning 
gebouwd op de Tommelsebaan. 
“Zo’n kippenkooi van betonplaten, 
met stropers onder de pannen, be-
tontegels op de vloer. Vier kamers 
en een keukentje”, herinnert Karel 
zich nog. “Al het water moest bij 
de put worden gehaald.” Die ‘kooi’ 
stond op Bels.
“Daar hebben we tot 1951 met 
de hele familie in gewoond.” In 

Molenaar Jan Theeuwes.

De Heimolen.

Het Molenhuis.
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dat jaar was een nieuwe boerderij 
klaar. “Die heeft mijn vader zelf ge-
bouwd. Hij kon werkelijk alles zelf 
maken, met een hamer, nijptang 
en een paar kromme spijkers. Ik 
stond er altijd met mijn grote neus 
boven op.” Daar is Karels interesse 
voor techniek ontstaan. 
Die nieuwe boerderij kende boven 
een grote open zolder. “Met pers-
platen uit de oude ‘kippenkooi’ wa-
ren er drie kamertjes afgetimmerd, 
een voor de jongens, een voor de 
meisjes en een logeerkamer. Mijn 
ouders sliepen beneden.” 
Hij stond op de Tommel, bij de 
kruising van de Visweg. ”Ook 
op Bels, maar ik heb altijd de 
Nederlandse nationaliteit gehad”, 
verzekert Karel. “Een Nederlandse 
vader en een Nederlandse moeder, 
hè.”

Elektricien

Karel heeft de lagere school 
doorlopen in Baarle-Nassau. 
“Had niets met de nationaliteit te 
maken. Al mijn zusjes zijn naar de 
meisjesschool in Hertog gegaan, 
de jongens naar de jongensschool 
in Nassau. Eigenlijk heel raar als 
je erover nadenkt. Zal wel ergens 
een voordeeltje hebben gezeten”, 
besluit Karel.

“Mijn ouders hadden al voor 
mij beslist dat ik na de lagere 
school naar het klein seminarie in 
Hoogstraten zou gaan. Niet zozeer 
om priester te worden. Veel meer 
omdat er maar voor één zoon een 
toekomst was weggelegd op de 
boerderij. Daarom mocht ik verder 
leren. Maar eigenlijk had ik veel 
meer zin om boer te worden.” 
Wat zeker ook heeft meegespeeld 
bij de keuze van zijn ouders, is dat 
Karels moeder zelf in Hoogstraten 
op internaat heeft gezeten. Dat 
was al rond 1925. “En al mijn 
zussen zijn ook naar ’t Spijker op 
school gegaan, ook op kostschool. 
Behalve ons Franca, de oudste, 
die moest voor het huishouden 
zorgen.”
In de laatste week van augustus, 
één week voordat de school zou 
beginnen, zag Karel het klein 
seminarie toch niet zo zitten. Op 
het allerlaatste moment heeft hij 
besloten naar de technische school 
te gaan. “Dat was mijn eigen be-
sluit. Ik mocht nog ingangsexamen 
doen, met allersoorten toetsen. Ik 
werd uitgeloot om naar het voor-
bereidend jaar voor de middelbare 
technische school te gaan. Dus 

niet eerst houtbewerking of metaal-
bewerking.” Dat was in Turnhout, 
op de technische school in de 
Zandstraat. Vijf jaar is Karel naar 
Turnhout gegaan. Met de fiets. 
Het ging Karel gemakkelijk af. 
“Totdat ik in het tweede jaar een 
ongeluk kreeg. Ik val van mijn 
fiets. Zo’n drie kwartier moet ik 
buiten bewustzijn zijn geweest. Ik 
lig op de Turnhoutseweg, bij De 
Rooij binnen. Met een auto ben 
ik opgehaald, naar huis gebracht 
en het bed in.” Een lichte hersen-
schudding. “Na twee dagen fiets 
ik weer naar Turnhout. Van dat 
moment af heb ik altijd echt moe-
ten leren”, blikt Karel terug. “Ik heb 
3 voorbereidend MTS gedaan met 
hakken over de sloot. Toen zei ik: 
nu ga ik naar de vierde Elektrici-
teit. En zo naar 5 Elektriciteit.
Hij heeft zijn middelbare school 
met goed gevolg kunnen afsluiten. 
“Als elektricien. Met als speci-
alisaties hoogspanning, instal-
latietechniek en bobineur.” Dat 
laatste zal volgens mij wel iets met 
een bobijntje te maken hebben, 
maar wat het nu precies is? “Een 
bobineur omwikkelt spoelen met 
geleidingsdraad. Maar waar we op 

Ouders van Karel van der Vloet.

Familie van der Vloet.
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school veel tijd in hebben gesto-
ken, is het uitrekenen welke dikte 
en lengte de draad moet hebben, 
plus het aantal omwikkelingen”, 
legt Karel mij uit.

Na zijn opleiding is Karel bij Harry 
van de Burgt gaan werken. “Ik kon 
er gelijk beginnen.” Dat bedrijf zat 
op de weg naar Alphen waar nu 
het Goei Gevoel zit. “Een wit- en 
bruingoedwinkel. Verkocht ook mu-
ziekplaatjes. Ik heb er het elektrici-
teitswerk gedaan.” In die tijd woont 
Karel thuis op de Tommel.
Een kleine vier jaar heeft hij er 
gewerkt. “Toen werd ik het ineens 
beu.” Op een Tweede Pinksterdag 
ging hij eens kijken op zijn oude 
school in Turnhout. “Daar was 
toen een tentoonstelling.” Hij liep 
daar een leraar tegen het lijf: ‘Hé 
Karel, hoe is ‘t?’ “Wete gij niet 
waar ze ergens een elektricien 
vragen,” was Karels antwoord. 
Die adviseerde hem eens contact 
op te nemen met tegelfabriek Van 
Gorp in Ravels. Daar vragen ze een 
elektromonteur onderhoud. “Ik pak 
’s anderendaags een dag vrij, met 
het brommertje naar Van Gorp toe. 
Solliciteren bij de directeur, Charles 
Portecrero.” Het klikte gelijk. Of het 
nu kwam dat we beiden uit een 
groot gezin kwamen – Portecrero 
was getrouwd met de dochter van 
Van Gorp, hij kwam uit een gezin 
van twaalf uit Ravels-Eel – én van 
de ‘tweede serie’? “Hij was de 
tweede van de tweede serie, ik 
de eerste. Misschien was dat het 
wel, die tweede serie.” Met een 
‘wanneer kan je beginnen?’ was 
het geregeld.

Netty

In diezelfde tijd kwam Netty in zijn 
leven. Ook zij kwam uit een groot 
gezin. “Elf kinderen”,  vult Netty 

aan. “Wij woonden in Bavel. Ik 
mocht als jongste met mijn zusjes 
mee uit in Breda, dansen in ’t 
Ginneken, bij dansschool Peemen. 
Maar daar was niet zoveel aan. Ze 
hadden alle jongens al gezien. En 
ze wilden hun grenzen wel eens 
verleggen. Van de preekstoel werd 
verkondigd dat je niet naar de 
Bonte Os en niet naar Bierinks (in 
de Molenstraat, red.) mocht gaan. 
Niet naar Baarle, want dat was 
zondig, dat was slecht, daar kwam 
niets goeds vandaan.” 
Netty ging toch met twee oudere 

zusjes op stap. “Eerst met de fiets 
naar Ulvenhout. Om daar de bus 
naar Baarle te pakken. We hadden 
er veel voor over.”
De eerste de beste keer dat 
Netty naar Baarle ging, dit voorjaar 
precies 55 jaar geleden, was het 
‘raak’. “Komt er zo’n lange op me 
af, met zijn donkerbruine stem.” 
Karel durft nu wel te zeggen dat 
hij het eerste even had geprobeerd 
met Jacqueline, Netty’s oudere 
zus. “Maar die vond mij te jong. 
Toen kwam ik per ongeluk bij Netty 
uit.” Dansen, dansen en nog eens 
dansen, zo ging dat in die tijd. Van 
zeven tot half elf. “Want dan moes-
ten we met de bus weer terug. 
Gingen we weer braaf naar huis 
toe”, weet Netty nog precies.

Na een aantal keer dansen, stelde 
Karel toch eens voor zelf op de 
fiets naar Bavel te komen. “Een 
stukje wandelen in de nieuwe wijk. 
Kijken naar de koeien.” Vier jaar 
hebben ze verkering gehad. Toen 
werd het toch wel eens tijd om te 
trouwen, vonden ze. “In Baarle 
was er in die tijd bijna niet aan 
een woning te komen’, zegt Karel. 
“En we hadden ook nog niet zoveel 
geld om een woning te kopen.” 
Van ‘Dorp-Noord’ was in die tijd 
nog geen sprake. “Alleen één klein 

Kermisfoto van Karel en Netty 
(1964).

Karel 14 jaar.
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huisje stond er, Jansen in den 
akker noemden we het. Vanuit de 
St. Aloysius jongensschool (waar 
nu de Jumbo op het St. Annaplein 
is gevestigd, red.) keek je zo achter 
op de werft.” 

Huurhuisje in Turnhout

Karel en Netty vonden een huur-
woning in Turnhout: “Daar kon 
je gemakkelijker iets vinden. Elke 
week kreeg je zo’n krantje in de 
bus, met advertenties. Stonden wel 
tien huizen te huur in Turnhout, 
in alle prijsklassen.” Het was ook 
niet zo ver van zijn werk in Ravels. 
“Op een zaterdag de auto van thuis 
mee. Ze keken wel vreemd, ‘wat 
gaan jullie nu doen’? We gaan 
een huis zoeken. En weg waren 
ze.” Die eerste zaterdag was al 
raak. Het was een klein huis: “Een 
voorkamer, een salonnetje en een 
achterkamer, met nog een keu-

kentje. Voor 900 franc”, herinnert 
Karel zich nog goed.
Om te kunnen sparen voor een ei-
gen woning, trok Karel er ’s avonds 

en op zaterdag op uit. “Op m’n 
brommertje naar Baarle. Als een 
muilezel. Alle spullen achterop: 
twee, driehonderd meter kabel, 

Trouwfoto.

Spoorfamilies

Namen als Van der Vloet, Haneveer, Krijnen, Mathijssen en Pelkmans staan bekend als ‘spoorfamilies’. 
Daarbij wordt meestal in één asem door verteld dat ze met de komst van het Bels Lijntje in 1867 in de 
streek zijn komen wonen. Dat laatste klopt in elk geval niet voor de voorvaderen van Karel van der Vloet. 
Bij zijn nazoekingen voor de stamboom van Karel liep Jan Broos tegen een document aan waaruit blijkt 
dat Cornelius van der Vloet, de oudst gevonden Van der Vloet, afkomstig is uit Alphen. Hij huwt in 1766 te 
Weelde met Joanna Maria Vermeeren. Op de afbeelding de acte en de uitschrijving.

De Latijnse tekst op de akte: 
Cornelius van der Vloet ex Alpen et Joanna
Maria Vermeeren praevia dispensatione et tribus
bannis contraxerunt matrimonium coram me
parocho et testibus Joe Franciscus Vermeeren et
Francisco Boex
 
De vertaling luidt:  
Cornelius van der Vloet ex Alphen en Joanna
Maria Vermeeren na het van te voren verkregen dispensatie en drie
huwelijksaankondigingen sloten een huwelijk ten overstaan van mij
pastoor en met als getuigen Joannes Franciscus Vermeeren en
Franciscus Boex

Akte van huwelijk en uitschrijving Cornelis van der Vloet 1766.
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tien tl-balken. Schakelaars in een 
kist bovenop.” Dat werd toch al 
snel een autootje. Na zijn werk 
ging hij ook één of twee avonden 
per week naar Van de Broek in 
Terover: “Wasautomaten plaatsen, 
met vijf-polige aansluitingen, op de 
boerderijen. En kabels aanleggen.”

“Na veertien dagen in dat kleine 
huisje verveelde ik me rot, eerlijk 
gezegd”, vertelt Netty haar herin-
nering aan ‘Turnhout’. Zij had voor 
haar huwelijk in Breda bij Jansen 
Hero in de huishouding gewerkt. 
“Ik kende niemand in Turnhout. 
Gelukkig vond ik er snel werk. Bij 
een directeur van een ijzergieterij 
met twee zonen, zijn vrouw was 
gestorven, ook weer in de huis-
houding.” Zij hadden kantoor aan 
huis. “Zij vonden het wel leuk, 
een Nederlander in huis. Een 
Nederlandse stem gaf wat cachet, 
vonden ze heel netjes klinken”, 
lacht Netty. “Het bedrijf deed veel 
zaken met Nederlanders.”
Dat werk heeft Netty gedaan tot 
twee weken vóór de geboorte 
van Annemarie. “Daarna heb ik 
gewerkt voor een tassenstikfabriek. 
Kom maar eens proefdraaien, zei-
den ze tegen me. Zat ik daar met 
een kleine naast me in de fabriek.” 
Ze mocht het stikmachientje thuis 
zetten. Tot de tweede kwam heeft 
ze tassen gestikt.

Terug in Baarle

In die jaren kwam er in Baarle-
Nassau een nieuw woningbouw-
project van de grond. “In de Mar-
grietstraat en omliggende straten 
werd driftig gebouwd. Wij konden 
een twee onder één kapper kopen, 
premie A.”
Ze waren toen natuurlijk niet 
ingeschreven in Baarle-Nassau. En 
ook niet economisch gebonden. 

“Vanwege de woningnood tijdelijk 
in Turnhout. Dat volstond om ons 
bij Kempisch Belang te mogen 
inschrijven”, weet Karel nog. In 
1970 konden ze hun woning in 
Baarle-Nassau betrekken.
Met de auto reed Karel elke dag 
naar zijn baas in Ravels. “Die 
auto heb ik een half jaar na ons 
huwelijk gekocht. Een Volkswagen 
1500, motor achterin.“

6 december 1972

Op die dag kreeg het leven van 
Karel (en Netty) een heel andere 
wending. Het was een van de 
laatste keren dat er nog een trein 
over het Bels Lijntje reed. Hun 
zwager is die dag verongelukt, op 
de spoorovergang bij Boschoven. 
Hij was getrouwd met Netty’s zus 
Jacqueline. Zij hadden een klein 
gemengd bedrijf aan de Alphense-
weg, met melkkoeien, mestvarkens 
en kippen.
Vader Romme, de vader van Netty 

en Jacqueline, was bezorgd hoe 
het verder moest met zijn dochter. 
“Ze had een kleine van 18 maan-
den en de tweede was op komst”, 
schetst Netty de situatie. “Die is in 
januari geboren.” Jacqueline was 
ook een ‘burgermeisje’. “Ze waren 
pas drie jaar getrouwd. Mijn vader 
zag dat zij het bedrijf niet voort kon 
zetten.” Op de boerderij woonde de 
schoonmoeder van Jacqueline in.
Pa Romme wist ook dat Karel diep 
in zijn hart liever boer had willen 
worden. “Thuis hadden we zo’n 
drie, vierhonderd mestvarkens en 
nog zo’n 40 fokzeugen. Toen ik 
nog thuis woonde, was het eerste 
wat ik deed als ik van Harry van de 
Burgt of later van Van Gurp thuis 
kwam, naar achter de stal in. Zijn 
er zeugen aan het biggen? Daar lag 
mijn interesse, in de varkens. Maar 
ik kreeg er niet de gelegenheid 
voor, want mijn oudste broer, die 
werd boer. Zo ging dat. Als derde 
jongen had ik geen schijn van 
kans.” geeft Karel nog eens aan.

Annemarie en Heidi.
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Het was toch even nadenken hoe 
verder. “Samen hebben we het 
besluit genomen dat ons leven 
drastisch zou veranderen”, zeggen 
ze. In december was het onge-
luk. “Eind april zaten wij op het 
bedrijf”, zegt Karel. ”En kon de 
bedrijfshulp worden opgezegd.” 
Ook al daarom moest het snel 
gebeuren. Hoe de overname van 
het bedrijf moest worden geregeld, 
daarvoor hebben ze in die tijd veel 
hulp gehad van Ad van Gils, toen 
landbouwvoorlichter. “En van Pa 
Romme. Die heeft de bemiddeling 
gedaan,” vult Netty aan.

Vóór het werk

 “Jacqueline is in ons huis in de 
Margrietstraat gaan wonen. Wij in 
de boerderij aan de Alphenseweg”, 
duidt Karel de ‘woningruil’. “Met de 
woning hadden we de bedrijfsge-
bouwen en mestvarkens overgeno-
men. Niet de grond. Daar hadden 
we toen echt het geld niet voor.”
Vóór het werk, Karel bleef bij Van 
Gorp in Ravels als elektricien wer-
ken, moesten de varkens worden 

gevoerd. “Dat betekende om vijf 
uur opstaan, voeren, met de auto 
naar Van Gurp, zien dat ik om een 
uur of vijf weer naar huis kon. Zien 
dat ik niet te veel overuren moest 
maken. En weer opnieuw voeren. 
En slopen, slopen, slopen, vergun-
ning aanvragen om een nieuwe 
stal neer te mogen zetten. Want 
ik wilde er een zestig, zeventig 
zeugen bij gaan houden. Dat was 
mijn doel. Dan kon ik zelf fokken 
en mesten en had ik een gesloten 
bedrijfje.”
Nog twee jaar heeft Karel bij Van 
Gorp gewerkt. “Toen vond ik het 
wel welletjes. Maar ik kreeg geen 
ontslag van Portecrero.” Waarom 
niet? “Hij was juist een villa aan 
het zetten in Turnhout. Daar moest 
eerst alle elektriciteit worden 
gedaan. Goed Charles, heb ik toen 
maar gezegd. Dat werk ik nog 
voor je af”. Toen kon het worden 
geregeld. 

Uitbreiding

In 1980 kwam een nieuwe 
kraamstal gereed. “Toen kon ik van 
60, 70 zeugen naar 160.” Alle 

stalroosters heeft Karel zelf gelast. 
“We bestelden op een gegeven 
moment twaalf, dertien kilometer 
ijzer. Weken heb ik bij Ad van Gils 
in zijn schuur op Loveren daaraan 
gewerkt. Zelf had ik geen ruimte. 
Knippen, lassen, mallen gemaakt 
voor de roosters. Alles met Ad. Die 
kende de nieuwe methoden van 
varkenshouden.” De afwerking van 
de stal was natuurlijk geen enkel 
probleem. Dat had Karel vaker 
gedaan bij anderen. Ook metselen 
heeft Karel in die tijd geleerd.
Ad van Gils gaf nuttige adviezen. 
“Die kende inderdaad de nieuwe 
methoden van varkenshouden. 
Die kooi moet je anders inrichten, 
zei die dan. Dan kun je er meer 
beesten in houden.”

Niet alleen het bedrijf groeide. 
“Ook ons gezin,” vertelt Karel. “In 
Turnhout zijn onze twee dochters 
geboren: Annemarie en Heidi. Op 
3 mei 1977 kregen we een zoon, 
Antoon. Met hem was ons gezin-
netje compleet.”
Acht maanden later sloeg het 
noodlot toe: “Onze oudste doch-
ter Annemarie verongelukte voor 
onze deur. Op de terugweg van 
school met haar fietsje.” Dat was 
22 november 1977. Verdriet en 
ontreddering. “Er was maar één 
manier om verder te gaan: als het 
moeilijk wordt een extra tandje 
bijzetten, er zijn voor elkaar. Het 
heeft ons samen sterker gemaakt. 
Je moet voor elkaar, maar ook voor 
de kinderen,” zeggen ze over die 
bewogen tijd. 

Weer naar school

In de loop der jaren heeft Karel er 
grond bijgekocht: “Die liet ik prak-
tisch allemaal door de loonwerker 
doen. Voor de akkerbouw had ik 

De boerderij aan de Alphenseweg (1999).
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ook geen tijd. Met zeshonderd 
mestvarkens en 180 zeugen had 
je goed je werk. In de stallen heb 
ik de kost verdiend. Maakte wel 
mijn eigen bouwplan. En kon er 
natuurlijk mijn mest kwijt.”
Karel had een quotum van een 
kleine drie hectare suikerbieten. 
”En voor de rest granen, maïs, 
aardappelen. Maar ook vollegrond 
groenten. Dat ging niet altijd van 
een leien dakje.”

In Alphen ging Karel weer naar 
school. “Een cursus landbouw ge-
volgd. Je had er van thuis uit wel 
zicht op, maar er veranderde ook 
veel. D’r kwam veel meer aandacht 
voor de voederconversie: wat eten 
die varkens voor een kilo groei. 
Alles kwam ook in de PC staan. 
Dus moest er een computercursus 
worden gevolgd.
Karel beschrijft de ontwikkelingen 
in de varkenshouderij. “Wij begon-
nen met 16 biggen per zeug, mis-
schien zeventien. Toen we stopten, 
zaten we op een-, tweeëntwintig. 
En nu hoor je ze al praten over 

dertig biggen per zeug!” 
Hij heeft veel profijt gehad van 
zijn technische opleiding. Was er 
iets kapot, dan kon Karel het zelf 
oplossen. De waterleiding, de elek-
triciteit.“ Ik had geen smid nodig. 
Ik had mijn eigen lasapparaat. In 

de middaguren was daar wel tijd 
voor.”

Landinrichtingscommissie

In 1997 zijn de zeugen afgestoten. 
“Ik had er wat minder voldoening 
van.” 
Zo’n jaar voordat dat besluit viel, 
had Louis Hendriks tegen hem 
gezegd: “Jij moet in de Landin-
richtingscommissie.” Karel had 
er eigenlijk niet zoveel zin in. “Ze 
bleven maar aandringen. Uitein-
delijk is het een heel interessant 
traject geweest.” Tot het einde, in 
2012, heeft hij deel uitgemaakt 
van de landinrichtingscommissie 
Baarle-Nassau. In de laatste jaren, 
bij de administratieve afhandeling, 
was het minder intensief, daarvoor 
was het toch al snel een halve 
werkweek.
“Met mijn grond lag ik in de 
ruilverkaveling Alphen. Die was 
toen al afgewikkeld.” Karel had 
zodoende geen eigenbelang in de 
ruilverkaveling Baarle-Nassau. 

Luchtfoto van de boerderij.

Heidi en Anton.
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Zijn taak was de belangenbehar-
tiging vanuit de boeren. “Percelen 
bekijken, herindelingsvoorstellen 
beoordelen. Dat soort werk. In de 
gaten houden dat zeker de boeren 
niet tekort gedaan werden.”
Eerst had ook Karel het idee dat 
“vanuit de natuur wel een erg grote 
claim wordt gelegd. Dan denk je, 
dat kan niet, dat kan niet! Maar 
eer dat het is afgewerkt, en je dan 
ziet hoeveel gronden je vrij hebt 
kunnen maken… In de beemden 
bijvoorbeeld, gronden waar de 
boeren niet veel mee konden. We 
hebben iedereen, in mijn ogen dan 
toch, heel goed kunnen toedelen. 
Echt volgens het boekje.”
Later kwam hij vaak mensen tegen 
die tegen hem zeiden: ‘Karel, het 
boert nu toch wel heel gemak-
kelijk. Vroeger waren we de helft 
van de tijd kwijt met rijden. Deden 
we niks anders dan heen en weer’. 
“Mensen die heel tevreden waren.” 
Anderen hebben het er, zelfs nu 
nog, wat meer moeite mee. “Het 
zij zo”, zegt Karel berustend. “We 
kregen ze in die jaren allemaal aan 
tafel. Best wel pittig, hoor! Maar ik 
kijk er met een tevreden gevoel op 
terug.” 

Niet alleen de landbouw, maar 
ook de natuur is er volgens Karel 
goed op vooruitgegaan. “Als je nu 
het Gorpeind afrijdt, en je gaat dan 
rechtsaf de beemden in…. Ik ga er 
van ’t zomer toch nog eens wan-
delen. Al die lage beemden zijn 
naar de natuur gegaan. Eerst staan 
ze allemaal met de hakken in het 
zand. Maar zodra het achter de rug 
is, zien ze de voordelen. Waren ze 
vroeger wel twee weken bezig om 
alles in de kuil te krijgen, nu is 15 
hectare er in twee en een half uur 
vanaf en ’s anderendaags is het 
nog een paar uur werk om het weg 
te halen, met hetzelfde materieel! 
Dan is boeren toch een stuk geëvo-
lueerd. Een stuk gemakkelijker. In 
dat opzicht dan toch.”

Ver weg 

Op mijn vraag of ze wel eens ver 
weg zijn geweest, proesten ze het 
uit. “Onze Heidi is fysisch geograaf. 
En heeft altijd de drang om overal 
naar toe te vliegen. Die is ge-
trouwd op gegeven moment. Had 
twee kindjes. Maar ze wilde nog 
zo graag eens naar het buiten-
land.” Met haar man Erwin is ze 
naar Aruba gegaan. “Hij had een 
contract voor drie jaar, daar op 
Aruba, in het onderwijs. Komen ze  
half augustus zeggen, dat ze twee 
weken later weg zijn. Ik was er 
helemaal kapot van,” vertelt Netty.
“Ik denk, dat kan toch niet waar 
zijn. Dat ik de kleinkinderen niet 
meer zie” vervolgt nog steeds 
Netty. “Ik ga boeken! Ze is op 22 
november jarig. Een dag of tien 
van tevoren belden we met Heidi: 
‘Mogen we ook op jouw verjaar-
dag komen?’. Die wist niet wat ze 
hoorde. Zo zijn we braaf vier jaar 
op rij naar Aruba gegaan, want ze 
tekende nog een jaar bij.” 
Een keer had Heidi op de tweede 

dag van hun verblijf een verrassing 
voor haar ouders: ‘Morgen om zes 
uur opstaan’.  “Ik denk het niet”, 
zegt Karel. Maar hij was niet zo 
gek of ze vertrokken de volgende 
ochtend vroeg naar Puerto Rico. 
“Aruba is een kale knikker, weinig 
te beleven. Puorto Rico is de natte 
tropen. Maar anderhalf uur vliegen 
vanaf Aruba. We zaten daar mid-
den in het oerwoud. De bloemen 
kwamen daar zo uit de bomen. Zo 
kom je nog eens ergens.”
Daarvoor waren ze wel eens een 
week naar Spanje gegaan, met 
de kinderen. Of naar Luxemburg 
voor een paar dagen. Oostenrijk en 
Duitsland hadden ze ook wel eens 
bezocht. “Maar nooit meer dan een 
week. Je had altijd bedrijfshulp 
nodig”, verklaart Karel. “En nu vin-
den we het leuk om in Nederland 
ergens een weekje te fietsen.”

Geen opvolger

“De interesse van onze kinderen 
lag niet bij het boeren,” zegt Karel. 
“Dus geen opvolger op het bedrijf.” 
Zowel Heidi als Antoon zijn gaan 

‘Als je ziet hoeveel gronden je hebt 
kunnen vrijmaken….’.
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studeren. Beiden zijn getrouwd. 
“We hebben inmiddels zes klein-
kinderen: drie jongens en drie 
meisjes.”
In 2010 zijn Karel en Netty van 
het bedrijf aan de Alphenseweg 
naar de Generaal Maczeklaan 
verhuisd. Vorig jaar hebben ze hun 
gouden bruiloft gevierd. “We hopen 
zo nog een poosje samen verder te 
mogen”, besluiten ze het gesprek.

Toen Karel gevraagd werd of ik 
eens met hem ‘Aon de praot…’ 
kon, had hij eerst afhoudend 

gereageerd: ”Ik heb niet zoveel 
te vertellen.” Na drie uur ‘Aon de 
praot…’ bleek het tegendeel. Maar 
ik had ook niet anders verwacht. 
Karel heeft mij een mooi beeld 
geschetst van het leven in zijn 
jonge jaren. En van de wending 
in zijn leven. “We hebben samen 
zeker niet stilgezeten”, zegt Karel 
na afloop bijna verontschuldigend. 
En dan heb ik nog niet eens gehad 
over wat hij allemaal weet van het 

gereedschap dat vroeger door de 
boeren werd gebruikt. Juist ook 
omdat hij er zelf veel mee heeft ge-
werkt, mee heeft moeten werken. 
En natuurlijk belangstelling heeft 
voor techniek. Wie vorig jaar met 
het heem op bezoek is geweest in 
de schuur van de heemkundekring 
in Goirle, zal dat zonder meer 
kunnen beamen. Ga ik hem vast 
nog een keer het hemd van het lijf 
over vragen. Dan weet je dat vast, 
Karel!

Foto’s beschikbaar gesteld door familie 
Vander Vloet.

Uitnodigingskaart bij het 50-jarig 
huwelijk.

Familiefoto bij de gouden bruiloft.

Op vakantie.
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 Klaar…? Over.

Verkeersbrigadiers in Baarle
INEKE VAN ELSWIJK-STEVENS 

Een gesprek met Mevrouw van Til-

burg uit de Pastoor de Katerstraat 

zet in 2016 Ineke van Elswijk op 

het spoor van de verkeersbriga-

diers. Dat maakt haar nieuwsgierig 

naar het ontstaan en de werking 

hiervan. Zij gaat op onderzoek uit 

en ondervindt dat niet alle facet-

ten van dit stukje dorpsgeschiede-

nis goed opgetekend worden. Hier 

volgen haar bevindingen.

Mevrouw van Tilburg is een van de 
oprichtsters van de oudervereni-
ging van de toenmalige meisjes-
school ‘Maria Regina’ in Baarle-
Nassau. Niet lang daarna komen 
de eerste verkeersbrigadiers in 
actie. Dat moet eind jaren zeventig 
of begin jaren tachtig van de vorige 
eeuw geweest zijn. De exacte 
datum kan Mevrouw van Tilburg 
niet meer achterhalen. Zij adviseert 
mij te informeren bij Zuster Anita. 
Die vertelt me dat haar medezuster 
Cherubine in 1970 naar Baarle 
is gekomen en dat zij al vrij snel 
daarna met de verkeersbrigadiers 
is begonnen. Meer informatie moet 
ik maar eens op het gemeentehuis 
proberen te achterhalen, is haar 
advies. Hieronder volgen mijn 
bevindingen.

Archiefstukken

De heer Buys, ambtenaar op het 
gemeentehuis van Baarle-Nassau, 
laat weten dat er over dit onder-
werp een map bestaat met het 
jaartal 1959. Die zit echter niet 
meer in het archief van Baarle, 
maar wordt bewaard in het Regi-
onale Archief in Tilburg. Archief-
stukken met een bepaalde ‘leeftijd’ 
gaan altijd naar het Regionaal 
Archief. 
1959… De data worden steeds 
vroeger en ik word alsmaar 
nieuwsgieriger! In het Regionale 
Archief word ik heel vriendelijk 
ontvangen en men brengt mij de 
betreffende doos. Ik vind een en 
ander.

Februari 1959
In deze maand dient broeder Felix* 
een verzoek in bij de gemeente 
Baarle-Nassau voor de aanschaf 
van uitrusting voor verkeersbriga-
diertjes. De gemeenteraad keurt 
dit goed op 17 april 1959. Hij 
krijgt Fl. 50,-. Op welke wijze deze 
‘agentjes’ gebrigadierd hebben, 
kan ik niet achterhalen. En ook 
niet voor hoe lang.

16 september 1971
De heer Wels, wachtmeester der 
Rijkspolitie, Inspectie in het ressort 
‘s-Hertogenbosch, District Breda, 
Groep Baarle-Nassau, richt een 

*Broeder Felix Goyaerts is in die tijd hoofd van de Lagere Jongensschool St. Aloysius. Deze school stond toen op de hoek 
Alphenseweg / St. Annaplein, waar nu Jumbo gevestigd is.

schrijven aan de groepscomman-
dant der Rijkspolitie in Baarle-Nas-
sau. Hij vermeldt daarin dat hij, 
naar aanleiding van de mondelinge 
opdracht van de heer Burgemees-
ter der Gemeente Baarle-Nassau, 
een onderzoek gaat doen om te 
komen tot de oprichting van een 
jeugdbrigade. Het wil echter maar 
niet lukken omdat er problemen 
zijn met de onoverzichtelijke 
oversteekplaatsen. Het onderzoek 
daarnaar raakt niet afgerond. Wel 
zijn eventuele kosten bekend. Er 
moeten vier brigadiertjes zijn per 
post. Een jas kost Fl. 42,20 en 
een ‘spiegelei’ (stopbord) kost Fl. 
9,- . Per post zijn van elk twee 
stuks nodig. Een antwoord op deze 
brief is niet te vinden. Ik vind wel 
een potloodkrabbel met de tekst 
‘Begroting 1971’.

Nieuwe aanvragen

27 april 1976
De Adjudant van de Rijkspolitie in 
Baarle-Nassau, tevens voorzitter 
van de plaatselijke afdeling van 
Veilig Verkeer Nederland (VVN), 
de heer Bras, heeft contact met de 
ouders van de schoolgaande jeugd. 
Hij schrijft naar aanleiding daarvan 
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aan het College van Burgemeester 
en Wethouders het volgende: ‘Men 
wilde graag een jeugdverkeersbri-
gade opstarten, maar het is helaas 
zover niet gekomen. Wel waren 
een vijftiental ouders bereid zich in 
te zetten voor de begeleiding van 
de kinderen. Er komt voorlopig een 
proef in de Generaal Maczeklaan 
tegenover de woning van de heer 
Jansen, fietsenmaker. Echter er 
moet wel kleding en uitrusting 
komen die voldoen aan de eisen, 
gesteld door de Stichting Weten-
schappelijk Onderzoek Verkeersvei-
ligheid. Hierom zij het mij vergund 
aan U te verzoeken mij toestem-
ming te verlenen, op rekening 
van de gemeente Baarle-Nassau, 
voorlopig te mogen aanschaffen:
3 stuks poncho’s met zuidwester 
ad Fl. 51,- p/st. 
3 stuks stopbordjes (verkeersstaf) 
ad Fl. 12,50 p/st.  
Totaalbedrag Fl. 190,50.’

5 januari 1977
Er komt antwoord van B en W. 
Men gaat akkoord. Na ontvangst 
van de nota zal tot betaling worden 
overgegaan.

11 maart 1981
De Oudervereniging Baarle-Nas-
sau, p.a. Nassaulaan 17, neemt 
contact op met de burgemeester 
als hoofd van de plaatselijke 
politie. Het gaat om het volgende. 
In het blad van VVN ‘Wegwijs’ van 
november 1980 wordt men door 
de Stichting Verkeersbrigadiers er 
op geattendeerd, dat verkeersbri-
gadiers officieel aangesteld dienen 
te worden. De oudervereniging 
verzoekt de burgemeester om de 
brigadiertjes van de Chaamseweg/
Leliestraat en die van de Generaal 
Maczeklaan/Willem-Alexander-
straat als zodanig aan te stellen.

27 maart 1981
De burgemeester besluit om de 
bovenstaande verkeersbrigadiers 
onder verwijzing naar artikel 7 van 
het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens als zodanig aan 
te stellen. Vanaf die datum zijn al 
onze brigadiers officieel geregis-
treerd!

 Nu hier, dan daar

Ik zoek verder op het gemeente-
huis in het archief. Daar vind ik 
voornamelijk bescheiden die be-
trekking hebben op verzekeringen. 
Er wordt, zo blijkt, gediscussieerd 
over de vraag uit welk potje er geld 
beschikbaar is voor brigadiers. Is 
dat Verkeersveiligheid of Burger-
zaken?

September 1989
Er worden tien spelden aange-
vraagd voor brigadiers die vijf jaar 
gebrigadierd hebben. Die kosten 
Fl. 15,- per stuk. Op het eind van 
het schooljaar worden de (volwas-
sen?) brigadiers bij de burgemees-
ter in het gemeentehuis op de 
koffie uitgenodigd. Daar worden 
officieel de speldjes en bloemen 
uitgereikt.

Schooljaar 1992
Op initiatief van enkele ouders 
wordt er gestart met brigadieren op 

de kruising Sportlaan/Oranjelaan. 
Door een tekort aan vrijwilligers 
heeft dit helaas maar kort geduurd.

Schooljaar 1993
Doordat de Chaamseweg nieuwe 
riolering en straatwerk krijgt, 
hoeven de brigadiers daar niet 
aanwezig te zijn. Gezamenlijk be-
sluiten ze te gaan brigadieren  bij 
de Sportlaan/Oranjelaan. Wanneer 
de Chaamseweg weer open is, 
gaan de brigadiers terug naar hun 
vertrouwde plek. Omdat de nood-
zaak is aangetoond om ook op de 
Sportlaan te brigadieren, start hier 
een nieuwe groep vrijwilligers.

12 december 1994
Er wordt bij de gemeente een 
verzoek ingediend om bij de post 
Chaamseweg/Leliestraat mistlam-
pen te plaatsen.

15 juni 1995
De Rijkspolitie doet onderzoek 
naar de noodzaak van mistlampen.

14 september 1995
De gemeente Baarle-Nassau vraagt 
naar het standpunt betreffende de 
mistlampen aan de aanvragers.

22 oktober 1996
Er wordt een nieuw verzoek inge-
diend om staaflampen te gebrui-
ken bij mistig weer op de post 
Chaamseweg/Leliestraat.

3 december 1996
De gemeente gaat akkoord met de 
aanschaf van twee staaflampen 
met rood opzetstuk. Ze worden 
aangeschaft via de brandweer en 
kosten Fl. 319,- per stuk.

Baarlese oplossing

1995 - Een typisch Baarlese zaak
Vanuit de basisschool van Baarle-
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Hertog komt een verzoek voor 
vrijstelling van brigadiers van de 
‘Belse’ school om hun taak uit 
te oefenen op Nederlands grond-
gebied. Men maakt de volgende 
afspraak. De Belgische brigadiers 
worden door Burgemeester en 
Wethouders van Baarle-Nassau 
aangewezen, voor zover zij hun 
taak uitoefenen op Nederlands 
grondgebied.   De Belgische briga-
diers zijn allemaal personeelsleden 
van de school en zij vallen onder 
de Belgische schoolverzekering. 
Hun benaming wordt: ‘gemach-
tigde opzichter’ ten behoeve van 
het begeleiden van rijen schoolkin-
deren.

26 maart 1996 
Er komt bij de gemeente Baarle-
Nassau een verzoek binnen voor 
jeugdbrigadiers. Ook op de Sport-
laan blijken ze nodig te zijn. Er 
zijn te weinig volwassen brigadiers 
en dit tekort wordt aangevuld met 
jeugdbrigadiers op de Sportlaan 
en de Generaal Maczeklaan. Op 
de Chaamseweg wordt niet met 
jeugdbrigadiers gewerkt.

1998
Er is nog steeds een wens om vei-
ligheidslichten op de Chaamseweg/
Leliestraat. Uiteindelijk besluit de 
gemeente een Bi-Flash te instal-
leren.

4 November 1998
De Bi-Flash wordt feestelijk in 
werking gesteld.

Schooljaar 2008/2009
De basisschool van Baarle-Nassau 
gaat verhuizen naar een geheel 
nieuw gebouw, gelegen aan de 
Schoolstraat. De brigadiers ver-
huizen mee. Ze posten nu bij de 
kruising van de Schoolstraat en de 
Reigerlaan en bij de uitrit van het 

nieuwe brede-school-gebouw aan 
de Boschovenseweg. Ook de briga-
diers van de Chaamseweg verhui-
zen. Zij gaan naar de kruising met 
de Hoogbraak. Tussen de middag 
wordt er niet gebrigadierd.
Al die jaren hebben de jassen en 
de stokken van de oversteekpost 
aan de Chaamseweg bij de familie 
Krijnen in de sigarettenwinkel 
gehangen. Als op maandag de 
winkel gesloten was, konden de 
brigadiers even bij José ‘achterom’. 
De brigade bij de Sportlaan wordt 
opgeheven.

Officieel erkend

Schooljaar 2010
Het traditionele koffiedrinken bij 
de burgemeester wordt afgeschaft. 
Er is te weinig belangstelling voor. 
Het bedankje voor dit vrijwilligers-
werk wordt gecombineerd met de 
dankochtend voor alle vrijwilligers 
van de school in de aula van de 
Uilenpoort. 

Schooljaar 2012/2013
Om de verkeersveiligheid te bevor-

deren, worden er voortaan twee 
poppen geplaatst bij de oversteek-
plaats op de Boschovenseweg. Zij 
roepen de automobilisten op om 
‘slow’ te rijden. 

Schooljaar 2015
Na de kerstvakantie stopt het bri-
gadieren aan de Chaamseweg.

Schooljaar 2016
De schooltijden veranderen en veel 
kinderen blijven in het middaguur 
over op school. Daarom wordt 
er tussen de middag niet meer 
gebrigadierd.
Momenteel krijgt de oudervereni-
ging elk jaar een subsidie van de 
gemeente, waarmee de kosten voor 
jassen, verzekeringen en presentjes 
voor de brigadiers betaald worden.

Citaat van de VVN: ‘Al sinds 
1947 helpen verkeersbrigadiers 
kinderen bij het veilig oversteken 
van wegen en straten van en naar 
school. Vanaf 1984 is de status 
van de verkeersbrigadiers wet-
telijk geregeld en zijn bestuurders 
van (gemotoriseerde) voertuigen 
verplicht te stoppen voor een stop-
teken van een verkeersbrigadier. Er 
zijn ook richtlijnen voor de selectie, 
de aanstelling, de opleiding en de 
uitrusting van de verkeersbriga-
diers. In Nederland zijn er op dit 
moment zo’n 26.000 actief. Ze 
worden vertegenwoordigd door 
Veilig Verkeer Nederland’.

 Slot

Ik heb mijn uiterste best gedaan 
om informatie te verzamelen voor 
deze notitie. Het spijt me als hier 
of daar onjuiste data zijn vermeld 
of gegevens ontbreken. Mocht dat 
zo zijn, dan hoor ik dat graag.
Ik wil iedereen bedanken die mij 
informatie verschafte.
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Enclaves in Zuid-Europa

Hoe uniek is Baarle? (7)

HERMAN JANSSEN

Op onze wereldwijde zoektocht 

naar enclaves zijn we in het voor-

malige Joegoslavië aanbeland. 

Daar bevindt zich een enclave van 

de republiek Bosnië en Herzego-

vina, volledig omringd door grond-

gebied van de republiek Servië. 

Deze enclave is in Bosnië-Her-

zegovina gekend als Medurjecje, 

in Servië heet diezelfde enclave 

Sastavci. Beide landen erkennen 

het bestaan ervan, wat het gebied 

een wettelijk statuut geeft. Des 

te opmerkelijker is het dat de en-

clave niet eens door google maps 

of google earth wordt getoond. 

Bosnië en Herzegovina 

Bosnië-Herzegovina, kortweg 
‘Bosnië’, is een federale republiek 
in de Balkan (het zuidoosten van 
Europa). In 2013 telde Bosnië 
3.791.622 inwoners op een 
oppervlakte van 51.209 km². 
In de hoofdstad Sarajevo wonen 
ongeveer 430.000 mensen.

Burgeroorlog

Bosnië riep een jaar na het referen-
dum van 1 maart 1992 de onaf-

hankelijkheid uit. Na Slovenië en 
Kroatië was Bosnië het derde land 
dat zich van het voormalige Joego-
slavië afscheidde. Het referendum 
werd door het merendeel van de 
Bosnische Serviërs geboycot. Zij 
waren tegen de onafhankelijk-

heid. Kort na het uitroepen van de 
onafhankelijkheid in 1992 brak 
de Bosnische burgeroorlog uit die 
naar schatting aan honderd- tot 
tweehonderdduizend mensen 
het leven heeft gekost. Het kort 
daarvoor gevormde Bosnisch-
Servische leger onder leiding van 
generaal Ratko Mladic omsingelde 
en bombardeerde - gesteund door 
het Joegoslavisch Volksleger - de 
Bosnische hoofdstad Sarajevo. Eén 
miljoen vluchtelingen vertrokken 
naar het buitenland.

De politieke leider van de Bosni-
sche Serviërs, Radovan Karadzic, 
kwam op 12 mei 1992 met het 

Medurjecje, een Bosnische enclave in Servië. www.priboj.rs

Ratko Mladic en Radovan Karadzic. 
https://sibenski.slobodnadalmacija.hr
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plan om de Bosnische volkeren 
fysiek te scheiden. Al in 1992 
werden tientallen Bosnische 
steden en dorpen aangevallen en 
geplunderd. Vooral de Bosnische-
Serviërs hebben zich aan etnische 
zuiveringen schuldig gemaakt. De 
niet-Servische bevolking die ter 
plaatse bleef, werd uitgemoord, 
opgesloten in gevangenkampen of 
verdreven. Er vonden massamoor-
den plaats, o.a. in Srebrenica waar 
in 1995 ruim achtduizend mensen 
zijn vermoord. 
De Bosnische burgeroorlog ein-
digde na internationaal ingrijpen 
in 1995 met het verdrag van 
Dayton, waarna de betrekkingen 
met de buurlanden stabiliseerden. 
Het verdrag verdeelde Bosnië in 
twee entiteiten: de Federatie van 
Bosnië en Herzegovina (bewoond 
door Bosniakken en Bosnische 
Kroaten) en de Republika Srpska 
(een deelrepubliek bewoond door 
Bosnische Serviërs die onafhanke-
lijkheid nastreven). Vluchtelingen 
werden in staat gesteld om naar 
hun oorspronkelijke woonplaatsen 
terug te keren, maar de onveilige 
situatie weerhield de meesten 
daarvan. In grote delen van het 
land zijn nog altijd tal van huizen 
en zelfs hele dorpen onbewoond. 
De petrochemische industrie en 
de winning van kolen en zink zijn 
door de oorlog flink beschadigd. 

Radovan Karadzic werd in 2010 
opgepakt nadat hij zich jarenlang 
onder een valse naam in Belgrado 
wist te verschuilen. In maart 2016 
is hij door het Joegoslavië tribunaal 
in Den Haag tot een gevangenis-
straf van 40 jaar veroordeeld. 
Anderhalf jaar later werd Ratko 
Mladic tot een levenslange ge-
vangenisstraf veroordeeld wegens 
deelname aan genocide, misdaden 
tegen de menselijkheid en oorlogs-

misdrijven. Hij was in mei 2011 
gearresteerd.

Medurjecje

Medurjecje is een enclave van 
Bosnië die zich ten westen van de 
Servische stad Priboj (regio Zla-

tibor) bevindt. De enclave maakt 
deel uit van het dorp Rudo (regio 
Foča), gelegen in de Bosnische 
deelrepubliek Srpska. De op-
pervlakte bedraagt slechts 395 
hectare 83 are en 57 centiare, 
waardoor de enclave op heel wat 
kaarten niet getoond kan worden. 

Volledig door Servisch gebied omringd. http://geosite.jankrogh.com

Ondertekening van het verdrag van Berlijn op 13 juli 1878. 
https://foto-history.livejournal.com
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Medurjecje ligt op 400 à 500 me-
ter boven het zeeniveau, op 15 km 
ten westen van het drielandenpunt 
tussen Bosnië, Servië en Mon-
tenegro en op 1.130 meter van 
het thuisland Bosnië. De enclave 
omvat heel het dorp Medurjecje en 
een klein deel van het dorp Sas-
tavci, dat grotendeels op Servisch 
grondgebied ligt.

Ontstaan

Van een echte enclave volgens 
het internationaal recht is pas 
sprake vanaf het uitroepen van 
de Bosnische onafhankelijkheid 
op 5 april 1992. Op dat moment 
werd Medurjecje een internatio-
nale enclave. Wat hieraan vooraf 
ging, is bij gebrek aan schriftelijke 
documenten amper bekend, al 

staat vast dat de enclave een 
restant van het Oostenrijks-
Hongaarse koloniale verleden is. 
In 1878 werd tijdens het Congres 
van Berlijn het Balkangebied door 
de grote mogendheden verdeeld. 
Oostenrijk mocht toen Bosnië en 
Herzegovina innemen. Ten gevolge 
van ‘bijzondere eigendomsaange-
legenheden’ werd ook Medurjecje 
geannexeerd. Wat deze ‘aangele-
genheden’ waren, weten we niet. 
Volgens een verhaal dat circuleert 
onder de plaatselijke bevolking 
kreeg de dochter van een lokale 
bestuurder ten tijde van de Otto-
maanse overheersing een stuk land 
als bruidsschat toegewezen toen zij 
met een Oostenrijks-Hongaarse of-
ficier trouwde. Oostenrijk-Hongarije 
beschouwde dit gebied al snel als 
een onderdeel van zijn territorium. 
Volgens een andere verklaring 
kreeg het Oostenrijks-Hongaarse 
Rijk in 1878 een aantal militaire 
garnizoenen binnen de Ottomaan-
se grenzen, waaronder Medurjecje. 
Hoe dan ook, na het Berlijnse 

Mioce, nu een vredig dorpje. https://wikimedia.org

Priboj-centrum. www.slobodnaevropa.org
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Congres behoorde Medurjecje niet 
meer tot het Ottomaanse Rijk, de 
omringende dorpen wél. Vervol-
gens overleefde de enclavesituatie 
zowel de val van het Oostenrijks-
Hongaarse Rijk als de ontbinding 
van de Republiek Joegoslavië.

Bevolking

Tijdens de burgeroorlog (1992–
1995) nestelden het Servisch-
Bosnische en Joegoslavische leger 
zich op de heuveltoppen nabij 
de enclavegrens. Nadat in het 
nabijgelegen dorp Mioce zeven-
tien Bosniërs waren ontvoerd en 
vermoord, vluchtte een groot deel 
van de enclavebevolking eind 
1992 weg. Strikt genomen vond in 
de enclave geen etnische zuivering 
plaats noch werd er grondgebied 
ingenomen. Maar sinds het herstel 
van de vrede keerden slechts 
zeven Bosniërs naar hun vroegere 
eigendom terug. Zij hebben geen 
Servische druk van de politie of 
het gerecht moeten doorstaan. 
Veel gerestaureerde huizen worden 
overigens door de eigenaren als 
vakantie- en weekendhuisjes 
gebruikt.

In 1999 telde de enclave 75 ge-
zinnen, goed voor 270 inwoners. 
De bevolkingsdichtheid bedroeg 
68 inwoners per km². De helft van 
de bevolking was Bosnisch moslim 
van origine, ruim 70% had de Ser-
vische nationaliteit. In 2012 telde 
de enclave 80 gezinnen of 283 
inwoners, waaronder nog maar 
32 Bosnische moslims. Slechts 
15,3% van de bevolking is jonger 
dan 20 jaar. De gemiddelde leeftijd 
in de enclave is vijftig jaar, wat 
hoog is. Dat komt omdat alsmaar 
meer jongeren bij gebrek aan werk 
hun dorp verlaten.

De bevolking is deels tewerkgesteld 
in de industrie en dienstverlening 
in Priboj. Daarnaast zijn er vooral 
de extensieve veehouderij, groe-
ten- en fruitteelt en bosbouw. Het 
succes van de onlangs opgerichte 
melkverwerkingsfabriek Bioim-
lek op Servisch grondgebied van 
Sastavci zorgt voor een toegeno-
men belangstelling in de omlig-
gende dorpen voor de traditionele 
veeteelt.

Curiositeiten

Medurjecje is een buurtschap 
van de Bosnische gemeente 
Rudo. Maar de enclave is sterk 
verbonden met de omringende 
Servische gemeente Priboj. Alle 
voorzieningen komen namelijk 

vanuit Servië. Denk daarbij aan 
de tewerkstelling, elektriciteit, 
televisie, telefoon, post, onderwijs, 
politie en medische zorg. Een groot 
deel van de enclavebevolking is in 
het Servische Priboj tewerkgesteld. 
De telefoons in Medurjecje hebben 
een Servisch nummer, dus begin-
nend met +381. Enclavebewoners 
betalen hun factuur voor telefoon, 
water en elektriciteit in Servische 
dinars! Brieven naar de Bosnische 
enclave worden eveneens via 
Servië bezorgd. De Servische post 
bedient de enclave als een gewone 
Servische gemeente. Zowel de 
Bosnische (BA 73260) als de 
Servische postcode (RS 31330) 
kan gebruikt worden. 

De plaatselijke basisschool is vol-
ledig met geld van de Servische 
overheid opgericht en gesubsi-
dieerd. Bijgevolg wordt daar het 
Servische onderwijsprogramma 
gevolgd. Aansluitend gaan de 
meeste jongeren uit de enclave 
naar het voortgezet onderwijs in 
Priboj. Met het oog op de orde-
handhaving werken Bosnische en 
Servische politiediensten samen. 
De Bosnische politie mag de 

De burgemeester van Priboj heet de leerlingen in Sastavci welkom bij het begin 
van het nieuwe schooljaar. http://media.ppmedia.rs

Basisschool in Sastavci. 
https://archive.is
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grenspost met Servië niet passeren. 
Wanneer in de enclave een misdrijf 
wordt gepleegd, voert de Servische 
politie van Priboj het onderzoek 
uit en volgt de politie van Rudo 
het proces in Bosnië op. Het enige 
ziekenvervoer in de enclave wordt 
vanuit het ziekenhuis van Priboj 
geregeld. Normaal behandelt 
men daar alleen mensen die een 
Servische ziekteverzekering heb-
ben. Degenen met een Bosnische 
ziekteverzekering worden alleen in 
noodsituaties geholpen. Dit alles is 
een erfenis van het vroegere Joego-
slavië. Bestaande faciliteiten uit die 
tijd bleven om praktische (vooral 
financiële) redenen behouden.

Naast de unieke institutionele 
regelingen, is Medurjecje ook 
interessant in termen van nationa-
lisme. De enclavebewoners voelen 
zich uitdrukkelijk Serviër en geen 
Bosniër. In de enclave zie je slechts 
Servische vlaggen: op posters en in 
huizen, maar ook bij de plaatselijke 
staatsinstellingen. Medurjecje is 
geen etnische enclave en de encla-
vegrens is ook niet zichtbaar in het 

straatbeeld. Er zijn geen grenspalen 
of stenen die de grens aanduiden. 
Er zijn ook geen grenscontroles tus-
sen de enclave en het omringende 
Servische grondgebied.

Kunnen we Medurjecje dan als 
een ‘non-enclave’ beschouwen, 
een enclave die er feitelijk geen is? 
Neen! De enclavesituatie wordt in 
de eerste plaats concreet ervaren 
omdat alle enclavebewoners hun 
grond- en gemeentebelasting in 
Bosnië betalen, ook al krijgen ze 
daar geen voorzieningen voor in 
de plaats. In de tweede plaats is 
de enclave maar moeizaam door 
het bestaande wegennet ontslo-
ten. Door de enclave passeert een 
weg (R449) naar het Bosnische 
gehucht Ustibar, van waaruit zowel 
het Bosnische Rudo (R467) als het 
Servische Priboj (R449 en 191) 
bereikbaar zijn. Kort voor de grens 
met Ustibar, ruim een kilometer 
ten noordoosten van de enclave, 
staat een Servisch douanekantoor. 
De enclave bevindt zich namelijk 
in de Servische douane-unie. 
Iets verderop in Ustibar staat een 
Bosnische grenspost. Zo passeren 
de enclavebewoners tot tweemaal 
toe een douanepost alvorens 
zij hun gemeentehuis in Rudo 
bereiken. Dat doen zij overigens 
best met de auto, want er is geen 
busverbinding tussen de enclave 
en het gemeentecentrum. Wél is de 
enclave netjes door een busdienst 
met Priboj in Servië verbonden! 
Via Ustibar naar Priboj zijn er maar 
liefst vier grensposten. Wie in Pri-
boj werkt, wordt aan de grens dus 
acht keer per dag tegengehouden 
en gecontroleerd! De internationale 
groene kaart voor het voertuig 
wordt telkens nagekeken en zelfs 
kleine hoeveelheden voedsel wor-
den als verdacht geviseerd.  

Al die grensovergangen zorgen voor 
een isolement van de enclave en 
leiden soms tot absurde situaties. 
Zo mogen buitenlandse auto’s 
Servië niet binnenrijden langs de 
grenspost in Ustibar. Een bijko-
mend probleem voor de enclave-
bewoners is dat zij in de praktijk 
altijd douaneplichtig zijn. Het 
maakt geen verschil uit of ze naar 
de markt in Rudo of Priboj rijden. 
Dit is een groot nadeel voor de 
plaatselijke landbouwers die hun 
producten buiten de enclave wil-
len verkopen, wat het smokkelen 
populair maakt. Sinds 2000 zijn 
de plaatselijke grenswachten door 
douaniers uit andere provincies 
vervangen. Zo probeert de overheid 
het smokkelen en andere illegale 
activiteiten uit te roeien. 

De meeste smokkelaars gebruikten 
tot voor kort niet de hoofdweg via 
Ustibar, maar ontliepen het betalen 
van douanerechten langs moeilijk 
berijdbare bergwegen. Augustus 
2015 werd een nieuwe weg naar 
Priboj in gebruik genomen. Die 
blijft op Servisch grondgebied 
en omzeilt dus vier grensposten, 
waardoor frequente en langdurige 
grenscontroles worden vermeden. 
Met zijn veertien kilometer lengte is 
deze route ook iets korter.

In de enclave Medurjecje zijn 
twee winkels. Eén ervan schrijft 
Servische facturen, de andere 
Bosnische. Volgens verkoopster Bil-
jana Tosic kan er betaald worden 
met Bosnische marken, Servische 
dinars en Montenegrijnse… euro’s! 
De grens met Montenegro ligt maar 
15 km verderop en Montenegro is 
weliswaar geen lid van de Euro-
pese Unie, maar gebruikt toch de 
euro als betaalmiddel! 

Er zijn nog meer eigenaardigheden. 

Strenge grenscontroles. www.blic.rs
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Zo is er in deze Bosnische enclave 
een kantoor van het Servische mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken. 
Twee Bosnische inwoners werken 
in Priboj voor de Servische staat, 
alhoewel daarvoor het Servische 
staatsburgerschap vereist is. Bij 
Servische verkiezingen stem-
men de Servische inwoners in 
de plaatselijke basisschool, dus 
op Bosnisch grondgebied. En bij 
verkiezingen in Bosnië stemmen 
de Bosnische inwoners in diezelfde 
school.

Sastavci

Sastavci, één van de twee encla-
vedorpen, ligt pal op de grens. Een 
deel van de inwoners woont in de 
Bosnische enclave, andere huizen 
staan in Servië. De woningen van 
Momir Markovic en zijn broer Ra-
disa staan naast elkaar, maar zijn 
door een rood hek bovenop een 
denkbeeldige grens van elkaar ge-
scheiden. Momir woont in Servië, 
Radisa in de Bosnische enclave. 
Momir is Serviër, Radisa Bosniër. 
Hun vader was een Joegoslavische 
partizaan die zich in zijn graf zou 
omdraaien mocht hij weten dat 
zijn landbouwgrond tussen twee 
landen uit ex-Joegoslavië verdeeld 
is. 

Het woonhuis van landbouwer 
Dusan Jesic bevindt zich in 
Servië, zijn schuur met het vee en 
andere bijgebouwen staan enkele 
tientallen meters verderop in de 
Bosnische enclave. Bij Radivoje 
Drobnjakovic is het andersom. Hij 

woont in Bosnië en de rest van zijn 
eigendommen staan op Servisch 
grondgebied.

Miroslav Grabovcic is secretar-
is van Sastavci. Hij deelt het 
woonhuis met zijn broer Drago-
slav. De rijksgrens loopt door hun 
woning. Miroslav is Serviër en 
heeft een auto met een Servische 
nummerplaat. Dragoslav heeft de 
Bosnische nationaliteit en tegen de 
bumper van zijn auto hangt een 
Bosnische nummerplaat.
“Ik heb de Bosnische nationaliteit,” 
zegt een 72-jarige huisvrouw. 
“Mijn kinderen wonen in hetzelfde 
dorp, maar buiten de enclavegren-
zen. In Servië, dus. Zij hebben de 
Servische nationaliteit en dienden 
tijdens de burgeroorlog in het 
Servische leger.”
Svetlana Vukovic is eigenares 
van de Bolero, een taverne in de 
enclave. De Bosnische belastingin-
spectie vraagt haar om de prijzen 
in Bosnische marken op de kaart Dragan Markovic staat in Bosnië, zijn 

koe in Servië. www.radiosarajevo.ba

Nieuwe asfaltweg naar Priboj. http://
priboj.sns.org.rs

De vrienden Hajro Gibanica en Tomislav Drobnjaković staan op een brug die 
de enclave begrenst. Hajro woont in Bosnië, Tomislav in Servië (maar werkt in 
Bosnië). www.muskiportal.com
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te zetten. Zij weigert omdat haar 
klanten uit Servië komen en met 
Servische dinars betalen.
Als postbode is Stevo Vilotic actief 
in twee landen. Daarnaast is hij 
burgemeester van heel Sastavci, 
zowel het Bosnische als het Servi-
sche deel. 

De inwoners van Bosnisch Sas-
tavci én die van het Servische deel 
hebben een gezamenlijke begraaf-
plaats, deels in Bosnië en deels in 
Servië. In Sastavci doorkruist de 
enclavegrens een aantal graven! 
Ook andere begraafplaatsen lig-
gen pal op de enclavegrens. In 
het gehucht Olandici bijvoorbeeld 
worden heel wat overledenen in 
twee landen tegelijk begraven. 
Zelfs de doden ontkomen niet aan 
de aardse rijksgrenzen! 

Gedurende tientallen jaren konden 
de inwoners van Sastavci het niet 
eens worden over de locatie van de 
nieuw te bouwen kerk. Uiteindelijk 
is die op Servisch grondgebied 
opgericht. Er woont echter geen 
orthodoxe priester in de nabijheid. 
Indien nodig komt priester Savo uit 
Rudo langs om zijn parochianen 
uit de enclave te bedienen. Zijn 
collega Stanko uit Priboj verzorgt 

de diensten en kerkelijke plech-
tigheden voor het Servische deel 
van Sastavci. De enclavegrens is 
ook de grens tussen het Bosnische 
bisdom Dabro en het Servische 
Milmesevo. 

Ontbrekend grensverdrag 

Meer dan een kwarteeuw na het 
uiteenvallen van de Socialistische 
Federale Republiek Joegoslavië zijn 
heel wat grenzen tussen de vroe-
gere deelrepublieken nog altijd niet 
vastgelegd. Ook de grens tussen 
Servië en Bosnië is niet kadastraal 
bepaald. Beide regeringen heb-
ben in 2001 een internationale 
diplomatieke commissie opgericht 
om tot een overeenkomst te komen 
over hun rijksgrenzen, met respect 
voor de belangen van de volkeren 
van beide landen. Tot hiertoe is 
er eensgezindheid over ongeveer 
97% van de grenzen. Maar een 
overeenkomst over de afbakening 
is nog niet ondertekend. Ruim 40 
km² grensgebied is nog omstreden.

Waterkrachtcentrale van Bajina-Basta. http://geosondagroup.com 

Stevo Vilotic op het kerkhof van het gehucht Olandici. 
www.kurir.rs
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Orthodoxe kerk in Sastavci. www.youtube.com

Er resteren vier twistgebieden. 
Twee daarvan bevinden zich bij 
de benedenloop van de Drina, een 
grensrivier. Daar staan de Servi-
sche waterkrachtcentrales Zvornik 
en Bajina Basta. De Drina is een 
346 kilometerlange zijrivier die in 
de Sava uitmondt. De Drina vormt 
op veel plaatsen de grens tussen 
Servië en Bosnië. Vroeger was 
hier de grens tussen het West-
Romeinse en Oost-Romeinse Rijk 
(en daarmee ook de grens tussen 
het orthodoxe en het katholieke 
geloof). De elektriciteitscentrales 
Zvornik en Bajina Basta zijn volle-
dig Servisch. Dat land financierde 
de aankoop van de bouwgrond 
en de constructie. Alle opbreng-
sten gaan naar Servië. Maar de 
staatsgrens loopt in het midden 
van de Drina, waardoor bijvoor-
beeld de generatoren van Bajina 
Basta op Bosnisch grondgebied 
staan. Servië wil ter hoogte van de 
twee centrales de grens naar de 
linkeroever opschuiven. In ruil voor 
deze grenscorrectie zou de Drina 
op andere plaatsen helemaal Bos-
nisch worden. Bosnië denkt eerder 
aan een financiële vergoeding voor 
het gebruik van zijn grondgebied 
(uiteraard met terugwerkende 
kracht!).

Een derde twistappel is het dorp 
Strpci. Daar loopt de spoorlijn 
tussen Belgrado (Servië) en Bar 
(Montenegro) over een lengte van 
twaalf kilometer over Bosnisch 
grondgebied. Ook het station van 
Strpci is Bosnisch. Servië eist het 
Bosnische traject volledig voor zich 
op, zodat de spoorweg helemaal 
op Servisch en Montenegrijns 
terrein zou komen. Maar Servië is 
niet bereid om elders grond af te 
staan.

Tot slot is er ook nog onenigheid 
over de rijksgrens bij de dorpen 
Rudo en Priboj. Bosnië en Servië 
proberen beide om de enclavesitu-
atie in Medurjecje op te heffen. 
Hinderlijke bestuurlijke voorschrif-
ten, de onlogische realiteit en 
de vele grensovergangen met de 
daarbij horende controles verzie-
ken het leven van zowel Bosniërs 
als Serviërs. Al in de tachtiger 
jaren van de vorige eeuw werd een 
mogelijke oplossing voorgesteld, 
maar het gedetailleerde voorstel 
bleef waarschijnlijk op het bureau 
van een lokale politicus liggen. 

De twee landen willen gebieden 
van de gemeenten Priboj en Rudo 
met elkaar uitwisselen. Over de 
manier waarop dat het best ge-
beurt, verschillen de visies. Servië 
wil de rijksgrens in het midden 
van de rivier Lim trekken en niet 
bovenop de kam van de berg Bic, 
waar de enclavegrens zich bevindt. 
Op deze manier wordt o.a. de 
Bosnische enclave bij de Servische 
gemeente Priboj gevoegd en zal er 

Tunnel bij het treinstation van Strpci.
 https://commons.wikimedia.org
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dus geen enclave meer zijn. In ruil 
wil Servië elders gelijkwaardige ge-
bieden aan Bosnië afstaan. Bosnië 
dringt aan op het bepalen van alle 
49,25 km gemeentegrenzen tus-
sen Priboj en Rudo als rijksgrens, 
mits er een smalle corridor komt 
die de enclave met de rest van 
Bosnië verbindt. Ook in dit voorstel 
houdt de enclave dus gewoon op 
te bestaan.

Elke territoriale uitwisseling vereist 
serieuze compromissen en er zal 
pas een oplossing voor de enclave 
Medurjecje zijn als elk twistpunt 
opgelost is en het grensakkoord in 
zijn geheel door beide landen is 
goedgekeurd. Na een pauze van 
tien jaar werkt de bevoegde com-

missie aan een voorstel. Gemikt 
wordt op een slotakkoord tegen het 
einde van 2018. Maar of die dead-
line gehaald wordt, is twijfelachtig. 

Toetreding tot de Europese 
Unie

Inwoners van de enclave Medur-
jecje (en ruime omgeving) wachten 
vol spanning op een akkoord. Voor 
hen moet niet zozeer de enclave 
verdwijnen, zij zijn aan het leven 
op de grens gewend geraakt. Maar 
er moet dringend een einde komen 
aan de grenscontroles. Dat kan 
wellicht slechts na toetreding van 
beide landen tot de Europese Unie, 
wat nog lang zal duren. Servië is 
inmiddels als ‘kandidaat-lidstaat’ 
aanvaard en hoopt tegen 2020 
klaar te zijn voor het lidmaatschap. 
Europese Commissievoorzitter 
Jean-Claude Juncker is voorzich-
tiger en verwacht dat Servië voor 
2025 lid kan worden. Bosnië hinkt 
wat achterop. Dat land onderhan-
delt sinds september 2016 met de 
Europese Unie over het kandidaat-
lidmaatschap. Het heeft dus een 
iets langere weg af te leggen. Wél 
bevindt Bosnië zich op één stap 
van volledig lidmaatschap van 

de Navo na ontvangst van het 
Membership Action Plan op 23 
april 2010.

Volgens lokale bestuurders zijn de 
moeizame onderhandelingen over 
het grensverdrag het gevolg van 
een gebrek aan interesse vanuit de 
Europese Unie om te morrelen aan 
de Balkangrenzen. Europa beseft 
maar al te goed dat elke territoriale 
wijziging in de Balkanpuzzel (zelfs 
een wederzijds overeengekomen 
en vreedzame oplossing) andere 
gebieden in de regio kan destabi-
liseren.

Bronnen:
http://geosite.jankrogh.com 
http://www.academia.edu
http://archive.li 
https://en.wikipedia.org 
http://git.net    
http://balkans.aljazeera.net 
http://sgd.org.rs
https://www.slobodnaevropa.org 
http://priboj.sns.org 
https://focusnewsinfo.wordpress.com 
http://www.kurir.rs

De Bosnische minister van 
Buitenlandse Zaken Igor Crnadak 
en president Aleksandar Vucic van 
Servië. www.predsednik.rs 

Lim rivier bij de Bosnische gemeente Rudo. https://commons.wikimedia.org
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Goudsbloem (Calendula officinalis)
 

Kruidje-roer-me-wel (3)
 SYLVIE KOKS

De goudsbloem – de officiële 

naam is tuingoudsbloem – is een 

voor medicinale doeleinden ge-

kweekte plant die ook veel als sier-

plant voorkomt. De wilde variant, 

akkergoudsbloem genoemd, is veel 

kleiner met kleine bloempjes; deze 

plant is niet geneeskrachtig.

Oorspronkelijk komt de gouds-
bloem uit het Middellandse 
Zeegebied waar ze het hele jaar 
bloeit. Vandaar de naam Calendula 
(kalendertje). De goudsbloem is 
een felgroene lichtbehaarde plant 
met rechtopstaande stengels die 
vaak bovenin vertakt zijn. Deze 
lichtbehaardheid verwijst naar de 
verzachtende werking. Dat doet 
ook de ronde stengel. Zo kon men 
vroeger onthouden waar de plant 
voor diende. 
De bloem is opvallend oranje 
(soms geel) met een donkerbruin 
bloemhart. De onderkant van 
de oranje lintbloemen is rood 
dooraderd wat de werking op ons 
bloed aangeeft. Oranje is sowieso 
een samengestelde kleur van 
rood (bloed) en geel (lever, hart 
en spijsvertering). De bloemen 
draaien met de zon mee en blijven 
met regen gesloten. De plant heeft 
een harsachtige geur en als je de 
bloempjes plukt, plakken je vingers 
van het aanwezige hars en allan-
toïne. Dit werkt heel wondhelend, 

ook van binnen. Het aanwezige 
salicine werkt pijnstillend en ont-
stekingsremmend. De plant zaai 
je het liefst in het voorjaar. Staat 
hij eenmaal in je tuin dan zaait hij 
zichzelf uit zonder te woekeren. Hij 
bloeit van juni tot de eerste vorst. 
De plant wordt 30-60 cm hoog en 
is ook heel mooi in een vaasje.

De goudsbloem wordt voor vele 
doeleinden gebruikt. De bloemen 
zijn het meest werkzaam. Je plukt 
ze het best op een zomerse droge 
dag. Ik pluk de lintbloemen van het 
bloemhart als ik zalf of olie maak 
of ze wil drogen voor thee om in de 
winter te kunnen drinken. Maar je 
kunt evengoed een bloem plukken, 
eventueel met stengel en zo in de 

theepot doen voor een verse thee. 
Ik strooi de lintbloemen ook door 
salades en cake en zelfgemaakte 
kruidenkaas. Je kunt er al je eten 
gezond mee versieren. 
Goudsbloem werkt zuiverend en 
helend op de huid zowel inwendig 
(thee, tinctuur) als uitwendig (olie 
of zalf). Dus bij wonden of zweren, 
steenpuisten, eczeem, abcessen, 
psoriasis en heel effectief bij klo-
ven. Zonder zalf of olie in huis kun 
je direct de geopende verse bloem 
gebruiken op het wondje/zweertje. 
Heel fijn dat het pijnstillend werkt.
Het werkt bloedzuiverend bij 
alle infecties, ook preventief; bij 
opkomende verkoudheid of griep. 
Maria Treben noemt het ook als 
ondersteunend kruid bij kanker, 

Sylvie plukt de goudsbloemen in haar tuin. 
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heelt ook bestralingswondjes als je 
de zalf of olie gebruikt.
Goudsbloemen stimuleren de spijs-
vertering, reinigt de lever en helpt 
bij (chronische) ontstekingen aan 
het maag/darmslijmvlies.
Volgens G. Verhelst zou het ook 
heel effectief werken bij voetschim-
mel en spataderen. Dan kun je 
wikkels maken van sterke thee van 
goudsbloemen en dat dagelijks op 
de aangedane plekken wikkelen. 
Een voetbad kan ook.

In de moestuin is het niet alleen 
mooi om te zien maar als je gouds-
bloemen bij tomaten en aardappels 
zet voorkom je draadwormen en 
het houdt ook mieren weg.

Vier recepten

Recept goudsbloemolie
Pluk de bloemen en doe de lint-
bloempjes in een glazen pot met 
olie (ik gebruik zonnebloemolie) en 
zet dit afgedekt met een doekje drie 
weken op een warme plek. Hierna 
afzeven en klaar is je olie. Donker 
bewaard is het een jaar houdbaar 
en geschikt voor uitwendig gebruik.

Recept goudsbloemzalf
Smelt ‘au bain-marie’ kokosolie 
of vaseline, eenmaal gesmolten 

verzadig het met de lintbloemen 
van de goudsbloemen en laat 
minimaal 24 uur trekken. Daarna 
zeven door een doek, eenmaal 
weer gestold heb je oranje zalf. Eén 

jaar houdbaar.
Recept calendulatinctuur
Ik maak zelf in de zomer tinctuur 
van goudsbloem door een schone 
pot te vullen met een neutrale 
drinkbare alcohol van 30/40% 
bijv. brandewijn. Hierin knip je de 
goudsbloemen, eventueel met een 
beetje blad of steel. Je zorgt dat er 
nog ruimte blijft om te schudden. 
Deksel erop en de eerste week 
elke dag even schudden en daarna 
twee weken met rust laten; afzeven 

en klaar. Ik giet het in een flesje 
met druppeldop. De tinctuur is 
zeker drie jaar houdbaar.

Recept goudsbloemcake (D. 
Houbrechts)
120 gr bloem
120 gr boter
100 gr suiker
2 eieren
Sap van ½ citroen
2 eetlepels verse of 1 eetlepels 
gedroogde goudsbloemblaadjes 
(alleen lintbloempjes)
Meng bloem met suiker, voeg 
eieren toe daarna de goudsbloem 
en citroensap. Goed mixen tot 
een homogene massa daarna in 
ingevette cakevorm. Bak ongeveer 
40 min. op 180 gr.
Ik versier de cake dan nog met 
allerlei eetbare bloemen uit de tuin 
(madeliefjes, viooltjes, klaproos, 
korenbloem etc. Het ziet er erg 
mooi uit (zie foto) en smaakt 
gewoon naar cake.

Eet smakelijk en veel succes met 
de andere recepten

Kruidige groet,
Sylvie

Foto’s: Sylvie Koks

De oogst: een mandje goudsbloemen.

Potjes met goudsbloemzalf.

Ziet de cake er niet heerlijk en mooi uit?
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Baarlenaren in Kameroen

Ontmoetingen in een andere wereld (6)
ANTOON VAN TUIJL

De komende dagen werk ik 

aan de wandschildering op de 

schoolmuur, vieren we twee 

verjaardagen, krijgen we een kin-

derserenade, ervaar ik Afrikaanse 

mentaliteit, werk ik in de tuin, 

zie de schade die houtboeren 

aanrichten en ontmoet ik mooie, 

vriendelijke mensen.

Maandag 19 juli  

Ik heb me vanmorgen goed versla-
pen! Nou geeft dat niks, want ik lig 
niemand in de weg en ben lekker 
fit als ik opsta. Dat is om half acht! 
Het passen en meten op de col-
legemuur om de wandschildering 

op te zetten, valt me ontzettend 
mee. Vóór tien uur staat alles er in 
potloodlijnen op. Het past allemaal 
heel aardig. Het mengen van de 
kleur om het land Kameroen uit te 
beelden, is een lastig karwei. Je 
moet je hier behelpen met de be-
perkte spullen die er voorradig zijn. 
Gauw even iets bij de ‘doe-het-
zelver’ gaan halen, is er niet bij. 
Als we toch een mooie tint groen 
hebben weten te mengen, dan 
bestaat die uit wel drie of vier ver-
schillende soorten verf.  Tex en lak 
door elkaar... Hoe dan ook, om vier 
uur staat Kameroen in schemati-
sche vorm op de muur. Dat lijkt me 
voldoende voor vandaag.

Ik fotografeer nog gauw wat 
insecten. Het daglicht begint al 
te minderen, wanneer ik plotse-

ling twee onwaarschijnlijk mooi 
gekleurde honingvogeltjes zie op 
een bloeiende struik bij de keuken. 
Met moeite krijg ik er een voor 
mijn lens. Ik ben benieuwd. Er 
staan weer verse bloemen op mijn 
kamer. Bedankt Martien!

Dinsdag 20 juli

Broeder Marek is jarig. Ook hier in 
Diang blijkt dat een verjaardag van 
een medebroeder niet ongemerkt 
voorbij gaat. Al vóór half acht – 
tijdens het ontbijt – komen er men-
sen binnenlopen om de jarige te 
feliciteren. De dikke pater Gilbert is 
er ook bij. Hij nodigt zichzelf met-
een uit om mee te eten. Ik zie met 
plaatsvervangende schaamte hoe 
hij schranzend de goed gevulde ta-
fel aanrandt. Goed hoorbaar etend, 

Een superwesp.Een platbuiklibel.  Een sprinkhaan.
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is hij ook nog voortdurend aan het 
woord. Pas mon ami!

Het is regenachtig. Daarom begin 
ik op mijn kamer met het tekenen 
en uitknippen van de letters die 
ik nodig heb voor de wandschil-
dering. Na de koffie klaart het 
zo goed op dat ik begin met het 
schilderen van de letters. Dat is 
een zeer tijdrovend werk. 
Bibiane – een inlandse schone die 
plaatselijk zeer bekend schijnt te 
zijn – wordt elke keer als ze langs 
komt wandelen enthousiaster. 
Met kraaiende kreetjes laat ze me 
weten: “C’est très joli, mon frère, 
oui!”.

In verband met Mareks verjaardag 
zijn voor ‘s avonds alle missiemen-
sen van Diang – voor zover aan-
wezig – uitgenodigd. We hebben 
zodoende te gast aan tafel: twee 
Franse zusters (vlotte tantes!) en 
twee jonge paters, waaronder de 
Vlaamse pater Herman uit Zaïre en 
pater Jan Braspenning uit Baarle-
Hertog. Hij is juist terug van een 
tocht door noordelijk Kameroen. 
Ik hoop een dezer dagen nog eens 
met hem te kunnen praten.
Het etentje is zeer goed en een 
welkome afwisseling van de altijd 
dezelfde culinaire prestaties van 
de kok. Er wacht ons een verras-
sing. De kinderen van het vakan-
tiekamp komen even langs om 
broeder Marek een serenade te 

brengen. Fantastisch! Wat zingen 
die kinderen gemakkelijk en voluit. 
Meerstemmig zingen gaat vanzelf. 
Herhalingsliederen zijn blijkbaar 
geliefd. En hoe ze bewegen! Zo on-
gedwongen en zo sierlijk met een 
feilloos gevoel voor maat en ritme. 
Dit zit hen in het bloed. Wat zijn 
wij dan toch houten sinterklazen 
op klompen!
Waar hij het vandaan haalt blijft 
een raadsel, maar de jarige Poolse 
medebroeder trakteert op het eind 
van de avond op een glaasje echte 
Poolse wodka. We gaan dus slapen 
met half verschroeide strotten!

Woensdag 21 juli 

Ik ben op tijd uit de veren, want 
vandaag maak ik de muurschil-

dering af als het even kan. Mijn 
siësta laat ik er voor schieten. 
Tegen vijf uur kan ik zeggen: 
“Klaar!” De naam van de school en 
een uiting van vaderlandsliefde die 
ik neergekwast heb, is geen kunst, 
zelfs niet met een kleine k, maar 
het ziet er netjes uit. Het spreekt 
de mensen blijkbaar aan als ik hun 
reacties beluister.

Na een kort bezoek van pater 
George, maakt broeder André 
van de gelegenheid gebruik om 
mee te reizen naar Doumé. Dat 
was hij van plan. Ik merk steeds 
weer hoe men hier op elkaar is 
ingespeeld. Bij ieder bezoek en 
elke autorit wordt even nagegaan 
of er mensen, boodschappen of 
materialen meegenomen of meege-
bracht kunnen worden. Dat werd 
hier blijkbaar een tweede natuur. 
Maar goed ook, want men kan er 
veel kilometers mee uitsparen en 
wachttijden mee bekorten.

Er doen zich voor mij goede gele-
genheden voor om het arbeidsle-
ven van de Afrikanen te volgen. Ik 
zie er nogal wat komen en gaan 

De muurschildering op de technische school.

Vrouwen aan het werk op de plantage.
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naar een van de werkplaatsen van 
de technische school. Van strakke 
prikklok-regelmaat is volgens mij 
geen sprake. De tuinman van broe-
der Martien is al een paar dagen 
niet komen opdagen. De huis-
knecht van het broederhuis heb ik 
intussen pas één keer gezien. De 
kok blijft op een dag zomaar weg. 
Je kunt uit allerlei opmerkingen 
opmaken dat de westerlingen met 
deze houding grote problemen 
hebben. Wij leven nu eenmaal met 
de wijzers van de klok. Er rinkelen 
alsmaar bellen en er zeuren voort-
durend zoemers om ons in ons 
werkritme te houden. Daar heeft 
de Afrikaan weinig gevoel voor. 
Van nature werkt hij als dat nodig 
is om te kunnen eten. 

En dan moet ik nog zien welke 
Europeaan het tegen hem kan 
opnemen. Maar als het ‘s morgens 
fris en regenachtig is, dan blijf je 
toch lekker bij je vuurtje zitten. Of 
als je de kriebels voelt opkomen, 
dan trek je toch een paar dagen 
het oerwoud in om wat wild te 
bemachtigen. Is er iets aan de 
hand in je familie, dan wandel je 
toch naar het volgende dorp om 
hulp te halen. Verwacht je bezoek, 
dan zorg je toch dat je thuis bent. 
Kortom: werken is één van de 
bezigheden die belangrijk zijn!
Wie heeft er nou eigenlijk gelijk? 

Wanneer ons westerse prikkloksys-
teem ook de Afrikaan zou ‘inpak-
ken’, dan gaat er naar mijn mening 
toch een waardevolle levenshou-
ding verloren.

Donderdag 22 juli  

Dit wordt een heel rustige voormid-
dag, omdat ik me niet volledig fit 
voel. Ik lees dus een beetje en ik 
zit wat te passen en te meten op 
een ontwerp voor een plakkaat 
dat broeder Ambroos nog graag 
geschilderd wil hebben. Op een 
wandeling door de tuinen verzamel 
ik wat zaden van bloemen om ze 
thuis uit te kunnen proberen.

Om twee uur ga ik met Martien 
mee op bezoek bij enkele planters. 
Hij kent de dorpen goed en heeft 
met heel veel mensen prettige 
contacten. Je merkt dat ze hem 
vertrouwen en waarderen. Zijn 
wagen zit vol met zaden, stekken, 
plantgoed en gereedschappen. De 
gesprekken met de planters verlo-
pen heel informeel. Martien treedt 
zeker niet op als de leermeester 
die wel even komt vertellen hoe 
het allemaal moet. Toch krijgen 
de mensen tips, adviezen en 
aanmoedigingen. Het bezichtigen 
van een plantage of van een juist 
binnengehaalde oogst bieden daar 
uitstekende kansen toe. Het valt 

me ook op dat Martien niets zo-
maar uitdeelt. De mensen betalen 
voor goederen die hij hen levert. 
Ik heb dat principe hier al eerder 
gehoord. Gratis verstrekken van 
spullen werkt niet educatief. Het 
gevoel van ‘wat je krijgt, heeft geen 
waarde’ wil hij hier beslist niet in 
de hand werken.
De dorpelingen zijn benieuwd naar 
de ‘vreemdeling’ die met broeder 
Martien meekomt. Iedereen is even 
vriendelijk. Twee planters waarmee 
we wat langer aan de praat blijven, 
willen me iets geven. Van de een 
krijg ik een schaaltje vers geoogste 
pinda’s. Je doet hem grote eer 
wanneer je er meteen van eet en 
hem complimenten maakt over 
de smaak. De ander geeft me een 
grote verse ananas.

Ook al schenken ze van hun scha-
mele bezit, het zou beledigend zijn 
hun gaven te weigeren.
Broeder Martien doet hier op be-

Broeder Ambroos (Gustaaf) Dobbelaar wordt geboren te Boschkapelle in Zeeuwsch-Vlaanderen op 24 
juli 1933. Hij komt in 1946 naar Baarle en behaalt daar in 1955 zijn onderwijzersdiploma. In Heesch, 
Heemstede en Mierlo-Hout staat hij voor de klas. Na enkele jaren onderwijservaring vertrekt hij naar 
Frankrijk om zich voor te bereiden op zijn werk in Kameroen. Daar komt hij in 1962 aan en gaat er 
werken aan de technische school in Diang. Tijdens een verblijf in Canada volgt hij de nodige studies die 
hem beter toegerust maken op het werk in Kameroen. Bij zijn terugkeer in Diang in 1989 gaat hij leiding 
geven aan de grote technische school. Ook is hij betrokken bij het regionale bestuur van de broeders en 
speelt een rol in de afrikanisering van het werk. Broeder Ambroos blijkt steeds weer een man met een 
grote werklust, een bekwaam onderwijsman en schoolleider. Hij kan heel goed omgaan met conflictsitua-
ties. In 2002 keert hij terug naar Nederland en woont sindsdien in Cuyk.

Een verse ananas.
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scheiden schaal heel zinnig werk. 
Hij weet te bereiken dat het voed-
selaanbod en de levensstandaard 
voor een groot aantal gezinnen 
merkbaar vooruit gaat.

Vrijdag 23 juli   

Vandaag krijgen we eindelijk eens 
een heldere min of meer zonnige 
dag. Na het ontbijt werk ik eerst 
het ontwerp af voor het plakkaat 
van broeder Ambroos. Hij wil het 
graag als een soort wegwijzer ge-
bruiken. Daarna ga ik met broeder 
Martien eens lekker in de tuin 
werken. Tegen twaalf uur zien heel 
wat groente- en kruidenbedden er 
weer heel netjes uit. Die kunnen er 
dus weer een paar weekjes tegen. 
Wieden moet je hier blijkbaar min-
stens elke drie weken om volledige 
overwoekering door ongewenste 
gewassen voor te blijven.

Na een korte siësta ga ik weer met 
Martien mee om enkele planters 
te bezoeken. We bekijken o.a. 
de uitgebreide en goed opgezette 
plantage van Bernard uit het dorp 
Yanda II. In een deel zijn nog 
sporen van verwaarlozing te zien. 
Dit is het gevolg van het feit dat 
Bernard en zijn vrouw een jaar 
geleden een kind verloren door een 
ernstig ongeluk. De vrachtwagen 
die toen drie kinderen dood reed, 
ligt nog steeds schuin tegenover 
hun huis op zijn kant in de weg-
berm. Bernard heeft inmiddels zijn 
oude levensritme met hart voor 
zijn plantage weer teruggevonden. 
Hij werkte bijna alle achterstallig 
onderhoud weg. Nu denkt hij er 
over om ook palmbomen te gaan 
planten. Martien kan hem de stek-
ken leveren.
Martien vertelt me dat hij de beste 
resultaten ziet bij jongere man-
nen die na hun schooltijd naar de 

grote stad trokken. Velen hebben 
namelijk de hoop dat ze het daar 
wel even ‘zullen maken’. “Wie flink 
teleurgesteld terugkomt naar zijn 
dorp, wordt meestal een ijverige 
plantagehouder”, zegt Martien.

Om een beetje zicht te krijgen 
op de activiteiten van de hout-
exploitanten rijden we een eind de 
nieuwe weg op naar Belabo. Het is 
natuurlijk ook een laterietweg (hard 
gereden rode klei), maar goed 

aangelegd en breed uitgevoerd. 
Het grotere dorp Belabo heeft een 
treinstation. Van daar af gaat er 
een spoorlijn naar de hoofdstad 
Yaoundé. De nieuwe weg is de ver-
binding tussen de spoorlijn en de 
provinciehoofdstad Bertoua. Deze 
weg is ook heel belangrijk voor de 
houttransporten.
Er zijn twee hout-exploitatie-
maatschappijen werkzaam in deze 
streken. Zij bepalen met luchtfoto-
grafie waar geschikte bomen staan 
binnen hun concessie. Dan sturen 
ze verkenners – vaak geholpen 
door Pygmeeën! – het bos in om 
met nauwkeurig kaart- en meetma-
teriaal de gefotografeerde bomen 
op te sporen. De stammen worden 
gecontroleerd. Elke geschikte boom 
krijgt een merkteken, zoals ik dat 
bij mijn oerwoudtocht gezien heb. 
Zijn plaats wordt op een kaart in-
getekend. Dan gaan de zagers het 
bos in om de gemerkte stammen te 
vellen. Wanneer één zo’n woud-
reus valt, sleurt hij minstens een 
hectare bos in zijn val mee. 

Inmiddels hebben kanjers van bull-
dozers vanaf de doorgaande weg 
tientallen zijwegen open gewroet, 

Daar gaat weer een oerwoudreus naar de houtzagerij!

Ik ben maar een ‘kleintje’ naast zo’n 
oerwoudboom.
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dwars door het ongerepte oerwoud. 
Vanaf die zijwegen ploeteren de 
bulldozers het bos in om de stam-
men naar de weg te slepen. Andere 
zware machines, uitgerust met 
enorme grijpkaken tillen de dikke 
stammen op lange opleggers. 

Soms kan er maar één stam 
tegelijk mee. Men haalt, als het 
meezit, vier of vijf stammen van 
één vierkante kilometer. Er wordt 
dus in korte tijd een onvoorstelbare 
oppervlakte oerwoud overhoop 
gehaald. Het bos is niet weg, 
maar de natuurlijke levensge-
meenschap is verstoord en wordt 
verder verstoord. De nieuwe wegen 
maken het namelijk mogelijk voor 
de inlandse bevolking om dieper 
in het woud nieuwe plantages 
aan te leggen. Je ziet dan ook 
dat dorpen verhuizen of dat er 
nieuwe gesticht worden. Bijvoor-
beeld: Yanda I sterft uit. Er wonen 
alleen nog enkele oude mensen. 
Yanda II is in volle bloei, maar hier 
wonen mensen die toch al een uur 
moeten lopen om hun plantages te 
bereiken. Er groeit intussen al een 
Yanda III aan zo’n nieuwe hout-
boerenweg. Jonge ondernemende 
mensen leggen er al plantages aan. 
Het onafzienbaar grote regenwoud 

raakt stelselmatig en in een drama-
tisch tempo versnipperd.
Kameroen heeft ongeveer twintig 
miljoen hectaren bos. Daarvan 
zijn nu negen miljoen hectaren 
uitgegeven aan hout-exploitanten. 
Er zijn dus nog enorme oppervlak-
ten onaangetast. Gelukkig maar! 
Vanuit Doumé – liet ik me vertellen 
– kun je driehonderd kilometer 
zuidwaarts trekken zonder ook 
maar ergens het oerwoud te verla-
ten. Dan kom je aan de grens met 
de Republiek Congo en daar lijkt 
het echte oerwoud (het Ituriwoud) 
pas echt te beginnen.

Behalve de winning van tropisch 
hardhout, liggen er nog andere be-
dreigingen voor het bos op de loer. 
Het is namelijk bekend dat er langs 
bepaalde riviertjes in het zuidoos-
ten goud te vinden is. Er schijnen 
ook diamanten aanwezig te zijn. 
Als de delvers daar gaan wroeten, 
dan zal van de eeuwenoude eco-
systemen niet veel overblijven...

Zaterdag 24 juli  

Broeder Ambroos is jarig. ‘Bonne 
fête! Ik lever hem bij de koffie het 
ontwerp – teken- en knipwerk – 
voor zijn wegwijzerplaat. Hij gaat 

die later zelf schilderen, want ik 
kom daar niet meer aan toe. De 
broeders Frits en Richard zijn al 
vroeg aanwezig vanuit Doumé. Bij 
de koffie hoor ik dat ze vanmiddag 
al terug willen. Dan ga ik mee, 
want er staan nog andere zaken op 
mijn Afrika-programma.
Broeder Martien heeft wat knol-
len en bollen van verschillende 
plantensoorten uitgestoken. Die 
gaan mee naar Nederland. Mooi 
materiaal om straks uit te delen 
aan enkele liefhebbers. Ambroos, 
Marek en vooral Martien, dank 
je wel voor jullie gastvrijheid. Ja, 
vooral Martien. Ik heb genoten van 
je vanzelfsprekende gedienstig-
heid, je eeuwige goede humeur 
en je voortdurende bereidheid, mij 
dingen te laten zien en daar zoveel 
mooie informatie bij te leveren. 
Het doet me plezier dat ik wat 
zichtbare sporen kan achterlaten in 
Diang. Zeer vergankelijke sporen, 
want over enkele weken zullen de 
groentepercelen wel weer overwoe-
kerd zijn door onkruid. Maar ook 
minder vergankelijke, omdat de 
wandschildering voorlopig niet van 
de muur zal regenen.

Tijdens de rit naar Doumé geniet 
ik toch weer van het oerwoud. Het 
blijft zo indrukwekkend, ook al zie 
ik nu al een paar weken niets an-
ders. Hier zijn ‘oerkrachten’ van de 
natuur aan het werk. Die enorme 
bomen met hun veertig, vijftig 
meter hoge stammen en daarboven 
dan nog eens die geweldige krui-
nen. En daarnaast de stukken bos 
waarin bomen en struiken tot een 
onontwarbare kluwen vergroeid 
zijn door als maar om zich heen 
grijpende lianen.

Frits heeft een prachtige verrassing 
voor me, een pygmeeënharpje. Dat 
is een heel kunstig geconstrueerd 

Op weg naar Doumé met het ondoordringbare oerwoud naast de weg.
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muziekinstrument, gemaakt van 
de meest eenvoudige natuurlijke 
materialen. Het zal wel een puzzel 
worden hoe het straks mee moet 
met het vliegtuig. Maar het moet 
wel mee! Richard heeft trouwens 
ook niet stil gezeten. Hij ving 
enkele dieren voor me. Ik een 
weckpot zit een dreigend uitziende 
schorpioen, de staart ten aanval 
naar boven gekruld. In een andere 
pot deed hij een enorme griezel 
van een miljoenpoot. Wat een kar-
wei voor zo’n dier om al die pootjes 
in goede volgorde te verzetten.

Zondag 27 juli 

Om negen uur ga ik naar de 
kathedraal in Doumé om een Mis 
in het Ewondo mee te beleven. 
Bij deze viering wordt de inlandse 
taal en inlandse muziek gebruikt. 
Het ruime kerkgebouw is goed 
gevuld met bont geklede mensen. 
Bij binnenkomst valt mijn oog op 
een enorme ballofoon. Dat is een 
supergrote xylofoon, met maar vijf 
latten. Onder elke lat hangt een 

kanjer van een kalebas die als 
klankkast dienst doet. Het is een 
bas-begeleidings-instrument. Er 
staan nog twee xylofoons met veel 
meer latten. Daarop spelen de mu-
zikanten de melodie. Verder zijn er 
enkele levensgrote drums met een 
mooi diep geluid. Heel wat men-
sen blijken nog een klein ritme-
instrument bij zich te hebben.
De gelovigen trekken er hier 
gewoon ruim twee uur voor uit 
als ze naar de kerk komen, want 
als er gezongen moet worden, 

dan zingen ze ook voluit met heel 
veel herhalingen. Er klinken vaak 
erg mooie melodieën en de zang 
is altijd spontaan meerstemmig. 
Een groep vrouwen en meisjes zet 
steeds in, bepaalt de thema’s en 
wendingen. Heel de kerk her-
haalt die. Wat is dit een boeiend 
gebeuren. Wat er verder in de kerk 
gebeurt, is trouwens ook de moeite 
waard. Zo loopt er bijvoorbeeld een 
suisse (ordebewaker) rond: een 
oud baasje in een veel te ruime re-
genjas met in zijn hand een stevige 
lange stok. Door daarmee stevig 
op de grond te stoten, geeft hij aan 
wanneer de beminde gelovigen 
moeten staan of weer mogen gaan 
zitten. Regelmatig doet hij zijn 
ronde door de gangpaden om de 
orde te controleren. Hij stelt – naar 
onze begrippen – geen hoge eisen 
aan die orde. Het kerkvolk heeft 
namelijk veel weg van een mieren-
hoop op een warme zomerdag.
Moeders hebben hun kinderen 
– ook de allerkleinste – bij zich. 
Wordt zo’n hummeltje wat al te 
luidruchtig, dan haalt moeder 
haar natuurlijke voedselbron 
tevoorschijn. De kleine zuigt zich 
volkomen tevreden en slaapt even 
later op de wiegende bewegingen 
van de luid meezingende moeder. 
Voortdurend lopen er mensen in 

Op weg naar de Bayongdorpen.

De kathedraal van Doumé.
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en uit, vaak om buiten even een 
plas te doen, denk ik. Tijdens de 
preek gaat een groepje jonge man-
nen op de buitentrap een sigaretje 
roken. Binnen is het moeilijk vol 
te houden. Je zit je de krampen! 
De bankjes zijn amper twintig 
centimeter hoog en je zit op een 
lat. Rugleuningen zijn er niet. Je 
valt echter beslist niet achterover, 
want de knieën van je achterburen 
zijn je tot steun.

Bij de offerande dragen vrouwen 
allerlei gaven op hun hoofd langs 
het altaar. Ik zie bananen, maniok, 
makabo en zelfs stookhout. Ik heb 
me laten vertellen dat deze gaven 
later naar de leprozerie (melaatsen-
dorp) en het ziekenhuis gebracht 
worden. 
Ondanks de lange duur heb ik 
heel de viering geboeid gevolgd. 
Het is een ware belevenis om een 
Eucharistie in deze sfeer mee te 
maken. En nogmaals, de muziek is 
prachtig!

In de namiddag maak ik met 
broeder Richard een rit langs een 
aantal leuke dorpjes. We nemen 
daarvoor de weg van Doumé naar 
Ngélémendouka. Het is een heel 
smalle, maar bijzonder fraaie route. 

We passeren daar om te beginnen 
vijf dorpen die allemaal de naam 
Bayong dragen. 

Dat stamt nog uit de tijd dat 
Kameroen een Duitse kolonie was 
(vóór 1917). Een groep ver in het 
oerwoud gelegen dorpen ontsnapte 
blijkbaar te vaak aan de controle 
van de Duitse overheersers. De 
Duitsers hadden bij Doumé een 
groot fort – het ligt er nog, maar 
raakt in verval – van waaruit een 
garnizoen de omgeving in het goe-
de spoor hield. De Duitsers hebben 
op een bepaald moment die lastige 

dorpen ‘bei uns’, dichter bij hun 
fort gehaald. De inlandse bevolking 
verbasterde dat tot ‘Bayong’.

In Bayong I heerst vandaag grote 
verslagenheid. Er werd al een 
maand lang een kind vermist; het 
zoontje van de chef. Juist vanmor-
gen vond iemand enkele beender-
resten terug in het oerwoud. De 
doodsoorzaak is onbekend maar 
laat zich raden. Het is hier zeer 
ongebruikelijk dat kinderen zonder 
begeleiding van volwassenen het 
oerwoud in gaan. Dat is hier blijk-
baar toch gebeurd...

Enkele bewoners in een Bayongdorp.De kip is gevangen!

Groep meisjes en een vrouw.
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Ze gaan maar wat graag op de foto!

Het oerwoud eist trouwens vaker 
mensenlevens. Op veertig kilome-
ter van Diang werd vorige week 
een man gedood door een bosoli-
fant. Twee andere mensen konden 
op het nippertje ontkomen. 
Er zijn nog andere gevaren. Het 
schijnt dat er in de omgeving van 
Bélabo (vijfenzeventig kilometer 
van Diang) heel af en toe nog wel 
eens mensen spoorloos verdwij-
nen. De dorpelingen in de omge-
ving beweren, dat een bepaalde 
kleine stam – van de Bolibi’s – het 
kannibalisme nog niet helemaal 
kwijt is!

Wij bezoeken buiten de Bayongs 
I tot en met V nog een stel andere 
dorpen. Broeder Richard probeert 
kippen te kopen.  Het komt na-
tuurlijk voor dat de mensen hun 
kippen niet kwijt willen. Ze vinden 
het dan niet netjes te zeggen dat ze 
niets te koop hebben. In zo’n geval 

zeggen ze: “Deze kippen zijn van 
de buren en die zijn niet thuis!” 
Bij elk dorp dat we aandoen, loopt 
heel de bevolking uit. Is er een kip 
te koop, dan gaat het er spannen. 
Een horde kinderen rent achter het 
‘uitverkoren’ hoen aan. In een stof-
wolk gaat dat heel het dorp rond 
en de brousse in, tot ze op zeker 
moment glunderend aankomen 
met hun kakelende vangst. 

Zo’n jacht loopt overigens lang niet 
elke keer uit op de arrestatie van 
het aangewezen beest. De altijd 
vrij rond lopende kippen hebben 
een heel wat betere conditie dan 
onze legbatterij-leghorns of onze 
bijeen gepropte mestkuikens.

Over de kinderen gesproken, ze 
zijn bijna allemaal zonder meer 
mooi om te zien in de betekenis 
van goed en gaaf van lijf en leden. 
De meisjes hebben fijn gebouwde 

kopjes en gedragen zich al even 
giechelig als waar dan ook. De gro-
tere grieten zijn zich kennelijk heel 
bewust van hun schoonheid. Ze 
willen maar wat graag op de foto.

Het valt me steeds weer op hoe 
spontaan de mensen hier reageren. 
Iedereen zwaait en lacht en wan-
neer je stopt, is er meteen contact. 
Broeder Richard is blijkbaar tot 
in de verre omgeving bekend en 
gewaardeerd. Wij brengen een be-
zoekje aan de blinde Thérèse, een 
goede bekende van Richard. 
Zij is zo vereerd met ons bezoek 
dat ze direct iemand uitstuurt om 
een geschenk voor mij te halen. 
Een kwartier later sta ik met een 
springlevende jonge kip in mijn 
handen...
Vandaag ontmoette ik een aantal 
Afrikanen! Geweldig.
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Op smokkelaars afgaan en fraude beteugelen

Een commies aan het woord
JOS JANSEN

G. Dooyeweerd is sinds 1985 

buiten dienst. Maar in de veertig 

jaren die daaraan vooraf gaan, 

was hij werkzaam in alle mogelijke 

functies die te maken hebben met 

controle van het grensverkeer. 

Een groot deel daarvan werkt hij 

in Baarle en omgeving. Hij houdt 

niet zo van het vertellen van 

spannende, sensationele smok-

kelverhalen. “Het wordt zo gauw 

opgeklopt!” Een feitenrelaas van 

een vlot verteller.

Veertig jaar douaneman

“Smokkelen is niet voorbehouden 
aan Baarle. Dat kom je in heel de 
grensstreek tegen. Het unieke van 
Baarle is gelegen in de heel eigen 
situatie, waardoor bijvoorbeeld goe-
deren op Nederlands gebied langs 
de voordeur binnen kunnen komen 
en het pand langs de achterdeur 
in België kunnen verlaten. Men 
maakt hier dus alleen maar handig 
gebruik van de specifieke ligging.” 
Op deze manier rekent hij bij het 
begin van ons gesprek onmiddel-
lijk af met de mythe dat Baarle 
een smokkeldorp bij uitstek zou 
zijn. 

Op 20 mei 1946 is hij als douanier 
in Alphen begonnen. Alles lag 

nog in puin. Er waren noodglas, 
tanks en onbegraven lichamen in 
de velden. “Ik werd toen – een-
entwintig jaar oud – afgericht om 
op smokkelaars af te gaan en de 
fraude te beteugelen. Het heette 
toen gewoon smokkelen en wij 
waren commiezen.” 
Nederland was straatarm uit de 
oorlog gekomen. België ook, maar 
dat had nog de Congo achter zich, 
met een rijkdom aan allerhande 
producten. Van alles wat er toen in 
Nederland niet was, dat had België 
wel en dus…, was dat ook in 
Baarle-Hertog, dus dicht bij huis! 
Ieder die kon, fietste toen naar Baol 
en ging daar spulletjes halen. Dát 

was toen smokkel. 
In die tijd bestonden er nog 
voorschriften voor de aanvoer van 
goederen vanuit België naar Baarle-
Nassau. Er was een soort transito-
paspoort voor nodig, wat ingeleverd 
moest worden op het douanekan-
toortje in Baarle-Nassau. Dat zat 
toen in de Stationsstraat, tegenover 
het oude spoorwegstation. Op 
die manier wist de Nederlandse 
douane wat er in Baarle-Hertog 
was en daaruit kon ze natuurlijk 
toetsingen maken. Veel van deze 
spullen, bijvoorbeeld badhanddoe-
ken, gingen ’s nachts door groepjes 
smokkelaars te voet met zakken op 
hun rug Nederland in. 

Smokkelaars trekken ‘s nachts in groepjes de grens over.
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Die trokken zwijgend langs kleine 
paden door het veld. Wanneer je 
zo’n groepje van zeven tot acht 
smokkelaars betrapte, kon het 
gebeuren dat je 250 tot 300 hand-
doeken in beslag nam.

Zo liepen er ook smokkelaartjes 
met zuidvruchten, rozijnen, nylon-
kousen, speelkaarten en natuurlijk 
sigaretten en tabak. De Neder-
landse huisvrouw had een tekort 
dat aangevuld moest worden. Dus 

probeerde iedereen op zijn eigen 
manier wat te smokkelen.
Smokkelen lijkt nu in onze ogen 
een heel groot woord voor dit soort 
activiteiten, maar eigenlijk wás het 
dat wel! Het mocht gewoon niet. 
Als je met dertig gulden naar Bel-
gië ging, moest je ook met dertig 
gulden terugkomen. Nederland en 
België hadden een deviezenver-
drag. Je mocht het geld wel op zak 
hebben, maar je mocht het over de 
grens niet gebruiken. Dat verdrag 
was behoorlijk streng. De controle 
hierop vond met name plaats op 
de grenskantoren. Daarnaast had 

je in het veld nog de vijfhonderd-
meter-strook. Dat was een strook 
grond die langs de hele zuidgrens 
lag en waar niemand mocht 
komen die er geen akker of weide 
had liggen. Je kon om bepaalde 
redenen wel een speciale onthef-
fing verkrijgen. 
In het dorp zelf was deze regel niet 
toe te passen. Daar kon iedereen 
vrij en naar believen over de en-
clavegrenzen gaan. Hier werd het 
personenverkeer niet gecontroleerd.

Omgekeerde richting 

Dat smokkelen van de eerder 
genoemde spullen is gangbaar 
geweest tot ongeveer, pak weg, 
1951 of 1952. Toen zakte het wat 
af. Rond die tijd bleek dat België 
intussen ook bepaalde tekorten 
had. Er was daar vooral vraag naar 
zuivelproducten. Dit leidde tot een 
smokkelactiviteit in omgekeerde 
richting. De botersmokkel kwam 
op gang! Aanvankelijk was hier 
ook de kleine smokkelaar mee in 
de weer. Maar met boter heb je al 
gauw wat meer gewicht. Al snel 

kwamen er auto’s aan te pas. Deze 
smokkel werd wel een stuk harder. 
De kraaienpoten kwamen in de 
mode.
Niet alleen de smokkelaars, ook 
onze dienst beschikte over auto’s 
en de smokkelaars wilden die tot 
stoppen brengen om achtervolging 
te ontlopen. 

Dat de botersmokkel agressiever 
werd blijkt ook uit het feit dat er al 
eens rookbommen gegooid werden 
en dat er zelfs geschoten werd.
In dezelfde tijd zijn er ook ont-
zettend veel stuks vee de grens 
overgebracht. Nederland zat in die 
tijd met een overschot aan vee. 
Nassause Baarlenaren werkten aan 
een uitgebreide veestapel en alles 
wat ‘overtallig’ was ging weg. Aan 
de Belgische kant van de grens 
was dat vee zeer gewild. 
Onze dienst heeft zich lange tijd 
bezig gehouden met deze, laat ik 
zeggen, uitvoerfraudebestrijding. 
Boter ging eruit, rundvee ging eruit 
en af en toe zat er ook nog wel 
eens een paard tussen. Het ging 
allemaal richting België. Heel vaak 
werd deze vorm van ‘grensverkeer’ 
uitgevoerd door jongelui die een 
kermiscent wilden verdienen. Zij 
trokken er ’s nachts op uit. Maar 
er was ook echte veehandel in het 
groot bij betrokken. Wanneer er 
op woensdag Bossche veemarkt 
was, dan zag je hier ’s morgens al 
bepaalde lieden die kant op trek-
ken. Wij wisten dan al dat er in de 
loop van de middag of avond iets 
te verwachten was.

Stevige criminaliteit 

Wanneer de Benelux zo langzaam-
aan wat begint te werken en later 
de E.E.G. ook geboren is, raken 
we van deze smokkel af. Er dienen 
zich nu andere figuren aan met 

Een botersmokkelaar rijdt op een barricade van de commiezen.
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andere smokkelwaar: vormen van 
fraude. Het wordt nu een kwestie 
van vrachtwagentransporten en 
knoeierijen met documenten. De 
plaatselijke smokkelaar verdwijnt. 
Al gauw blijkt dat er grote ‘witte-
boorden-mannen’ bezig gaan, die 
geld ruiken. De fraude speelt zich 
nu niet meer af tussen Nederland 
en België, maar de lijnen lopen 
van Andorra tot – noem maar op – 
Denemarken of welk land dan ook! 
Veel van deze fraude blijkt toch ook 
weer in de ‘vleeshoek’ te zitten. 
Dat vlees wordt aangevoerd uit 
verschillende delen van het land. 
Je ziet dat aan de soorten beesten. 
Voor onze diensten vraagt dit een 
heel andere aanpak, heel andere 
kennis en een heel nieuwe oplei-

ding. Onze vangsten blijven be-
perkt tot incidenten. Nu vangen we 
eens een veewagen met kalveren. 
Op een ander moment nemen we 
een wagen vol koeien in beslag.
Tegelijk heerst er ook de geweldige 
smokkel van sigaretten en shag. 
Vergeet ook niet de kilo’s chocolade 
die van nationaliteit veranderen. 

Naast het ‘gewone’ smokkelgebeu-
ren, is er ook handel ontstaan in 
onder meer drugs. Verder is er ook 
nog de clandestiene wapenhandel. 
Ook hier speelt stevige criminaliteit 
een rol. Je vraagt je wel eens af 
hoelang dit zo nog kan doorgaan. 
Voor de bestrijding van deze zaken 
heb je weer nieuwe specialisten 
nodig.

Wat de laatste jaren voor onze 
dienst ook interessant was, dat wa-
ren de clandestiene stokerijen. In 
1968 hebben we het eerste geval 
aangetroffen. Ik kan me dat nog 
goed herinneren. Toen bleef het 
lange tijd heel stil. In 1971 kwam 
de tweede. Ik zat toen net bij de 
afdeling recherche. Net tijdens 
mijn verlof diende zich een stokerij 
aan. Er wordt altijd gepraat over 
jeneverstokerij. Maar jenever wordt 
niet gestookt. Men stookt pure 
alcohol. Die wordt later, meestal 
op een andere plaats, tot jenever 
verwerkt.
 

Veranderingen in het 
douanewerk

Ik begon dus na de oorlog met 
velddienst in Alphen. Daarna werd 
ik grensontvanger en dienstleider 
in Borkel en Schaft. Dat was een 
nogal administratieve baan. Toen 
kwam ik op de centrale douane-
post in Valkenswaard, waar ik 
ook jonge mensen wegwijs moest 
maken in het vak. Tenslotte ging 
ik naar Baarle-Nassau. Het werk 
hier was niet nieuw, maar vroeg 
wel om een heel andere aanpak. 
Het was hier heel belangrijk om 
te weten hoe de boel in elkaar zit, 
met al die enclaves. Je moest bij 
vragen nauwkeurig weten met wie 
je te doen had en waar iets zich 
afspeelde. 
Mijn taak groeide mee met de 
veranderende omstandigheden. 
Voorschriften veranderden, docu-
menten werden gewijzigd. Heel 
vaak leidde dat tot een groeiende 
papierwinkel. Wij waren ook steeds 
meer tijd kwijt aan overleggen en 
vergaderen. In het begin was de 
zaak meestal afgedaan wanneer 
de smokkelaar de grens wist over 
te komen eer wij hem te pakken 
hadden. Bij de latere fraudezaken Commiezen op velddienst. tekening A. van Tuijl
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kwam er vaak nog heel veel boven 
water als de daders al lang en 
breed gepakt waren. Hierbij moet 
vaak internationaal samengewerkt 
worden.

Verhouding tot de smokkelaars

Plaatselijk is de botersmokkel en 
de veesmokkel het best bekend. 
Bijna iedereen kende persoonlijk 
degenen die zich met deze min 
of meer spannende zaken bezig-
hielden. Ik heb bijna altijd met 
deze mensen – ondanks dat ze 
smokkelden en fraudeerden – heel 
goed overweg gekund. Er was 
een vorm van sportiviteit. Ik kan 
me nog herinneren dat er kort na 
de watersnoodramp van februari 
1953 smokkelaars waren die volop 
vee, afkomstig uit Zeeland klaar 
hadden staan om over de grens 
te brengen. Ik heb toen tegen een 
paar van die smokkelaars gezegd: 
“Die laat je toch wel in Nederland, 
zodat boeren in Zeeland straks 
geholpen kunnen worden?” Dat 
deden ze! Jawel; er zat een vorm 
van sportiviteit in. Die ging later 
verloren. Het werd bendewerk! Er 
was dan ook vaak een hoop geld 
mee gemoeid. Wat denk je van de 
waarde van een lading boter van 
zowat 700 tot 800 kilo? 
Ik heb er altijd begrip voor gehad 
dat mensen die hier in dit encla-
vegebied wonen, profiteren van 
de ingewikkelde grenzensituatie. 
Ik had zeker begrip wanneer ze 
er gebruik van maakten tot eigen, 
klein voordeel.

Risico’s

De risico’s voor smokkelaars waren 
in Baarle heel wat minder dan voor 
de mannen die opereerden tussen 
bijvoorbeeld Aarle-Poppel en Alp-
hen. Daar moest men namelijk een 

lang stuk over Nederlands gebied 
alvorens de grens te bereiken. Dat 
hield meer gevaar in van betrapt 
worden. In Baarle-centrum was 
smokkelen vaak een kwestie van 
enkele meters.
En de risico’s voor de douaniers? 
Ik heb nooit het gevoel gehad dat 
ik gevaar liep. Ik heb ook nooit 
ruzie gemaakt met smokkelaars. 
Op het moment dat een jongeman 
zijn smokkelvrachtje af moest 
geven, was hij natuurlijk niet blij 
dat er zo’n groen pak tevoorschijn 
kwam. Dan kon ik wel eens het 
een en ander onvriendelijks naar 
mijn hoofd geslingerd krijgen. Dat 
liet ik dan even over me heen gaan 
en ik bleef bij de verdere afhande-
ling heel rustig. Na inbeslagname 
van de smokkelwaar, stuurde je 
zo’n man naar huis. Later moest 
je ze meenemen naar het doua-
nekantoor. Soms werd er wel eens 
iemand voorgeleid. Was de zaak 
eenmaal afgewerkt en kwam je 
elkaar daarna in het dorp tegen, 
dan was het gewoon: ”Dag Jan”. Ik 
ben er altijd vrij open op af gegaan 
en ik trad alleen op wanneer ik 
helemaal zeker was van mijn zaak. 
Wist ik niet zeker hoe het zat, dan 
liet ik een zaak liever schieten. 
Na het harder worden van het 
smokkelgebeuren werden de ri-
sico’s voor ons wel wat groter. Met 
drugs en wapensmokkel hebben 
wij hier nauwelijks te maken ge-
had. Die speelden zich meer af in 
havengebieden en op vliegvelden.

Ethisch aspect

Wanneer ik een stel smokkelaars 
zag lopen, dan dacht ik niet: dat 
is fout! Met mijn collega’s sprong 
ik eronder en wanneer we bij een 
ploeg van tien mannen vijf vrach-
ten te pakken kregen, dan dachten 
wij: dit is goed. Wij namen er 

gewoon genoegen mee dat er vijf 
vrachten ontsnapt waren. Ving je 
ze allemaal, dan was de voldoe-
ning natuurlijk groter. 
Neem nou de situatie kort na 
de oorlog. Je betrapte wel eens 
een smokkelaartje die van pure 
armoede ‘iets’ moest onderne-
men om zijn kinderen te eten te 
kunnen geven. Hij brengt zes kop 
en schotels de grens over! In zo’n 
geval kon ik niet moeilijk doen. 
Maar hij kreeg wel te horen dat hij 
fraude pleegde. Een waarschuwing 
wilde dan wel eens helpen. Echte 
smokkel, daar spring je op, al hoef 
je daarbij ook niet onmenselijk te 
zijn. Je staat er om de wet te hand-
haven en daarbij mag het er wel 
eens wat hard aan toegaan. 

Waar ik heel grote moeite mee ge-
had heb, dat is dat gedonder met 
hormoonpreparaten. De handel 
daarin viel voor mij onder de zware 
criminaliteit. Deze rotzooi had te 
maken met volksgezondheid en 
met dierenwelzijn. Ik kon het niet 
hebben dat er mensen ziender-
ogen rijk werden van deze smerige 
zaken. Wij hielden ons niet bezig 
met de opsporing ervan. Dat was 
meer een zaak van de Algemene 
Inspectie Dienst. 

De bevordering van het toerisme 
heeft vormen van consumptie-
fraude aangewakkerd. Denk daar-
bij maar aan de ladingen sigaretten 
die hier in het dorp de Hertogse 
winkels uitgingen.

Er was altijd werk aan de winkel 
in Baarle!

Illustraties: tekeningen van Antoon van 
Tuijl naar oude krantenfoto’s. 
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (26)

HERMAN JANSSEN

Stilaan naderen we 11 november 

2018, het einde van de honderd-

ste herdenking van WO1. De 

laatste loodjes wegen het zwaarst, 

zegt het spreekwoord. Dat geldt 

ook voor het schrijven van het op 

één na laatste artikel van deze 

reeks. In aflevering 26 vertel ik 

jullie over de nieuwe vluchtelin-

genstroom die in 1918 de Neder-

landse grens bereikte en geef ik 

wat extra informatie over het leven 

en de dood van Frans Jespers en 

Jules Blaimont. Tot slot maken we 

een uitstapje naar de Voerstreek, 

waar een houten kruis in een bos 

ons aan gesneuvelde Russische 

krijgsgevangenen herinnert. 

Franse vluchtelingen

Midden 1918 kwam er bewe-
ging aan het westfront. Door het 
alsmaar terugdringen van het 
Duitse leger werd de Noord-Franse 
bevolking uit haar dorpen verjaagd. 

De nieuwe vluchtelingenstroom 
bereikte al snel de Belgisch-Ne-
derlandse grens, o.a. in Baarle-
Nassau. In een krant vond ik een 
mooie terugblik van W. Deinum, 
een grenswacht uit Midlum bij 
Harlingen (Friesland). 

‘Met een onafgebroken miezelre-
gen als kille tochtgenoot ploeterde 
onder zware marsbelasting een 
colonne soldaten half september 
1918 vanuit Rijen via Tilburg 
zuidwaarts met als einddoel de 
Belgische grens. Als een moreel 
opkikkeringetje viel ons voortsjok-

kend tot op de huid doorweekte 
troependeel bij het doortrekken der 
tot dusver ons onbekende dorpen 
Riel en Alphen van de kant der 
dorpsbewoners gelukkig enig zeker 
niet misplaatst medeleven ten deel. 
Na de Turnhoutsche Steenweg 
steeds verder volgend eindelijk als 
een wonderlijke openbaring een 
met prikkeldraad hoog omheinde 
afgeslotenheid met zwaar be-
waakte in- en uitgang, waarbinnen 
vrijwel elk huis met een Belgische 
vlag gedrapeerd was en aldus bij 
het doortrekken een zeer on-Ne-
derlandse indruk maakte. Baarle-

Vier Baarlese jongens, met als tweede van links: Janus Koks uit Ulicoten. 
foto Karel Geerts
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Nassau, dorp met een Belgische 
enclave binnen Nederlands gebied 
en teneinde de 1.500 meter verder 
gelegen grens te kunnen bereiken, 
belast met een noodzakelijk over-
pad voor de Nederlanders.’

‘Aan de grens een groot imposant 
spoorwegstation met verder drie 
enorm grote goederenloodsen, 
waarvan één de doodvermoeide 
compagnie als kwartier werd aan-
gewezen. Hier werden wij reeds 
aanstonds geconfronteerd met de 
aanwezigheid van de toentertijd 
zo beruchte elektrische draad. De 
Duitschers hadden onze gehele 
grens met België met een twee 
meter hoge onder hoogspanning 
staande draadversperring afgeslo-
ten, welke zelfs doormidden van de 
grote gemeenschappelijke wacht-
kamer was heengetrokken en deze 
evenals de perrons van het station 
in tweeën deelde. België van toen 
was gedegradeerd tot een groot 
concentratiekamp en talloos waren 
de slachtoffers die bij een gewaag-

de clandestiene grensoverschrijding 
het leven lieten. Voornamelijk 
onder de mannelijke bevolking tot 
45 jaar, die poogde aan deportatie 
voor dwangarbeid naar Duitsland 
te ontkomen.’

‘De Duitse grensbewaking bestond 
uit herstellende Kriegsverletzte, 
veelal gerekruteerd uit oude 
kriegsmüde jaargangen, waar-
mee gedachtewisseling – schoon 
verboden – mogelijk was en 
veelvuldig gepleegd werd. Een 
incidentje op een regenachtige 
herfstavond is mij bijgebleven toen 
een kat door draadaanraking als 
een vuurbal geslachtofferd werd 
en naar de kattenhemel verhuisde. 
Wat de Duitse schildwacht het 
laconieke “Die braucht kein Milch 
mehr” ontlokte. Gedurende dag 
en nacht werden wij door een 
onafgebroken monotoon gerommel 
aan de bloedige worsteling langs 
het Westfront herinnerd. Vreemde 
vliegmachines waren veelal dag en 
nacht waarneembaar, tegen welk 

nieuw strijdmiddel wij nog geen 
wapens hadden, daar afweer tegen 
agressief luchtverkeer toen nog in 
het stadium van de vliegenmep-
pers scheen te verkeren.’

‘Het weinig opwekkende en 
overigens eentonige grensleven 
werd gekenmerkt door een natte 
oktobermaand, waarvan de derde 
week gedenkwaardig is gebleven 
omdat van Duitse zijde een door-
laatpost in de bestaande barrière 
werd verwezenlijkt om duizenden 
vluchtelingen uit Noord-Frankrijk 
naar ons land te lozen. Een trieste 
reeks weken onderweg zijnde ka-
ravaan uitgewekenen uit de streek 
Douai-Cambrai, bestaande uit kin-
deren, vrouwen en oudere mannen 
die voor het naderende gevechts-
front werden uitgedreven. Enige 
elementaire kennis van de Franse 
taal was verantwoordelijk voor mijn 
plaatsing bij de commissie van 
ontvangst, wier taak het was elke 
binnenkomende te registreren en 
van een genummerde stamkaart te 

Duitse grenswacht in Minderhout (1918). foto Jan Huijbrechts
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voorzien. Een fulltime taak, waarbij 
zelfs commandant Vieweg persoon-
lijk assisteerde.’

‘Voorlopig ondergebracht in één 
der grote goederenloodsen, met 
als legerstede dienend los stro, 
dienden zich reeds direct schier 
onoplosbare problemen aan. 
Vrouwen protesteerden tegen 
gebruikmaking van open latrines. 
De in de eerste dagen uitgedeelde 
snert bleek op het gestel van vele 
consumenten geen gelukkige uit-
werking te hebben, zeer tot onheil 
van het latrineprobleem. Een deel 
van de arrivés bleek debet te zijn 
aan de invasie van een hoogst 
onwelkome irritante en kriebelende 
dierenkolonie. Algemene vervuiling 
dreigde. Verlichting of een oplos-
sing brengende improvisatie bleek 
een Herculestaak, niet in ’t minst 
bemoeilijkt door taalmoeilijkheden. 
Aan- en afvoer namen de nodige 
tijd in beslag. Een laatste contin-
gent van 500 uitgewekenen bleef 
ons gedurende veertien dagen ge-
zelschap houden omdat de opna-

mecapaciteit in ons land verzadigd 
heette te zijn. De prijzenswaardige 
pogingen van de stafmuziek onder 
leiding van de Leeuwarder majoor 
Kramer om bij de evacués zoal niet 
de vrolijkheid dan toch de moed 
er in te houden, verdienen nog 
vermelding. Pogingen welke stee-
vast met de Marseillaise werden 
begonnen en geëindigd. Overigens 
kroop ook hier het bloed waar het 
niet gaan kon. Van beide zijden 
ondernomen prille en schuchtere 
verkenningen tot onderzoek van 
amoureuze mogelijkheden, werden 

onze compagnie bij dienstorder 
verboden en waren nog slechts 
langs sluipwegen te verwezenlij-
ken.’

‘Intussen naderde de histori-
sche datum van 11 november, 
dat van wapenstilstand aan het 
westfront. Doortrek van verslagen 
Duitse troepen met aan de grens 
doorgevoerde ontwapening, vele 
incidenten hiermede annex. Het 
aanvankelijk provocerend optreden 
van hoofdzakelijk Waalse militairen 
na de aflossing der wacht, Spaanse 
griep, de sombere Kerstmis 1918 
en tenslotte de terugkeer naar en 
demobilisatie onzer compagnie in 
de barakken in Leeuwarden.’ 

Frans Jespers

Frans Jespers werd op 8 juli 1893 
op het Lipseinde in Merksplas 
geboren en maakte deel uit van 
de parochiegemeenschap Zon-
dereigen. Op het ogenblik van de 
Duitse inval was Frans als milicien 
van de klas van 1913 in actieve 
militaire dienst bij het 2de regiment 
grenadiers. In de rangen van deze 
eenheid maakt hij zowat heel de 
campagne van ’14-’18 mee, tot hij 
tijdens het eindoffensief in de om-
geving van Passendale ernstig door 
granaatscherven gewond werd. Na 

Nederlandse grenswacht in Castelré met Maria Cornelia Van de Put-Van Dun 
(muts), Cornelis Van de Put (staand, vierde van links) en Elisabeth Van de Put 
(rechts). Locatie: laatste huis voor de stenen brug op het Groeske. Nu woont 
Stan Aerts hier. foto Jan Van de Put, Ravels

Nederlandse militairen in hun donkere uniformen.
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de wapenstilstand werd hij voor 
verdere verzorging naar het militair 
hospitaal van Elsene overgebracht, 
waar hij op 13 februari 1919 
overleed. Korporaal Jespers was 
niet aan de aard van zijn verwon-
dingen bezweken maar aan de 
gevolgen een zware longontsteking, 
mogelijk de moordende Spaanse 
Griep. Hij werd begraven op het 
militaire erepark van de stedelijke 
begraafplaats van Brussel. Begin 
jaren twintig werden zijn stoffelijke 
resten naar Zondereigen overge-
bracht en zouden die onder de 
heldenhuldezerk van de Vlaamse 
Oud-Strijdersbond herbegraven 
zijn. Deze was opgericht voor de 
drie Zondereigense gesneuvelden: 
Louis Van Den Heuvel, Emiel Van 
Dijck en Frans Jespers.

Jules Blaimont

Jules Auguste Blaimont was op 7 
juni 1862 in Baarle geboren als 
zoon van een onderbrigadier bij de 
Belgische douane. Lang verbleef 
hij er niet. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog had hij zijn domicilie 
in Mechelen. Blaimont diende bij 
de administratietroepen van het 
Belgische leger. Zijn laatste graad 
als beroepsmilitair bij de tweede 
legerdivisie was kapitein eerste 
klasse materiaalbeheerder. Op 21 
juli 1918, honderd jaar geleden, 
stierf hij in Calais (Frankrijk) een 
natuurlijke dood.

Van Frank Janssens mocht ik meer 
gegevens ontvangen over de mili-
taire loopbaan van Blaimont. Jules 
tekende op 1 april 1879 voor een 
periode van acht jaar als vrijwilliger 
bij het zesde regiment artillerie. 
Hij was toen zestien jaar oud. 
Drie weken later werd hij brigadier 
(korporaal) en op 26 oktober van 
datzelfde jaar promoveerde hij tot 

wachtmeester (sergeant). Op 27 
april 1883 werd hij tot batterij 
adjunct bevorderd. Op 27 februari 
1887 kwam hij bij de artilleriestaf 
als bestuurder 2de klasse en op 29 
juli 1890 werd hij er wacht 3de 
klasse. In 1896 werd hij benoemd 
tot onderluitenant materiaalbeheer-
der, in 1899 tot luitenant materi-
aalbeheerder en in 1901 tot kapi-

tein 2de klasse materiaalbeheerder. 
In 1906 kwam hij terecht in de 
2de sector artillerie (Walem/Duffel) 
fortificaties Antwerpen en Park Me-
chelen. In 1910 werd hij kapitein 
1ste klasse materiaalbeheerder. In 
1912 werd hij verplaatst naar de 
fortificatie Luik en in 1913 keerde 
hij naar Park Mechelen terug.
 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
deed Blaimont dienst bij het grand 
parc de campagne (het leger te 
velde) en het park 2de legerdivi-
sie. Op 3 oktober 1917 werd hij 
wegens een ernstige chronische 
longziekte in het Belgisch militair 
hospitaal van Petit-Fort-Philippe 
in Gravelines (Frankrijk) opgeno-
men. Op 17 juni 1918 verscheen 
hij voor een commissie en op 29 
juni 1918 werd hij op pensioen 
gesteld. Hij kon daar niet echt van 
genieten, Blaimont stierf ruim drie 
weken later al. Hij ontving in totaal 
zes onderscheidingen: het militair 
kruis 2de klasse (in 1904), de her-
inneringsmedaille van de regering 
van Leopold II (1905), ridder in 
de kroonorde (1911), ridder  in de 
orde Leopold II (1912), het militair 
kruis 1ste klasse (1916) en het 
oorlogskruis ’14-’18 (1933).

Russenkruis

Aan de dodendraad tussen Baarle-
Grens en Weelde-Station kwamen 
twee Russische soldaten om het 
leven. Langsheen heel de Belgisch-
Nederlandse grens stierven er nog 
veel meer. De meeste van hen 
verongelukten in de Voerstreek, na-
bij Maastricht en Aken. Zij waren 
het Duitse krijgsgevangenkamp in 
Weerst ontvlucht. Weerst is een 
deelgemeente van Dalhem, in de 
provincie Luik. Russische krijgsge-
vangenen moesten in die omgeving 
voor het Duitse leger infrastruc-

Lionel de Sécillon, de vroegere 
burgemeester van Sint-Martens-
Voeren. http://connaitrelawallonie.
wallonie.be

Bidprentje van Frans Jespers. 
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tuurwerken uitvoeren, zoals de 
aanleg van de weg Brussel-Aken 
en de spoorwegbrug bij Moresnet. 
Russen die daar verongelukten, 
zouden in de betonfundamenten 
van de brug een laatste rustplaats 
hebben gevonden.

In 1916 sloegen de Russen in 
Voeren palen voor de dodendraad 
in de grond. Zij werden zwaarbe-
waakt door Duitse Feldgendarmerie 
met honden. Zij waren ook de eer-
sten in Voeren die in een moment 
van dolle woede een stormloop 
naar de vrijheid waagden… en 
geëlektrocuteerd werden. Anderen 
hadden meer succes. In de eerste 
week van juni 1917 kwamen bij 
Maastricht bijvoorbeeld achttien 
Russen over de grens. De Tijd 
berichtte hierover: ‘Ze zagen er 
meelijwekkend uit. De meesten 
hadden geen schoenen meer aan 
en hadden hun voeten in oude lap-
pen gewikkeld. Velen hadden geen 
ondergoed meer aan ofwel hing 
het aan flarden en was het in geen 
maanden gewasschen.’ 

Russische krijgsgevangenen 
zochten Belgische grensgidsen om 
veilig de dodendraad en de rijks-
grens te passeren. Graaf Lionel de 
Sécillon was zestien jaar oud toen 
de oorlog uitbrak. Hij woonde met 
zijn ouders en zijn broer Harmel in 
St.-Pieters-Voeren. Hun toenmalige 
kasteel – het Pavillon – was een 
soort doorgangshuis voor gevluchte 
militairen. De broers brachten 
honderden ondergedoken krijgsge-
vangenen over de grens. Militairen, 
rekruten en vluchtelingen werden 
door de jonge graaf in het pols-
stokhoogspringen getraind! Het 
op deze manier passeren van de 
hindernis bleek gezien de geringe 
hoogte een haalbare onderneming. 
Bij het kasteel was bovendien een 

dodendraadversperring nagebouwd 
om te oefenen. 

Bij één van de door hen begeleide 
vluchtpogingen aan de dodendraad 
werden Lionel en Harmel de Sécil-
lon gearresteerd en twee jaar in het 
krijgsgevangenkamp Sennelager bij 
Paderborn opgesloten.

Op de grens van het Kerperbos 
en het Malensbos – tussen Vaals 
en Gemmenich – staat een kruis 
‘ter herinnering aan de Russische 
krijgsgevangenen die er tussen 
1916 en 1918 de dood vonden’. 
Het verhaal gaat dat exact op deze 
locatie één of meer gevluchte Rus-
sische krijgsgevangenen de dood 
vonden. Voor de plaatsing van het 
kruis werd een eik pal op de grens 

uitgekozen, de zogenaamde Krod-
del Eek of Kromme Eik. In 2003 
werd de versleten boom wegge-
zaagd. Het kruis staat nu op een 
koperen voet en vermeldt de initia-
len van J. Bleijlevens uit Vaals, die 
het kruis in 1987 liet vernieuwen. 
De Russische ambassade zou Rus-
sisch hout voor het nieuwe kruis 
betaald en geleverd hebben. 

Bronnen: 
Leeuwarder Courant, 12 januari 1966.
Dossier CDoc (databank van het Bel-
gisch Legermuseum), ingekeken door 
Frank Janssens.   
Mail van Frank Janssens, 5 april 2018.  
De Tijd, 8 juni 1917.
Trouw, 25 juni 1994.
De Stem, 9 december 1967. 

Russenkruis. www.bndestem.nl
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Bels Lijntje 150 jaar

Langs de lijn: nog meer palen
HARRY BENSCHOP

In het vorige nummer ging het 

over mijlpalen, vierkante beton-

nen palen die op elke kilometer 

langs het Bels Lijntje de afstand 

voor de machinist aangaven. Op 

de kaart zijn ze met de letters MP 

(mijlpaal) aangeduid. 

Bij de aanleg van de spoorlijn in 

1867 en ook in later jaren zijn 

nog andere paaltjes geplaatst. Dit 

voorjaar nog is er bij wachthuisje 

18 in het Alphense Boshoven een 

‘kilometer-monument’ gekomen. 

Om in spoortermen te blijven: tus-

sen kilometerpaal 16 en 17.

Beide kilometerpalen zien er fon-
kelnieuw uit. Dat klopt ook, want 
Henk Cornelissen heeft met mede-
werking van de gemeente Alphen-
Chaam twee oude kilometerpalen 
verplaatst naar de omgeving van 
het wachthuisje 18 in de Alphense 
buurtschap Boshoven. Hij heeft 
die palen – het gaat om de palen 
20 en 21 die tussen het Looneind 
en Brakel stonden, de een nog 
schever dan de ander en lange 
tijd behoorlijk overgroeid – een 
verfbeurt gegeven en met de juiste 
sjablonen van een nieuwe num-
mering voorzien. Zo moeten de 
mijlpalen er dus in 1867 hebben 

bijgestaan.
Vorig jaar had Cornelissen route-
huisje 18, waar hij met zijn vrouw 
Tonnie al 33 jaar woont, helemaal 
opgeschilderd. De langs het Bels 
Lijntje staande routehuisjes waren 
oorspronkelijk niet geschilderd. Dat 
is pas veel later gebeurd. Daar-
voor was alleen het vlak waarin 
het nummer stond vermeld, wit 
geverfd.
Als je van Alphen naar Riel fietst, 
kom je nu alleen nog kilometerpaal 
22 tegen, op het grondgebied van 
de gemeente Goirle.

Kilometer-monument

Naast de 30 mijlpalen die op het 
traject Turnhout-Tilburg heb-
ben gestaan, betonnen palen op 
Nederlands grondgebied en zeer 

waarschijnlijk gietijzeren palen in 
België (zie Van Wirskaante 2018, 
nummer 1), hebben vanaf de 
aanleg van het spoor ook hecto-
meterpaaltjes gestaan. Dat waren 
stukken oude rails die op iedere 
honderd meter tussen de mijlpalen 
waren geplaatst. “Aan de andere 
kant van het spoor dan waar de 
mijlpalen stonden”, zegt Henk 
Cornelissen. “Vóór dat de rails 
werd opgebroken, stonden al die 
mijlpalen en hectometerpaaltjes 
er nog. Of toch bijna allemaal. Ik 

Zo moeten de mijlpalen er vroeger hebben bijgestaan. (zonder het jaartal 1867)
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zie het nog zo voor me.” Hij erkent 
heel eerlijk dat hij er toen nog niet 
echt oog voor had. 
Alle hectometerpaaltjes zijn bij het 
ruimen van de rails in de jaren 
1988/89 verdwenen als oud 
ijzer en misschien ook wel door 
souvenirjagers meegenomen. Cor-
nelissen: “Een oudijzerboer heeft 
eind jaren tachtig enkele van die 
hectometerpaaltjes meegenomen. 
Van wie ze waren? Een paar lagen 
er op het erf rond bij mijn huis.”

In de buurtschap Boshoven is 
de oude situatie in april 2018 in 
ere hersteld: met twee oorspron-
kelijke betonnen mijlpalen die 
de nummers 16 en 17 hebben 
gekregen. En daartussen negen 
hectometerpaaltjes aan de andere 
kant van het fietspad. De hec-
tometerpalen 16.2 en 16.3 zijn 
nog echte oude palen. Die lagen 
nog ergens bij wachtpost 18. Paal 
16.2 dateert uit 1878, paal 16.3 
is van 1928. Hoe kom je er nu 
achter hoe oud die stukken rails 

zijn? Henk Cornelissen: “Op som-
mige stukken rails waren cijfers 
geperst: 1928 en 78. Dat verwijst 
naar het jaar van productie. Omdat 
op het stuk met de cijfers 78 ook 
de letters ‘THIJ’ waren gekerfd, 
weet je dat de rails in 1878 bij 
Thijssen-Krupp zijn gemaakt”. Op 
de meeste stukken rails die Henk 
heeft bewaard, staat geen jaartal. 
“Die zijn helemaal glad. Ook niet 
op het stuk rails waarop het treintje 
‘in de heg’ staat.” Dat treintje is bij 
veel fietsers bekend, Henk heeft 
het zelf gemaakt. “Ik ben handig 
met metaal. We kregen heel veel 
opmerkingen van voorbij rijdende 
fietsers over het Bels Lijntje. Wat 
zou het geweest zijn?” 
De zeven andere hectometer-
paaltjes tussen MP 16 en 17 zijn 
nieuwe stukken rails, geschonken 
door RAAK Metals Tilburg. “Die 
zijn niet helemaal hetzelfde als 
de oude stukken rails. Ze zijn een 
stuk breder.” Henk heeft ervoor 
gekozen om op de negen opnieuw 
geplaatste hectometerpaaltjes 

zowel de afstand als het jaartal 
1867 te schilderen. “Dat jaartal 
heeft er overigens nooit opgestaan, 
wel de kilometeraanduiding. Ik 
wilde de link leggen met het jaar 
dat het Bels Lijntje is geopend.” 
De oorspronkelijke paaltjes zijn zo 
smal dat het jaartal 1867 er scheef 
op moest.  

 “Ik heb er voor gekozen om het 
cijfer dat het aantal kilometers 
vanaf Turnhout aangeeft kleiner 
op de paal te schilderen dan het 
cijfer dat de onderverdeling van 
de honderden meters aangeeft. Of 
dat vroeger ook zo is geweest….?” 
Gevraagd naar de sjablonen waar-
mee hij de cijfers op de hectome-
terpaaltjes heeft aangebracht, en 
op zijn huis, geeft Cornelissen als 
antwoord: “Op het Halvezolenlijntje 
(deze spoorlijn liep vroeger van 
Den Bosch over Waalwijk naar 
Lage Zwaluwe, red.) staan nog 
vergelijkbare paaltjes, met nog 
leesbare cijfers. Die komen overeen 
met de cijfers die vroeger op het 

Een nieuw hectometerpaaltje (2018).… en deze uit 1928. Allebei 
opgeschilderd in 2018.

Dit hectometerpaaltje dateert uit 
1878….
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Verscholen tussen de bomen bij Baarle-Grens (1906).TT-paaltje geeft bij Brakel de kadastrale grens aan van 
1867.

Bels Lijntje werden gebruikt. Dat 
was mijn voorbeeld.”

De twee mijlpalen en de negen 
hectometerpaaltjes vormen samen 
het ‘Kilometer-monument’. Met 
routehuisje 18 erbij komt een stuk-
je geschiedenis van het Bels Lijntje 
op een leuke manier tot leven.

TT en SS-paaltjes

Wie goed rondkijkt langs het Bels 
Lijntje, komt nog meer paaltjes 
tegen. Kleine arduinen palen, 
vierkant van vorm, met de letters 
TT en SS op de kop.
TT staat voor Turnhout-Tilburg. 
Ze zijn in 1867 geplaatst om de 
grens van de door de Chemins de 
Fer du Nord de la Belgique, deze 
maatschappij heeft de spoorlijn 
van Turnhout naar Tilburg aange-
legd, aangekochte grond aan te 
geven. Je kunt nog verschillende 
van die paaltjes vinden. “Een zo’n 
paaltje vonden we toen wij een 
stuk spoorgrond van de gemeente 

Alphen-Chaam kochten. Precies op 
de kadastrale grens van het spoor 
en particulieren. Hij zat helemaal 
onder het zand verstopt.” Henk 
neemt me mee naar de plek waar 
hij met het kadaster het paaltje 
vond. “Geen twijfel dus dat de 
letters TT voor Turnhout-Tilburg 
staan.” Het paaltje staat een eindje 
van het huidige fietspad vandaan. 
“Hier liep vroeger een werkweg 
aan deze kant van het spoor”, 
verklaart Henk. Hij wijst hoe breed 
het terrein van het spoor vroeger 
bij routehuisje 18 is geweest. 
“Voor het huis was een stukje 
dubbelspoor. Dat werd gebruikt als 
werkspoor.”
Achter mijlpaal 17 kan je nog zo’n 
TT-paaltje vinden. Ook dat staat op 
de kadastrale grens. Als je verder 
fietst richting Tilburg, is ook ter 
hoogte van Brakel een paaltje met 
de letters TT duidelijk zichtbaar 
vanaf het fietspad, aan je linker-
hand. 

Waar de letters SS voor staan, is 

makkelijker te raden: Staats Spoor-
wegen, de Nederlandse wel te 
verstaan. Nadat het spoor in 1898 
werd genationaliseerd, hebben de 
Staats Spoorwegen grondaankopen 
gedaan voor uitbreidingen aan 
het spoor, onder meer voor het 
emplacement van Baarle-Grens. 
Daar zijn op de kadastergrenzen 
arduinen paaltjes geplaatst met de 
letters SS bovenop. Die paaltjes 
lijken als twee druppels water op 
die met de letters TT. 
In de wintermaanden kun je een 
zo’n paaltje met SS erop zien op de 
rijksgrens, een meter of dertig ten 
westen van het reizigersperron. Het 
is even zoeken, in de zomer is alles 
overgroeid. 
Je zou mogen verwachten dat dit 
soort paaltjes ook hebben gestaan 
langs de zijtak naar Goirle. Die 
is door de Staats Spoorwegen in 
1902 aangelegd. Ik heb er zelf nog 
niet echt naar gezocht. 

Achter mijlpaal 16 staat nog een 
paaltje. Dat is voor de verande-
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ring een betonnen paaltje, met de 
letters NS erop. Deze betonnen 
paaltjes dateren uit 1938. De 
letters NS staan voor Nederlandse 
Spoorwegen, de opvolger van de 
Staats Spoorwegen.

Houten paaltjes

De betonnen mijlpalen van 1867 
staan allemaal op oude topografi-
sche kaarten vermeld, met num-
mer. In de vorige Van Wirskaante 
heb ik al geschreven dat op de 
meest recente kaart wel enkele, 
maar vreemd genoeg niet alle van 
de nu nog in het veld overeind 
staande mijlpalen zijn ingetekend. 
Tussen haakjes: ik ben benieuwd 
hoe de topografische dienst om 
zal gaan met de nieuw geplaatste 
mijlpalen 16 en 17. Zullen ze het 
opmerken? En dan ook de plaats 
waar ze hebben gestaan van 
de kaart halen? En welke uitleg 
zullen heemkundigen, als ze niet 
beschikken over dit artikeltje, over 
zo’n honderd jaar geven aan de 
steeds maar veranderende locaties 

van mijlpalen bij bestudering van 
de topografische kaarten over een 
reeks van jaren!
Zelf was ik uitermate verbaasd op 
de topografische kaart van 1990 
rond Alphen ineens de nummers 
1 tot 11 te zien. Ook nog eens 
optellend in de richting noord-zuid. 
Op diezelfde kaart was er ook geen 
enkele van de oorspronkelijke 30 
mijlpalen meer ingetekend. (Die 
telden zoals we al vaker hebben 
verteld, op van Turnhout naar 
Tilburg.) Ongetwijfeld stonden de 
nu nog resterende mijlpalen in 
dat jaar nog op hun plaats. Vond 
de Topografische Dienst het niet 
nodig die nog in te tekenen, nadat 
het spoor was opgebroken en het 
fietspad werd aangelegd? Het had 
een mooie opname kunnen zijn 
van mijlpalen die de aanleg van 
het fietspad hadden overleefd.

Maar waarom dan wel nieuwe 
nummers op de kaart van 1990 
aangeduid? Ook op de kaart die 
in 2004 is uitgebracht, staan 
ze netjes vermeld. “Rinus Tim-
mermans kan je daar meer over 
vertellen”, gaf Bels Lijntje kenner 
Jan van Eijck aan. “De toenmalige 
gemeente Alphen en Riel wilde 
rond 1990 wel eens weten hoe 
lang het spoortraject was dat zij 
van de spoorwegen overnamen 
na de ontmanteling van het spoor. 
Rinus kreeg de opdracht het op 
te meten. Hij begon te meten bij 
het viaduct van rijksweg A58 en 
is over de gemeentegrens met 
Baarle een stukje doorgegaan. Het 
hoogste nummer (nummer 11) 
is ingetekend ter hoogte van het 
Baarlese Boschoven. De afstanden 
zijn met houten paaltjes in het veld 
aangegeven. Daar zijn er nog een 
aantal van terug te vinden, vooral 
tussen Baarle en Alphen.

 “Rond mijn huis heb ik nog meer 
paaltjes gevonden”, gaf Henk Cor-
nelissen me aan, nadat we samen 
langs het kilometermonumentje 
waren gelopen.. Hij schrapt met 
zijn voet wat zand weg. “Dit paaltje 
heeft Staatsbosbeheer in de jaren 
zestig neergezet om haar perceels-
grens aan te duiden. Heeft dus 
niets met het spoor te maken.” 
“Toen we hier pas woonden heb ik 
nog wel meer paaltjes gevonden 
rond de woning”, zegt Cornelis-
sen. Die hebben toen een plekje 
gekregen langs de heg. “Zeker in 
het begin toen wij hier pas woon-
den, waren die nodig om ervoor te 
zorgen dat de tractoren de bocht 
niet al te ruim namen.”
Hij wijst ze onder de heg aan de 
voorzijde van routehuisje 18 aan. 
Sommige staan nu met de kop in 
de grond. “Ik ga ze toch eens op-
graven. Wie weet welke informatie 
ze nog prijsgeven.”

Eind jaren tachtig heeft de voormalige 
gemeente Alphen en Riel deze houten 
paaltjes geplaatst. 

Paaltje geplaatst door de Nederlandse 
Spoorwegen in 1938.
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Rond de kerk (C33 t/m C44)

Bewoning van Ulicoten in 1900 (4)
JEROEN GEERTS

Jeroen en Gust Geerts hebben 

in kaart gebracht welke huizen 

er op 1 januari 1900 in Ulicoten 

stonden en wie er woonden. Op 

die datum begon de gemeente 

Baarle-Nassau met de nieuwe 

huiskaarten. Er stonden in de 

toenmalige wijk C nog geen hon-

derd woningen. In deze aflevering 

komen de woningen in de huidige 

Dorpsstraat tussen de Maaijkant 

en de kerk aan bod. Ook de kerk 

had een C-nummer: C44. 

C33 (later C35, nu Dorpstraat 34 
en 36) 
Hier woont Adriaan Verheijen 
(1825) met zijn kinderen Ludo-
vicus (1865-1908), Augustinus 

(Gust 1868), Maria Philomena 
(1870), Louisa Johanna (1875). 
Augustinus trouwt met Johanna 
Maria Reijntjens (Sjo) en verhuist 
in 1901 naar C90 (De Maaijen, 
haar ouderlijk huis). 
Adriaan Verheijen verhuist in 1911 
naar C53 (voorheen C48) en gaat 

inwonen bij zijn zoon Johannes 
Thomas Verheijen en zijn vrouw 
Adriana Maria Peerden. 
In 1904 trouwt Jacobus Ludovicus 
Michielsen (Louis, 1877, vanuit 
Loveren A130) met Louisa Johan-
na Verheijen. Het gezin Michielsen-
Verheijen verhuist in 1911 naar 

kaart 1 Dorp 1900. www.topotijdreis

kaart 2 Dorp 2016. www.topotijdreis

C33 gevelsteen met A Rijvers M.P. 
Verhyen 1912. 
coll. Archief heemkundekring
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C33 met versierde kar met 4 trekpaarden met pastoor Moors. Ca. 1922-1934, gelegenheid onbekend.

het buurhuis C35 (of C36). Dit zijn 
de vader en moeder van tante To 
Michielsen die gehuwd is met ome 
Bernard Meeuwesen. 
In 1911 komt hier te wonen 
vanaf C77 (Maaijkant): Ambrosius 
Rijvers (1871) gehuwd met Maria 
Philomena Verheijen (1870), 
dochter van Adriaan Verheijen. 
Ik (Gust Geerts) denk dat Broos 
Rijvers hier een nieuwe boerderij 
gezet heeft, waar voorheen een 
oudere boerderij gestaan heeft. 
In 2014 woont hier Jos Rijvers, 
zoon van Fons Rijvers, zoon van 
Broos Rijvers. In 2017 woont hij er 
niet meer. Wie er nu woont weten 
we niet. 

C34 (later C36, nu Dorpstraat 38)
Hier wonen Antonius Verheijen 
(1827-1910, broer van Adriaan 
Verheijen van C33) en zijn neef 
Johannes Fransiscus Verheijen 
(1861-1907). 
In 1911 komt hier te wonen 
vanaf C35: het gezin Michielsen-

Verheijen. 
“Dit is volgens mij” (Gust Geerts) 
“de oude boerderij van Verheijen, 
deze boerderij wordt ‘De Hoef’ 
genoemd.”  
Nu woont hier René Michielsen, 
zoon van Fons Michielsen, zoon 
van Louis Michielsen.

C35 – School 
Dit wordt niet genoemd in de 
huiskaarten, is waarschijnlijk de 
school, afgebroken in ca. 1969. 
Hier is de Bernardusstraat geko-
men. Deze school had eerst twee 
klaslokalen, later is er een derde 
klaslokaal bijgekomen.

C36 (later C38, nu Dorpstraat 47) 
– schoolhuis
Het schoolhuis is onder één 
dak met de school. Hier woont 
Jacobus Joannes Wackerhausen 
(Vught 1865), onderwijzer, later 
hoofd der school, getrouwd met 
Adriana Johanna Huijbregts (Leur 
1858) met hun kinderen Cornelia 

Maria (1890), Frederik Willem 
(1892), Maria Anna Catharina 
(1894), Joanna Wilhelmina Maria 
(1895), Wilhelmus Franciscus 
Jozef (1897), Johannes Jacobus 
Antonius (1899). Dit gezin vertrekt 
in 1912 naar Eindhoven. 
In 1912 komt uit Sambeek het 
gezin van Petrus Josephus van 
den Hout (Goirle 1880), hoofd der 
school. Dit gezin vertrekt in 1914 
naar Alphen. 
Daarna komt hier te wonen (vanaf 
C55) Johannes Cornelis Baijens 
(Jan 1874), eerst onderwijzer, 
daarna hoofd der school, getrouwd 
met Francisca Hoefnagels (1858-
1931). Later trouwt Jan Baijens 
met Netje Adriaansen. 
Gust Verschueren (onderwijzer en 
later schoolhoofd) is hier komen 
wonen, ik denk in 1935. Gust 
Verschueren is een oom van mijn 
moeder Gusta Geerts-Verschueren 
(= moeder van Jeroen). Rond 
1969 is pastoor Van Steen hier 
komen te wonen met pastoorsmeid 
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Mila Prohaska. 
“Via het schoolhuis kon je met de 
trap op de zolder van de school 
komen”, weet mijn vader. 
Nu woont hier familie Pieter en Ina 
Theeuwes-Josten.

C36a, later C39 
(nu Dorpstraat 49)
Hier woont vanaf 1904 Cornelis 
(Cees) Sommen (1868), smid. Hij 
kwam van C37. Hij is in 1904 
getrouwd met Maria Cornelia van 
Hees (Alphen 1865). Kinderen 
zijn Johanna Clasina (Sien, 1905), 

Johannes Aloïsius (Jan, 1906) en 
Clasina Anna (Net, 1908). 
Naast de woning stond de sme-
derij. Dit was een wit gebouw, nu 
Dorpstraat 51. Nu woont hier M. 
Jansens. Tegen de smederij aan 
stond de hoefstal, zodat de paar-
den droog stonden als ze beslagen 
moesten worden. Mijn vader Gust 

kent deze smederij nog. “Ik weet 
nog dat wij thuis een wafelijzer 
hadden met CS, met een jaartal ik 
denk 1878. Dit was van de smid 
Cees Sommen” 
Nu woont hier Ben Sommen, zoon 
van Jan Sommen, zoon Cees Som-
men, zoon van Jan Sommen, zoon 
van Cees Sommen.

C34 met familie Louis en Louisa Michielsen-Verheijen in ca. 1925 (toen huisnumer C39), met vlnr: Bernard Meeuwesen, 
To Meeuwesen-Michielsen, Louis Michielsen, René Michielsen, (in de  schaduw: Miet Michielsen die non was en wellicht 
vanuit het klooster geen toestemming had om thuis te komen), Louisa Johanna Michielsen-Verheijen, Fons Michielsen en 
Gusta Michielsen. coll. André Moors

C35 School met 2 lokalen in 1937. coll. André MoorsC34 in 1989.
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C37 (later C40, nu Dorpstraat 53
Hier woont Johannes Sommen 
(1838-1910, smid, gehuwd met 
Johanna Boeren (1843), met hun 
kinderen Anna (Antje 1867), Cor-
nelis (Cees 1868), Maria (Marie 
1871), Henrica (1873), Louisa 
(1876), Anna Catharina (1883) en 
Aloïsius Josephus (1884). 
Zoon Cornelis Sommen verhuist 
in 1904 naar C36a. Dochter 
Maria Sommen huwt in 1911 met 
Ludovicus van Gestel (1878, uit ’t 
Bosch); hij komt hier bij in wonen 

C36a Cees Sommen smid, met smederij ernaast, in 1989.

C37 op voorgrond huis van Jan Sommen, smid, met “Groet uit Ulecoten”, vlnr: eierpakhuis (met 2 ramen met gebogen 
bovenkant), herberg en snoepwinkeltje in de Eerste Wereldoorlog.

C37 gebouwd rond 1963, in 1989.

C36 Schoolhuis in 1989.
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en is herbergier. 
Op de foto zien we het eierpakhuis 
met 2 ramen met gebogen boven-
kant. Ernaast onder één dak de 
herberg van Ludovicus van Gestel. 
“Dochter Antje Sommen, had hier 
een snoepwinkeltje, naast het café 
van Van Gestel”, weet mijn vader 

Gust Geerts. Tussen C37 en C38 
was een pad en een stal, deze stal 
is afgebroken en hier heeft ome 
Bernard Meeuwesen gebouwd 
in 1939 (nu Dorpsstraat 55). De 
oude huisjes links en rechts zijn 
toen blijven staan. Het pad liep 
achter de gebouwen en achter de 

school door. 
C37 was één groot gebouw: eier-
pakhuis, herberg en snoepwinkel-
tje. Wie er nu woont is onbekend.

C38 (later C41, nu Dorpstraat 57 
en 59)
Hier woont Adrianus Sommen 
(1840, broer van Johannes 
Sommen van C37, met 3 broers 
Augustinus (1846), Aloysius 
(1849) en Bernardus (1852) 
en 2 zussen Johanna Maria (Sjo 
1857), Francisca (1859), allemaal 
kinderen van Cornelis Sommen 
(Baarle-Hertog 1808-1875, hoef-
smid) en Johanna Maria Bruijnin-
ckx (1819-1880). Ook woonde er 
een nicht: Maria Cornelia Kusters 
(Keeke 1891, dochter van Josep-
hus Kusters en Henrika Sommen, 
zie C41).
Tussen C38 en C39 was het 
gangeske. 
Later hebben hier nog gewoond 
Jaan Laurijssen (van Proë) en Nico 

C38 met dubbel huwelijk van Lisa Willemsen met Pierre van der Laak en Anna Willemsen met Fons Roelen in 1957 
(zie C31/C32).

C38 en C39/C40 met pastoor Van Steen.
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Jacobs. Nu woont op Dorpsstraat 
57 mevrouw Adams-Stevens. 
Wie op Dorpsstraat 59 woont is 
onbekend. 

C39 (later C42, nu Dorpsstraat 
61)
Dit is een 2 onder 1 kap met C40. 
Hier woont Henricus van Beckum 
(1830, broodbakker). Hij verhuist 
in 1904 naar Meerle.  
Vanaf 1905 gaat Frederik Willem 
Delleman (Amsterdam 1871) er 
wonen. Hij komt uit ’s-Herto-
genbosch, is rijksveldwachter en 
gehuwd met Elisabeth Claudina 
(1876). Hun kinderen zijn: Phillip-
pina Maria Antonia (1897), Anna 

Marianna (1900), Claudina Fred-
erica (1902), Johanna Wilhelmina 
(1903) en Frederik Willem (1906). 
Het gezin verhuist in 1908 naar 
Oijen. 
Vanaf 1908: vanuit Herten gezin 
van Petrus Paulus Seerden (Weert 
1870), rijksveldwachter. Dit gezin 
verhuist in 1911 naar C31. 
Vanaf 1911: vanuit New York 
(Noord-Amerika) het gezin van 
Michael van der Linden (Oirschot 
1867). Dit deel van de tweewoonst 
is afgebroken. 

Op Dorpsstraat 61 woont nu Karel 
Aerts. 

C40 (later C43, nu Dorpsstraat 
63) 
Dit is een 2 onder 1 kap met C39. 
Hier woont Alphonsus (Fons) 
de Kort (1853), timmerman, 
gehuwd met Maria Louisa van 
Loon (1868), met kinderen Maria 
Dimphna (1894), Adrianus Johan-
nes (Jaan 1896, hij wordt ook 
timmerman in Ulicoten), Henricus 
Johannes (Hein 1898, hij wordt 
eigenaar van café De Kroon, nu 

C41 café De Zwaan van I (Josephus) Kusters. coll. André Moors

C41 in 1989.

C42 Coöperatieve stoomzuivelfabriek ‘De Eendracht’ vanaf 1907. 
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Croy-De Kneut), Anna Cornelia 
(1900), Theresia Catharina (1902) 
en Johannes Aloijsius (1910). 
Hein de Kort is hier blijven wonen, 
hij was ook timmerman. Dit huis 
had tee dakkapellen. 
Er is een nieuwe voorgevel aange-
zet, zowel voor C39 als C40. Later 
is C39 afgebroken. Dit huis staat 
nu leeg.

C41 (later C44, nu Dorpstraat 65)
Hier was café De Zwaan gevestigd. 
In 1900 woonde Josephus Kusters 
(1854) er met zijn vrouw Joanna 
Maria Verschueren (Poppel 1860). 
Eerder was Josephus Kusters 
gehuwd met Hendrika Sommen, 
dochter van Cornelis Sommen 
en Johanna Maria Bruininckx; zij 
is overleden in 1897. In 1900 
woonden er drie kinderen: Adrianus 
Bernardus (Jaan 1892), Maria 
Johanna (1894, non), Augustinus 
Bernardus (Gust 1895). 
Aan het huis aan de voorkant, 
stond nog een stal. Die is afgebro-
ken. Ernaast liep het Kerkepad. Het 
Kerkepad loopt nu op de plaats van 
de afgebroken stal. 
Daarnaast en een stukje van de 
Dorpsstraat af stond een losstaande 

C43 Pastorie met “GROET UIT ULEKOTEN”.  

C43 Pastorie en C44 Kerk.

schuur. Nu is hier Atelier Sandy 
Jeronimus.

C42 – Coöperatieve Stoomzui-
velfabriek ‘De Eendracht’ (nu 
parkeerterrein)
C42 wordt niet genoemd in de 
huiskaarten, dit zou het oude 
melkfabriek kunnen zijn. De 
Coöperatieve Roomboterfabriek 
‘De Eendracht’ werd gebouwd in 
1899. De zaken gaan goed en 
in 1907 dient het bestuur bij de 
gemeente een verzoek in om een 
stoomfabriek te mogen oprichten, 
dit wordt goedgekeurd. Op de foto 
staat de stoomfabriek volgens de 
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C44 Kerk binnenkant met stoeltjes. C44 Kerk van vóór uitbreiding in 1933. 

tekening van 1907. In 1926 is ‘de 
Eendracht’ blijkbaar weer uit haar 
jasje gegroeid. Een nieuwe zuivel-
fabriek wordt achter de bestaande 
zuivelfabriek gebouwd. Veel later 
wordt de oude stoomzuivelfabriek 
afgebroken. Nu is hier parkeerter-
rein, ongeveer tegenover C47a, 
nu Dorpsstraat 52. (Bron: Tussen 
Bollekens en Bremer, wonen en 
werken in Ulicoten, 1994).

C43 (later C46, nu Dorpsstraat 
42)
Dit is in 1900 de Pastorie. Hier 
woont Jan Baptist Petrus Ermen 
(Gilze 1844-1921), pastoor. Als je 

goed kijkt op de foto in het raam 
links naast de deur zie je een 
nieuwsgierig gezicht naar buiten 
kijken. “Dit zou best wel eens tante 
Emma Boeren (zie C51) kunnen 
zijn”, vertelt mijn vader, “die was 
pastoorsmeid bij pastoor Ermen”. 
Deze pastorie, die dicht aan straat 
stond, is in 1922 afgebroken. 
Daarna is een nieuwe pastorie 
gebouwd, verder van straat af. 
Hier woont nu familie Ad en Anita 
van Tilburg-van Alphen (De Oude 
Pastorie, Van Tilburg bestrating). 

C44 – Sint Bernarduskerk (nu 
Dorpsstraat 44)

Ook C44 wordt niet genoemd in 
de huiskaarten. De Sint Bernar-
duskerk is in 1870 gebouwd, als 
vervanging van de oude kerk uit 
1469. In de jaren 30 is de kerk 
flink uitgebreid met zijbeuken en 
een voorportaal. Op de foto’s staat 
de kerk voorafgaand aan deze 
uitbreiding. Op 27 oktober 1944 
is de prachtige kerk grotendeels 
verwoest, op de vooravond van de 
bevrijding van 28 oktober. De kerk 
moest afgebroken worden. Een 
nieuwe kerk is op dezelfde plaats 
gebouwd.

Foto’s: familie Geerts, tenzij anders 
vermeld.
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Tijdsgeest

Merkwaardigheden (19)
ANTOON VAN TUIJL 

Tussen de grote variëteit aan 

schenkingen die Amalia ontvangt, 

zitten altijd wel weer merkwaar-

digheden. Zo ook in de afgelopen 

periode. Mijn oog viel op een soort 

affiche dat blijkbaar al heel lang 

in opgerolde toestand bewaard 

gebleven is.

Je wilt graag weten wat zo’n 
document voor geheim herbergt, 

Streng

Kinderen worden streng aange-
sproken. Het gaat alleen maar over 
wat ‘moet’ en wat er ‘niet mag’. 
Blijkbaar is dat ooit de tijdsgeest 
geweest in het onderwijs. De regels 
gelden niet alleen voor de klas, 
maar ook voor de speelplaats en 
zelfs voor de straat, thuis en in de 
kerk. De school acht zich kennelijk 
verantwoordelijk voor de gehele 
opvoeding. Lees het reglement 
maar eens door. Wie weet herkent 
u nog zaken die u vroeger zelf 
beleefd hebt.
Het is even zoeken, maar ik weet 
dat ik ergens nog een oud school-
reglement bewaar. Ik vind het en 
beeld het hierbij af. Eigenlijk is het 
een korte samenvatting van het an-
dere. Dezelfde tijdsgeest! Ook hier 
gaat het alleen over wat moet.

maar de rolvorm is zo hardnekkig 
dat ontrollen nauwelijks zonder 
inscheuren en kreuken mogelijk 
blijkt. Dan maar een tafel leeg 
ruimen en met schildersplakband 
in de weer. Zo kan ik het papier 
uiteindelijk in bedwang houden. Er 
ontrolt zich letterlijk een merk-
waardig tijdsbeeld. ‘Hoe moet ik 
mij gedragen’ staat er nadrukkelijk 
bovenaan het grote blad (zie op de 
volgende pagina). Al gauw blijkt 
dat het plakkaat bedoeld is voor 
schoolkinderen. Het zal wel ooit in 
een klaslokaal gehangen hebben.
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En de onderwijzer? 

Krijgen alleen de kinderen regels 
opgelegd? Nee. De grote opvoe-
der en onderwijsvernieuwer Jean 
Baptist De la Salle schrijft al in de 
zeventiende eeuw een verhande-
ling over de kwaliteiten die een 
goed onderwijzer dient te bezitten. 
Een van zijn vroege opvolgers, 
broeder Agathon, vijfde algemeen 
overste van de broeders, maakt er 
een boekje van. Dit wordt in het 
Nederlands vertaald en verschijnt 
in 1931 in de ‘Opvoedkundige 
Brochurereeks’ onder de titel ‘De 
Twaalf Deugden van een Goed 
Onderwijzer’.

Opvallend vind ik dat deze titel 
niet aangeeft wat er moet of niet 
mag, maar veel meer verwijst naar 
iets goeds, waar men naar streeft: 
deugden.
Deze twaalf worden in het boekje 
beschreven en aanbevolen. De 
ernst, de stilzwijgendheid, de 
nederigheid, de voorzichtigheid, de 
wijsheid, het geduld, het zelf-
bedwang, de zachtmoedigheid, 
de ijver, de waakzaamheid, de 
godsdienstigheid en de edelmoe-
digheid. 

Weloverwogen

Dit boekje heeft een duidelijk doel: 
leerkrachten ondersteunen. De 
onderwijzer is er niet alleen om 
les te geven. In de inleiding staat 
namelijk: ‘Ieder onderwijzer heeft 
den duren plicht steeds aan zijn 
leerlingen het goede voorbeeld 
te geven, door den aard van zijn 
ambt en door de verantwoordelijke 
taak, die hij op zich nam. Hij zal 
opvoeder zijn!’ 
In heel weloverwogen taal weet 
De la Salle de goede kwaliteiten 

of deugden van leerkrachten aan 
te bevelen. Ik ga hier niet alle 
twaalf deugden behandelen. Eén 
voorbeeld haal ik er wel uit. Dat is 
de tweede goede eigenschap, de 
stilzwijgendheid. Ver terug in de 
geschiedenis was een klaslokaal 
vaak een janboel. Een onbekwame 
‘onderwijzer’ gaf les aan één kind 
tegelijk. De andere leerlingen 
moesten intussen maar zelfstandig 
werken of elkaar helpen. Kinderen 
van verschillende leeftijden liepen 
dooreen. Kortom, het was meestal 
een chaos. 
De la Salle voerde het klassikale 
schoolsysteem in. De onderwijzer 
geeft voortaan les aan een geza-
menlijke groep kinderen van gelijk 
niveau. Om zoveel mogelijk rust te 
brengen in het klaslokaal, adviseert 
hij de onderwijzer om zo weinig 
mogelijk te spreken. Daarom 
schrijft hij: ‘Onder de stilzwijgend-
heid verstaan wij in het algemeen 
een wijze voorzichtigheid die als 
gevolg heeft, dat een onderwijzer 
niets zegt als het zwijgen plicht is 
en spreekt als zwijgen verkeerd zou 
zijn. Zij leert de onderwijzer zowel 
de kunst van zwijgen als die van 
spreken.’
Om nodeloos spreken te voorko-

men bedenkt hij een apparaatje 
waarmee een kort geluidssignaal 
gegeven kan worden: de knip. Het 
is zodanig van vorm dat het ge-
makkelijk in de hand ligt. Door het 
kleine stokje even aan te tippen, 
ontstaat er een helder knipgeluid. 

Mijn onderwijzer in de zesde klas 
van de lagere school (nu groep 
acht of zesde leerjaar van de 
basisschool), broeder Josephus, 
gebruikte de knip regelmatig. Dat 
gaf een zekere rust in de klas. In 
Baarle zijn beslist nog mannen 
te vinden die de oude Nassause 
jongensschool aan het St. Anna-
plein bezochten en daar les kregen 
van broeder Willebrord. Ook hij 
werkte met de knip om aandacht 
te vragen of de volgende leesbeurt 
aan te geven volgens de deugd van 
de stilzwijgendheid.
De tijdsgeest was in vroeger jaren 
heel helder. De kinderen wisten 
nauwkeurig wat moest en wat niet 
mocht en onderwijzers konden 
zich oefenen tot de deugdzame 
opvoeders.

Met de knip kan een kort geluidssignaal worden gegeven.
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Nieuwe leden
 

LIA VAN GILS

Op Erfgoeddag 22 april werd het ‘Archeologisch leerpad’ van oud-Zondereigen 
ingewandeld. Herman Janssen geeft uitleg over de Ginhovense Velden.

Op zaterdag 29 april bracht Amalia een bezoekje aan Merksplas-Kolonie.

Sinds de vorige Van Wirskaante 

heeft heemkundekring Amalia van 

Solms weer een aantal nieuwe 

leden kunnen inschrijven.

Wij heten van harte welkom:

Dhr. A.A.M. Smeekens
Fam. H. Smid
Dhr. J.E.M. v.d. Put
Mevr. J. Schalk 
Fam. P. Verstappen
Fam. A.M.C. Oomen-v.d. Klundert
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Amalia aan het werk (14)
REDACTIE

April was een drukke maand voor 

Amalia. Veel zaken waar Amalia 

het initiatief in had of anderszins 

bij betrokken is geweest, werden 

in die maand gepresenteerd. Maar 

ook achter de schermen is er in de 

afgelopen drie maanden van alles 

gebeurd. Een korte opsomming in 

deze aflevering van ‘Amalia aan 

het werk’. 

Infoborden
Op maandag 26 maart werden 
twee nieuwe infoborden in Zonder-
eigen geplaatst. De Vlaamse Land-
maatschappij, de gemeente Baarle-
Hertog en Amalia (heemkundige 
werkgroep Zondereigen) sloegen 
daarvoor de handen in elkaar. Bij 
de site van de Vossenberg ver-
scheen een bord met meer uitleg 
over deze oude woonplaats. Je kan 
er door een kijkgat gluren waardoor 
de vroegere motte in het landschap 
herleeft. Even was er lichte paniek 
toen dit infobord een week na 
de plaatsing verdwenen was. Bij 
navraag bleek dat er geen vanda-
lisme in het spel was. Het bord 
was bij het verwijderen van de 
beschermfolie losgekomen, waarna 
het tijdelijk naar de gemeentelijke 
werkplaats werd gebracht. 

Langs de nieuwe ruilverkavelings-
weg tussen Zondereigen-dorp en 
Ginhoven staat een tweede infor-
matiebord: over de Ginhovense 
Velden, de locatie van Oud-Zonder-
eigen. Amalia leverde de teksten 
en illustraties voor beide borden 
aan. De gedetailleerde tekeningen 
zijn door Antoon van Tuijl gemaakt. 

Archeologisch 
leerpad
Op zondag 22 april werd het 
archeologisch leerpad ingewan-
deld. Tweeëntwintig wandelaars 
vertrokken om half twee voor 
een tocht op zoek naar Oud-

Zondereigen. Zij genoten van het 
heerlijke zomerweer. Onderweg 
werden vroegere woonlocaties 
aangewezen en geduid. Tientallen 
soms museumwaardige vondsten 
werden ter plaatse getoond en van 
uitleg voorzien. Drie uur later kon 
de wandeling in het Schuttershof 
worden afgesloten. 

Boek over Baarle 
in de maak? 

Naar een idee van Jan van Leuven 
wordt gebrainstormd over de 
mogelijke publicatie van een nieuw 
boek over Baarle. Er ligt een voor-
stel op tafel om het project in een 
vierjarenplan te gieten. Best wordt 
de huidige brainstormgroep nog 
uitgebreid en in een later stadium 
onderverdeeld in werkgroepen. 
Het schrijven van de verschillende 
onderdelen kan door eigen mensen 
gebeuren of door externe bevoegde 
personen. Misschien kan ook een 
student geschiedenis aangezocht 
worden om een van de onderwer-
pen als een thesis uit te werken.
Het boek moet de unieke situ-
atie van Baarle in beeld brengen 
op een wetenschappelijk niveau, 
maar toch heel begrijpelijk voor de 
lezer. Heel wat onderwerpen zijn 
al aangekaart, maar de inhoud 
kan verder worden aangevuld. Er 
kan gebruik gemaakt worden van 

Infopaneel over de Ginhovense 
Velden, het oud-Zondereigen.

Gluren door het kijkgat waardoor de 
motte van de Vossenberg herleeft.
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ongepubliceerde studies en van 
reeds gepubliceerde artikelen in 
tijdschriften en boeken. Wellicht 
moet over sommige onderwerpen 
nog verder onderzoek worden 
verricht.

Witte-kei-weg
Aan de Wittekeiweg is de Witte 
Kei weg. Blijkbaar was de 48 kg 
wegende steen losgekomen van 
het monumentje in cortenstaal. 
Losgewrikt? Slecht bevestigd? Wie 
zal het zeggen. Gelukkig had Peter 
Dirven uit Weelde-Station het 
onheil tijdig opgemerkt. Hij bracht 
de eeuwenoude grenssteen in vei-
ligheid. Amalia gaf intussen advies 
voor een degelijke herbevestiging 
en dit voorstel wordt door de 
overkoepelende toeristische dienst 
Land van Mark en Merkske in 
overweging genomen.

Enclave-tijdlijn
Op vraag van Toerisme Baarle-
Hertog-Nassau werd een enclave-

tijdlijn samengesteld. Amalia 
leverde hiervoor de Nederlandsta-
lige basistekst en de foto’s aan. Die 
tekst werd vertaald in het Engels, 
Duits en Frans. BLOCC zorgde voor 
een knappe montage en productie. 
Het resultaat is te bewonderen in 
het nieuwe toerismekantoor aan de 
Singel.

Kempentocht
Op zondag 22 april is in het bijzijn 
van Antwerps gedeputeerde Jan de 
Haes, wethouder Jan Schellekens 

van Baarle-Nassau, schepen Ann 
Brosens van Baarle-Hertog en nog 
tal van bestuurders uit omringende 
gemeenten en Toeristische Dien-
sten de Kempentocht ingewandeld. 
Het is twee- of driedaagse wande-
ling vanaf Wortel-Kolonie naar 
het Turnhouts Vennengebied en 
weer terug, in totaal ruim 60 km. 
Bijna helemaal ‘off-road’ zoals de 
Antwerpse gedeputeerde tevreden 
vaststelde. Over heel veel paadjes 
waar Amalia zich afgelopen jaren 
sterk voor heeft gemaakt dat ze er 
zouden komen, in de ruilverkave-
ling Zondereigen, door natuurge-
bieden, door de beemden met als 
dat vanwege de natte ondergrond 
nodig is heuse knuppelbruggen, 
dwars door enkele oude moerge-
bieden waar je voorheen helemaal 
niet kon komen, langs en over 
Noordermark en ’t Merkske waar-
voor er zelfs voetbruggetjes zijn 
bijgekomen.
De Kempentocht is wel een heel 
mooie manier om ons buitengebied 
op een zeer aangename manier te 
doorkruisen. Verdwalen is er niet 
bij, want de Kempentocht volgt 
helemaal de wandelnetwerken 
van Toerisme Provincie Antwerpen 
(TPA) en de Regio West-Brabant 
(RWB). Nog in de week voor Computerbewerking van de enclavetijdlijn.

Boswachter Liza van Velzen van Staatsbosbeheer wijst de genodigden voor 
de Kempentocht op de kaart hoe de nieuwe route van Wortel-Kolonie naar de 
Vossendijk loopt. Je hoeft niet meer over de gevaarlijke Hoogstratensebaan.
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het inwandelen van de Kempen-
tocht heeft Amalia samen met de 
routedokter van TPA de laatste 
markeringen aangebracht, zowel in 
Nederland als in België. Toch nog 
een dagje zwaar werk, met veel 
lopen want de nieuwe trajecten 
die moesten worden gemarkeerd, 
waren alleen te voet bereikbaar.
Een kaart van de Kempentocht is 
voor € 2,00 bij Toerisme Baarle te 
koop. 

Werkgroep Floron
De werkgroep Floron van Amalia 
– deze werkgroep bestaat al vanaf 
1991 – doet inventarisatiewerk 
voor FLORON. De letters FLORON 
staan voor Floristisch Onderzoek 
Nederland. FLORON zet zich in 
voor onderzoek naar en bescher-
ming van de Nederlandse wilde 
flora. Met inventarisatieprojecten 
probeert FLORON antwoord te 
krijgen op de vragen: Waar komen 
de planten voor? Hoeveel zijn het 
er? Gaan ze voor- of achteruit? 
Door diverse redenen was de 
werkgroep van Amalia de laat-
ste jaren minder actief. Om de 

werkgroep nieuw leven in te blazen 
kwam Jacques Rovers (Districts-
coördinator FLORON op 19 april 
in het heemhuis vertellen over de 
doelstellingen van FLORON en 
hoe we als vrijwilligers bij kunnen 
dragen aan het onderzoek naar het 
voorkomen van diverse planten 
in ons eigen heem. Daarbij was 
er aandacht voor diverse planten, 
maar Rovers zette ook de website 
www.verspreidingsatlas.nl/planten 
in de schijnwerper. 
Eén week erna ging een groep 
van zeven personen al het veld in 
om een begin te maken met het 
inventariseren van kilometerhok 

127-383 (in de omgeving van 
Groot Bedaf). 
Lijkt het u leuk om uw kennis van 
wilde planten te delen of te vergro-
ten, dan kunt u aansluiten bij de 
werkgroep. Die gaat elke week op 
de woensdagavond op pad, van 
19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. 
Meer inlichtingen bij Ad Jacobs 
(awjacobs@planet.nl)) of Frans 
Vermeer (planten@ghil.nl). Ook in 
de digitale nieuwsbrief van Amalia 
kun je af en toe wat informatie 
vinden. 

Mayen aardewerk
Op het congres van de Medieval 
Pottery Research Group op 1 en 
2 juni in Brussel bespreken vier 
Vlaamse archeologen een geza-
menlijke studie over de versprei-
ding van Eifelwaar in de vroege 
middeleeuwen in België. Archeo-
loge Rica Annaert klopte bij Amalia 
aan de deur op zoek naar gegevens 
over de eventuele aanwezigheid 
van Eifelwaar op de Merovingische 
en Karolingische sites in de Noor-
derkempen. Zij was in de wolken 
met de informatie die Amalia haar 
vanuit Zondereigen kon bezorgen: 

Mayen aardewerk gevonden in Zondereigen.
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In Memoriam
Wij hebben in de afgelopen 
periode helaas afscheid moeten 
nemen van acht leden.

Wij gedenken: 
 
Mevr.  L. Martens-van Rijen         
Mevr.  A. v.d.Put-Verschueren         
Mevr.  M. Havermans      
Mevr.  L. de Bont-Boeren         
Mevr.  M. Broos-Gulickx     
Mevr. J.C.M. van Sas-Geerts         
Dhr.    J. Broos    
Dhr.    P.M. Hereijgers       

Namens bestuur en leden van 
Amalia wensen wij de nabestaan-
den heel veel sterkte toe.

Om er zeker van de zijn dat we 
niemand in deze rubriek vergeten 
te vermelden, doen wij een vrien-
delijk verzoek aan nabestaanden 
om een overlijdensbericht te sturen 
naar:
Heemkundekring Amalia van 
Solms, Postbus 225, 5110 AE 
Baarle-Nassau (NL) of Kerkstraat 
4, 2387 Baarle-Hertog (B).

“Schitterend! Een sterk staaltje van 
vondstregistratie. Als iedereen zijn 
prospectievondsten op deze manier 
zou bijhouden, dan zou dat heel 
bruikbaar zijn voor de wetenschap. 
Als er ooit een artikel van komt, 
dan zal ik dat zeker bezorgen.” 
En op die manier wordt het voor 
Amalia een win-winsituatie… 

Nog meer 
Door onze vereniging werd het 
afgelopen kwartaal ook mede-
werking verleend aan tal van 
andere projecten, o.a. op vraag 
van Benego, BLOCC (Baarlezine), 
Erfgoed Noorderkempen (Open 
Monumentendag 2018), Vrhoem! 
Vzw (Retie), De Natris Erfgoed-

Vzw Spaerhead bij de Witte Kei.

projecten (Amsterdam), Tony Van 
den Broeck (Antwerpen) en John 
Tieleman (Dilsen-Stokkem). 
Op zondag 15 april maakte vzw 
Spearhead een rondrit met hun 
oude legervoertuigen langs de 
Dodendraad. Dit in het kader van 
100 jaar einde van WO1. Op vraag 
werden de gebeurtenissen bij de 
Witte Kei ter plaatse toegelicht. 



68       van wirskaante 2018/2

Arme Amalia (100)
 

ANTOON VAN TUIJL

Vanaf half januari noteerden we 

weer welke schenkingen onze 

leden (en niet-leden!) bij Amalia 

binnen brachten. Die sluiten aan 

bij een stroom die al vijfentwintig 

jaar aanhoudt… Wij noteerden 

vanaf 20 januari 2018 het vol-

gende.

– een stapeltje exemplaren van ‘De Nieuwe Spetser’, het blad dat in 
Merksplas verspreid wordt en dat wij opnemen in onze verzameling 
tijdschriften 

– twee zeer fraaie boeken met veel prachtig fotowerk 
– nog een serie boeken 
– enkele prentbriefkaarten 
– meerdere series devotieprentjes 
– een volle doos tekstboekjes van toneelstukken. Wij hebben het vermoe-

den dat die afkomstig zijn van de vroegere Kerkebuurt-vereniging. Daar 
woonde destijds een aantal mensen die het toneelspelen in hun genen 
had 

– meerdere verzamelingen bidprentjes 
– een bedrijfsstempel van Aannemer F. Koks 
– enkele stempels van de basisschool van Baarle-Hertog 
– een envelop met oude adressering C113, toen Baarle-Nassau nog 

ingedeeld was in wijken 
– een schoollineaal met hetzelfde huisnummer 
– twee nieuwjaarsbrieven uit de tijd dat kinderen een mooi versierde brief 

opstelden om hun ouders of andere familieleden een ‘Zalig Nieuwjaar’ 
te wensen 

– een aantal oude foto’s 
– een paar interessante knipsels 
– een stapel oude nummers van Van Wirskaante 
– een oude gasdetector 
– een stel mappen en ordners 
– documentatie van de Stichting Pavel 
– een schoolboekje ‘Wat is dit, wat is dat?’ 
– een verzameling van wel honderd wijwatervaatjes. Die willen we u 

graag laten zien. We vinden beslist een manier om ze tentoon te stel-
len! 

– een seinlamp voor een spoorwegovergang 
– een aantal boeken en zangbundels 
– een kaft van een ‘antiek’ schrijfcahier 
– een poster van een tentoonstelling die Hyacinth Verheijen eens hield 
– een oud schoolreglement 
– twee gehaakte kleedjes zoals we die vroeger op het pjedestalleke onder 

het H. Hartbeeld legden 
– een fototoestel 
– een kleine mangel met twee persrollen waar groeven in zitten. Het 

voorwerp is heel zwaar uitgevoerd. Een heemhuisbezoeker dacht dat 
er metaalstrips mee gewalst werden, maar daar zijn we niet zeker van. 
Wie weet raad? 
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– een stukje uit een verslag van de Hertogse gemeenteraad 
– enkele oude paspoorten en reispapieren 
– een examenkrant van Mavo De la Salle. Geslaagde leerlingen kregen 

die als cadeautje mee na het examenfeest 
– een infoblad voor een open dag van Mavo De la Salle 
– een grote liederenbundel ‘Van Toen en Nu’ 
– een kistje vol speldjes 
– een gebeden- en gezangenboek voor de Goede Week 
– een landkaart waarop stroomgebieden en waterscheidingen staan 

aangegeven.

De goede gevers vermelden we ook graag. De Vrije Basisschool van Baar-
le-Hertog via Frans Staes – Frans Koks – Tiest Hurks – Ton en Deborah 
Janssens-Hurks – Rian Friederichs – familie Hofkens – Els en Herman 
Janssen – Bep Marcus – Frans Staes – familie Van Gompel – Ineke van 
Strijp – familie Antens-Wens – Gerrit de Jong – Femie Lückman – Trees 
Diepstraten-Vlemmincx – familie A. Vlemmincx – An van Gerwen, via de 
familie Pieke – een anonieme schenkster – mevrouw De Jager – mevrouw 
Van de Ven-Severijns – Frans Tuijtelaars – René Wouters – familie Van 
Alphen.

Nieuwe boeken
Van de heer Dirven uit Oud-Turnhout 
ontvingen we in fasen een zeer uitge-
breide verzameling aantekeningen die 
Pater George Dirven maakte in veel 
archieven. Een kwestie van veel jaren 
zoeken en verzamelen. Ze hebben 
allemaal betrekking op Baarle. Een 
waardevolle schenking waar gedul-
dige onderzoekers talloze studieonder-
werpen in kunnen vinden. 

Meer recent ontvingen van dezelfde schenker ook nog een hele 
plank vol boeken, allemaal van Emiel van Hemeldonck, een echte 
schrijver van streekverhalen. Wij hebben zijn verzameld werk op-
genomen in Bidoc, zoals we eerder ook deden met de werken van 
August en Renier Snieders. Dat zijn eveneens schrijvers van streek-
romans. Wie geïnteresseerd is, kan de boeken inzien en desgewenst 
lenen om ze thuis rustig te lezen.

Ook vermeldenswaard is het gegeven dat mevrouw Van de Ven-
Severijns ons een grote dienst bewees. Eerder mochten wij een 
groot aantal foto’s uit haar familiealbum scannen. Nu heeft zij bij al 
die foto’s namen aangeleverd. Daarmee worden die foto’s waardevol 
voor Amalia. Dank u wel.
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Zakkendrager.

Braamschraper.

Oude gereedschappen
Tenslotte komen we ook even terug op vragen die we in het vorige num-
mer van Van Wirskaante hadden bij de functie van een aantal oude ge-
reedschappen. Er kwamen een paar heel geloofwaardige ideeën binnen.
Een van de afgebeelde stukken gereedschap is een braamschraper. 
Gust Haagen kwam hier erachter. Een braamschraper is een hulpmiddel 
om braam weg te schrapen wanneer een ambachtsman een ijzeren of 
koperen pijp doorgezaagd heeft. Om zuiver werk te leveren, moet braam 
van het zaagvlak verwijderd worden. De conische punt past in buizen van 
verschillende dikten. 

Op een andere foto was een zakkendrager afgebeeld. Janus Olislaegers 
vond de oplossing. Hij zag in een boek het gebruik ervan. De haak met 
de mooi gevormde handgreep werd gebruikt door sjouwers die bijvoor-
beeld zakken met graan moesten laden of lossen. De dichtgeknoopte 
bovenkant konden ze stevig vastgrijpen met hun hand. Maar de strak 
gevulde onderkant niet. Daar haakten ze dit gereedschap in en tilden zo 
de zak op. Vreemd is wel, dat ons stukje gereedschap tamelijk scherp is. 
Konden die juten zakken dat wel hebben? Toch weer een vraagteken!
Hartelijk dank aan alle schenkers en meedenkers!
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“Als snotjongens van 17 stonden wij onder het ereschavot als 
echte persvertegenwoordigers te filmen”

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (17)
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 en 

1975.

1974
Bekendmaking Baarle-Hertog

De jongelingen van Belgische 
nationaliteit, geboren in 1958, die 
heden nog geen bericht zouden 

ontvangen hebben van hun in-
schrijving op de militielijsten, zijn 
gehouden deze inschrijving onver-
wijld aan te vragen bij het bestuur 
van de gemeente waar zij op 1 
oktober 1974 in de bevolkingsre-
gisters ingeschreven waren.
Zij zullen aldus voorkomen we-
derspanneling te worden, hetgeen 
ernstige moeilijkheden voor de 
dienstplichtige kan meebrengen.

November 1974
Nieuwe Aloysiusschool in 
Baarle gooit zondag alle 
deuren wijd open

Als op zondag 24 november de 
nieuwe Aloysiusschool in Baarle-
Nassau officieel in gebruik wordt 
genomen zal dat niet gepaard gaan 
met een dure receptie voor geno-
digden. “We willen een Open Dag 
houden voor de ouders, kinderen 
en belangstellenden; zoiets van: 
hier is ie dan”. Aan het woord is 
de voorzitter van het schoolbestuur 
Stichtring Katholieke Onderwijs-
belangen, de heer G.Grimbergen. 
“Het heeft overigens wel wat 
voeten in de aarde gehad voor 
deze school aan de Rector van de 
Broekstraat er stond”, zo vervolgt 
hij. “Vóór 1970 werd de meisjes-
school bestuurd door de zusters 
vanuit Voorschoten en de jongens-
school vanuit het centrale Broe-
derhuis in Heemstede. Dat was 
natuurlijk voor de bestuurbaarheid 

niet de meest aangewezen weg.
In 1970 is op initiatief van het 
gemeentebestuur en het bisdom 
de Stichting Katholieke Onderwijs-
belangen van de grond gekomen. 
In het begin ging het allemaal erg 
moeizaam. We stonden op het 
punt om bij het gebouw aan het 
Sint Annaplein een zevende lokaal 
bij te bouwen toen de burgemees-
ter met een koper voor het gebouw 
aan kwam. Omdat vanaf die tijd 
de ‘Bruurs-school’ de mogelijk-
heid bood dat de stichting een 
startkapitaal in handen kreeg zijn 
we meteen gaan denken aan een 
totaal nieuw schoolgebouw. Op 
het terrein waar de Maria Regina-
school al gebouwd was (red: in 
1964) bleek voldoende ruimte om 
ook een nieuwe Aloysiusschool te 
realiseren. Omdat tegen die tijd de 
Maria Reginaschool al weer een 
extra lokaal kon gebruiken hebben 
we geprobeerd nog een lokaal 
meer te bouwen, dus in totaal 8 
lokalen. Dat is gelukt. De Maria 
Reginaschool zit dus met één klas 
in de Aloysiusschool”.
Aan de bouw is te zien dat de 
Baarlese aannemer Stan Koks het 
ontwerp van de Bergen-op-Zoomse 
architect Roos met zorg heeft uit-
gevoerd. In het voorjaar van 1973 
is met de bouw begonnen en nog 
vóór de zomervakantie van dit 
jaar konden enkele klassen in de 
nieuwe school proefdraaien. Met 
de bouw is een bedrag van rond de 
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zes ton gemoeid geweest. Hoofd 
van de nieuwe school, de heer 
Teeuwen, wil wel kwijt dat het on-
derwijzend personeel erg ingeno-
men is met de nieuwe behuizing. 
“Maar daarvoor hebben we in het 
verleden ook veel moeten improvi-
seren”, aldus de heer Teeuwen.
Voor de Open Dag zegt hij: “Het 
is in de eerste plaats de bedoe-
ling van het schoolbestuur en het 
onderwijsteam om de school aan 
de ouders te laten zien. Er is een 
klankbeeld over de bouw, informa-
tie over het speelmateriaal van de 
eerste klassen, een poppenkasteel, 
enzovoorts. We willen de ken-
nismaking tussen de school en 
de ouders ook op die dag een wat 
blijvend karakter geven. De ouder-
werkgroep die tot nu toe hard bezig 
is geweest, bijvoorbeeld met het 
bouwen van de speelplaats, is wat 
lukraak tot stand gekomen. Op de 
duur zit er zeker een oudercomité 
in. Misschien komen we op die 
dag ook nog tot een naamsveran-
dering voor de school. Iedereen en 
alle ideeën zijn in ieder geval van 
harte welkom”.

1974
Veiliger fietsen in Baarle

Zonder feestelijk vertoon is onlangs 
het nieuwe fietspad langs de 

Oude Bredaseweg (red: Oude 
Bredasebaan) in Baarle-Nassau in 
gebruik genomen. Het fietspad is 
aangelegd speciaal ten gerieve van 
de Baarlese jongelui, die dagelijks 
op en neer rijden naar Breda om 
daar hun scholen te bezoeken en 
die nu niet meer over de onveilige 
Bredaseweg (‘Weg in Opspraak’) 
hoeven te rijden. Het fietspad is 
vier en een halve kilometer lang en 
loopt van Baarle tot aan de grens 
met de gemeente Chaam. Het pad 
is anderhalve meter breed en is 
geasfalteerd. Het zal in het voorjaar 
nog moeten worden voorzien van 
een slijtlaag. Het nieuwe fietspad, 
dat is aangelegd door de Raams-
donkse firma Schapers, past in 
het intergemeentelijk rijwielpaden-
plan voor de Baronie van Breda. 
De kosten hebben ruim 33 mille 
bedragen. De gemeente Baarle-
Nassau heeft die voorlopig in zijn 
geheel voor zijn rekening genomen.

1974
Baarle-Hertog – Diepvries

Vanavond wordt om halfacht in 
de parochiezaal een demonstratie 
gehouden over diepvriezen. De 
demonstratie is bestemd voor de 
leden van de bond der Katholiek 
Landelijke Vrouwen. Het zal niet 
alleen bij demonstreren blijven 

gezien het feit dat de uitnodiging 
het vriendelijke verzoek vermeldde 
‘bordjes en bestek’ meebrengen.
 

1974
Luciferdoosjes

Redactie: Jo Huijbregts verzamel-
de ook van alles. Zo ook lucifer-
doosjes, ‘stekkedoskes’ zoals ze in 
‘Baol’ zeiden. Hij verzamelde ze 
niet alléén, het was een ware rage 
in die tijd.
Hij verwijderde zorgvuldig de ge-
varieerde, kleurige voorkantjes en 
plakte die soms in zijn dagboek. 
Zoals in het dagboek over 1974.

1974
Benzinedistributie een farce

Nederland ging (met de oud-
jaarsconference) met Wim Kan 
‘zuinig de drempel over’. “Vrede 
op aardgas en in de prijzen een 
welbehagen”, aldus Wim Kan. Een 
Arabische olieboycot, de machti-
gingswet, hamsteren, de benzine-
distributie; weet u het nog?
Het zou allemaal zo’n vaart niet 
lopen en al gauw kon ieder zijn 
benzinebonnen opbergen. Als een 
souvenir aan barre tijden die aan-
braken. Op 4 januari vlak voor de 
tiende en laatste autoloze zondag, 
stelde de regering de distributie uit 

Drie leerlingen bij de spiksplinternieuwe Aloysiusschool. 
V.l.n.r. Pieter Kerkhofs, Martie Kerkhofs, John van de 
Kerkhof.  coll. Stadsarchief Breda JVG19741113010

Het nieuwe fietspad langs de Oude Bredasebaan, 
‘d’Ouwbaon’ in de volksmond. Het biedt de veelal jonge 
fietsers veel meer veiligheid dan over de ‘grote weg’, waar 
toen nog geen fietspaden lagen. coll. Stadsarchief Breda  
JVG19741120002
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Een blad vol voorkantjes van de verzamelde luciferdoosjes. Een kleurig geheel. 
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omdat er van alles aan schortte en 
de olietoevoer nog best meeviel. 
Toen de rantsoenering op 12 
januari inderdaad was ingegaan 
bleek ze in de grensstreken meteen 
al een farce. In België en Duits-
land kon namelijk volop worden 
getankt, zodat de gedupeerde 
pomphouders aan de Nederlandse 
kan van de grens gewoon benzine 
zonder bon gingen leveren, zoals 
in Glanerbrug. Dat voorbeeld 
werd steeds verder landinwaarts 
gevolgd. Voor de pomphouders 
dreigden nog even bevoorradings- 
en juridische perikelen, maar die 
waren van de baan toen op 23 
januari de tweede distributiepe-
riode werd afgelast, mede door 
het falen van het bonnenstelsel. 
Om het benzinetekort, nog altijd 
15 procent, te kunnen opvangen 
moest men dan maar andere 
wegen volgen.

1975
Baarle gaat kosteloos 
volkstuintjes uitgeven

Vanaf volgende week kunnen 
geïnteresseerde Baarlenaren op 
het gemeentehuis terecht om voor 
nog onbepaalde tijd in het plan 
Hoogbraak (waar nu de Sper-
werstraat/ Dasseburcht ligt, red.) 
een volkstuintje te verwerven. 

Het initiatief om de ongeveer drie 
hectaren momenteel braakliggende 
grond als tijdelijke volkstuintjes 
uit te geven komt ook van het 
ambtenarenkorps op het gemeen-
tehuis. “We vonden het jammer 
om de grond in Hoogbraak voor 
een niet nader te bepalen tijd zo 
maar te laten liggen, terwijl we 
bijna zeker weten dat er heel wat 
mensen in het nieuwe Dorp-Noord 
zitten te springen om een lapje 
grond waarop ze hun tuinierhobby 
bot zouden kunnen vieren”, vertelt 
de heer C. Neggers van de afde-
ling Ruimtelijke Ordening. Op 
het moment is Openbare Werken 
bezig de perceeltjes af te palen. 
Elk tuintje wordt ongeveer tien bij 
tien, terwijl er tussen de lapjes 

ook plaats is voor een voetpad. In 
principe is er geen huur voor de 
stukjes grond, maar de gemeente 
bedingt van de ‘huurders’ wel dat 
ze vertrekken als bekend wordt 
dat er in de Hoogbraak gebouwd 
gaat worden. “We willen het graag 
uitproberen, maar de gemeente 
wil er absoluut zeker van zijn dat 
er geen trammelant ontstaat als 
de tuinders weer plaats moeten 
maken. Hoe lang de volkstuintjes 
in Hoogbraak gehandhaafd kunnen 
worden is niet bekend, maar het is 
natuurlijk niet de bedoeling om als 
het eerste gewas de kop op steekt 
de zaak weer te ontruimen”, aldus 
de gemeentefunctionaris. Men 
verwacht, nu het plan bekend is 
geworden, eigenlijk begin volgende 
week wel een kleine stormloop op 
het gemeentehuis. Wie eerst komt, 
het eerst maalt. Er zijn ongeveer 
dertig terreintjes uit te geven en 
men verwacht dat er tegenover de 
Mavoschool binnenkort evenzoveel 
mensen staan te spitten.

1975
Uitbreidingen in Baarles 
zakencentrum

Het, wat men zou kunnen noe-
men, zakencentrum in Baarle 

Baarle was ook tijdens de oliecrisis weer een plaats apart. 
Adriaan Hereijgers bedient de pomp bij garage Dré de 
Jong, waar nu modehuis Dominique gevestigd is. coll. 
Stadsarchief Breda JVG19740114019)

De volkstuintje worden opgemeten en gereed gemaakt. 
coll. Stadsarchief Breda JVG19750121003
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ondergaat verschillende verbete-
ringen en uitbreidingen. Zo laat 
momenteel de fa. Bruurs de voor-
malige Aloysius-jongensschool aan 
het St. Annaplein verbouwen tot 
een supermarkt van respectabele 
afmetingen. In het complex zullen 
ook enkele winkels, en boven 
woningen, worden ingericht. De 
werkzaamheden vorderen uitste-
kend. De Rabobank treft de laatste 
voorbereidingen voor een ingrij-
pende verbouwing en uitbreiding 
van zijn kantoren aan de Singel. 
De bank heeft tijdelijk een aantal 
ruimten in het patronaat betrokken. 
Het Baarlese filiaal van de Amro-
bank steekt zich helemaal in het 
nieuw. De bouw van het nieuwe 
bankgebouw aan de Nieuwstraat is 
al een aardig eind op scheut.
In opdracht van de fa. Hermans 

wordt momenteel een pand naast 
het ‘Wapen van Nassau’ (nu de 
Pannenkoekenbakker, red.) aan 
de Singel ingericht tot een bistro 
in oudhollandse stijl. Op Belgisch 
gebied valt bijvoorbeeld nog de 
verbouwing van het zogenaamde 
Belga-huis, tegenover de Belgische 
kerk, te melden. De Baarlese VVV 
heeft onlangs zijn kantoor verhuisd 
van een pand aan de Nieuwstraat 
naar een gebouw aan het St. An-

naplein. De VVV beschikt er over 
een goede accommodatie in de 
directe omgeving waarvan ook 
parkeergelegenheid bestaat.

1975
Filatelistenclub Baarle

Dankzij de medewerking van de 
postzegelclub Beerse is in Baarle 
een afdeling van start gegaan om 
te komen tot een eigen club. Het 

Nieuwbouw Belgahuis.  coll. Stadsarchief Breda 
JVG19741126049

Nieuwe VVV-kantoor. 
coll. Stadsarchief Breda 
JVG19750305020)

Nieuwbouw Rabobank. coll. Stadsarchief Breda  
JVG19751216031

Een waardevol document voor de filatelisten: de speciale afstempeling van 
postzegels ter gelegenheid van de feestelijke herinnering aan de eerste 
luchtpostballon die in Castelré landde. coll. Leo Gladines
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voorlopig bestuur, gevormd door 
mevr. Paus, mevr. Versmissen, 
mevr. Theeuwes en dhr. Gladines, 
heeft gemeend heel en gans ter 
beschikking te staan van de post-
zegelverzamelaars om deze met 
werkelijke raad en steun te helpen 
bij de beoefening en beleving van 
hun hobby, ook muntverzamelaars 
of andere voorwerpen. De eerst-
volgende ruilbijeenkomst zal zijn 
op dinsdag 13 mei a.s. van 19.00 
uur tot 21.00 uur in de kantine 
van het gemeenschapshuis. De 
volgende zijn gepland. Steeds op 
de 2e dinsdag van de maand. We 
verwachten ook jeugdige verza-
melaars. Wilt u lid worden, graag 
een berichtje naar Filatelistenclub 
Baarle p/a Molenstraat 10 Baarle-
Hertog.

1975
College wil parkeerruimte voor 
bussen en vrachtwagens aan 
Stationsstraat

Het college van Burgemeester en 
Wethouders van Baarle-Nassau 
stelt de gemeenteraad, die vol-
gende week donderdag vergadert, 
voor van de Nederlandse Spoor-
wegen een terrein te huren aan de 
Stationsstraat te Baarle-Nassau. 
Het terrein ligt achter de oude 
statie in Baarle en zou volgens het 
College uitstekend kunnen voorzien 
in de grote behoefte aan parkeer-
gelegenheid. Met de Nederlandse 
Spoorwegen heeft het College 
reeds overeenstemming bereikt. 
Volgens B&W ligt het niet in de 
bedoeling kosten van betekenis te 
maken voor het grote parkeerter-
rein. Wel zal een plan tot inrichting 
van het parkeerterrein bij de DACW 
(werkgelegenheidsproject, red.) 
worden ingediend. Het parkeerter-
rein wordt bestemd voor vracht-
auto’s en bussen.

18 april 1975
 Afscheid van het lood….

Grote gebeurtenissen werpen 
hun schaduw vooruit, ook in het 
wereldje van ons Baarles Week-
blad. Het zal de aandachtige lezer 
opgevallen zijn dat de laatste 
weken van de vertrouwde opmaak 
werd afgeweken. De nieuwe min 
of meer rommelige lay-out werd 
veroorzaakt door andere werkme-
thoden die hun intrede deden bij 
Drukkerij de Jong. Bijna 70 jaar 
is ‘Ons Weekblad’ in boekdruk ge-
maakt. Dat wil zeggen loden letters 
werden vergaard en van deze vorm 
werd in hoogdruk door middel van 
persing een afdruk verkregen. Tot 
1954 gebeurde het zetten van alle 
advertenties en teksten met de 
hand.
1969: het laatste probleem leek 
opgelost. Grote letters, die tot dus-
ver nog met de hand gezet moes-
ten worden, werden nu vervaardigd 

Wie herkent de loswal zo nog? Eens een opslagterrein voor hout- en kolentransport. coll. Stadsarchief Breda 
JVG1975040104
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op de Ludlow, de lettergietmachine 
voor het krantenbedrijf. Het oude 
drukkersambacht veranderde weer 
van gezicht, maar het lood bleef.
Maar de vooruitgang stond niet 
stil. In het in onze ogen zo rustige 
1974 werd een techniek van 
eeuwen opzij gezet. Zo kon een 
vijfvoudige productie geleverd 
worden. Maar het lood bleef.  
Vandaag 18 april 1975 wordt het 
laatste ‘Ons Weekblad’ gedeeltelijk 
in lood en in boekdruk vervaardigd 
door Piet Geerts, die dit al bijna 
30 jaar zo doet. Met een tikkeltje 
weemoed zal de laatste regel ge-
plaatst worden, ……afscheid van 
het lood!
Maar vanaf volgende week is het 
dezelfde Piet Geerts die alle tek-

sten, razendsnel fotografisch gezet, 
verbindt tot ‘Ons Weekblad’, dat 
dan geheel in offset gedrukt wordt.
Op deze nieuwe techniek komen 
we te zijner tijd nog terug.

1975
Jos Hendrikx kreeg 
gedenksteen in Baarle-Hertog 

Zaterdag wijdde deken Reijnen 
van Turnhout in de St. Remigi-

Plaquette ter ere van Jos Hendrickx.

Piet Geerts, geconcentreerd aan het werk, mag wel 
meester-loodzetter worden genoemd. 
coll. Kon. Drukkerij Em. de Jong

Met ongelooflijke precisie werden de loodletters in mallen 
gezet. coll. Kon. Drukkerij Em.de Jong
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uskerk van Baarle-Hertog een 
gedenksteen in ter nagedachtenis 
aan Jos Hendrickx, de ontwerper 
van de glasramen van deze kerk. 
Feestredenaar Frans Baudouin, 
conservator van het Rubenshuis te 
Antwerpen, typeerde Jos Hen-
drickx als een stille, bescheiden 
man, die niet kinderlijk of naïef 
actief was. Er ging veel meer in 
hem om dan men uiterlijk kon 
vermoeden. Frans Baudouin vond 
het spijtig dat het kunstenaarschap 
van Jos nog niet de waardering 
ontvangt die men zou verwachten. 
Op deskundige wijze benaderde 
Baudouin vervolgens de glasra-
men, de kleur, lijnen en vormge-
ving. Een persoonlijke stijl. Meer 
dan tien jaar heeft de kunstenaar 
hieraan gewerkt; van 1959 tot 
1970, het jaar voor zijn dood. De 
glasramen vormen een reeks van 
19 stuks. Elk raam op zichzelf is 
een bestaande eenheid. In al zijn 
ramen komt de onverbiddelijke 
zelfbeheersing en het subtiel sa-
menspel van lijnen naar voren.

1975
Twaalf ton lege flessen over de 
weg in Baarle

Op de hoek van de Singel en de 
Desiree Geeraertsstraat in Baarle-
Nassau is gisteren een vrachtwa-
gen, die was geladen met 12 ton 
lege flessen, gekanteld. Als gevolg 
daarvan werd de weg gedurende 
geruime tijd geblokkeerd. Alle 
kratten met lege flessen moesten 
met handkracht worden weggezet, 
voor de vrachtwagen weer op zijn 
wielen kon worden gezet. De oor-
zaak van het ongeluk is nog niet 
helemaal duidelijk. De vrachtwa-
gen van de familie H. uit Chaam 
liep vrij aanzienlijke schade op. En 
er was natuurlijk ook grote glas-
schade.

Links
Beeltenis van de H. Remigius, patroon van de parochie. 
foto Jan van den Brandt

Rechts
Beeltenis van Amandus; het uitgebeelde gezicht is van Pastor Pelkmans, 
opdrachtgever voor de glasramen. foto Jan van den Brandt
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1975
Genodigden zagen unieke 
Dorps-documentaire

In aanwezigheid van de beide 
Baarlese burgemeesters en een 
honderdtal genodigden heeft 
amateurfilmer Jan Gulickx gisteren-
avond in het cultureel centrum zijn 
film ‘Vijftien jaar Baarle’ vertoond. 
De heer Gulickx, die vanaf zijn 
zestiende jaar al links en rechts 
in Baarle evenementen op het 
celluloid heeft vastgelegd, beschikt 
over een uniek stuk documentatie 
over het dorpsleven in de enclave-
gemeentes. Dat hebben de kijkers 
gisterenavond zelf kunnen vaststel-
len.
De processie, de pruimentoer, het 
Sint Martinusfeest en de pony-

markt, waar telkens maar één 
enkele ezel verhandeld: een stuk 
folklore. Jan Gulickx was erbij ge-
weest. Hoewel de kwaliteit van de 
film naar het einde steeds kleuriger 
en beter werd, nam het historisch 
belang af. De aanwezigen in de 
voormalige kapel van het broeder-
huis konden zich nauwelijks voor-
stellen dat het nog maar vijftien 
jaar geleden was, dat de processie 
voor de kermis met pracht en praal 
en het crucifix uit de Belgische 
parochiekerk door het centrum 
trok. De spreekster, Clementine 
Diepen, die ook een groot aandeel 
in de totstandkoming van de film 
heeft gehad wees er telkens op hoe 
jammer het was dat er in nog geen 
vijftien jaar al zoveel Baarles eigen 
verdwenen was. 

Hoogtepunt uit de film voor de heer 
Gulickx zelf was het filmverslag 
van de enige echte Tour de France-
renner uit Baarle, Rik Wouters, bij 
zijn aankomst in de Tour van 1964 
in het Parijse Parc des Princes. 
“Als snotjongens van 17 stonden 
wij onder het ereschavot als echte 
persvertegenwoordigers te filmen”, 
vertelt hijzelf. De huldiging van 
de beroemde Baarlenaar in zijn 
geboorteplaats vormt ook een groot 
deel van de film. “Het is eigenlijk 
vier uur film maar we hebben 
veel moeten knippen”, aldus de 
amateur-cineast.

Tot zover weer wat gebeurtenissen die 
Jo optekende in zijn dagboek. 

Jan Gulickx, de Baarlese amateurcineast. coll. Stadsarchief Breda JVG19750204001
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Activiteitenkalender

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 
Amalia’s WO1-project, aan-
melden via herman.janssen@
telenet.be (zie vorige Van Wirs-
kaante voor meer informatie).

 Tentoonstelling ‘Terugblik op 
750 jaar Zonderegen’ in café 
Schuttershof van 13.00 tot 
18.00 uur.

Donderdag 7 juni
 Zomeravondwandeling door 

ons heem, vertrek om 19.00 
uur vanaf de St. Rumolduskerk 
in Zondereigen. Onder andere 
langs de Noordermark

Vrijdag 22 juni
 Lokale Heemdag, zie voor het 

programma de bijgevoegde 
folder. Vergeet u niet tijdig in te 
schrijven. Kosten € 23,00 p.p.

Zaterdag 30 juni
 Heemreis naar Weert, zie voor 

het programma de bijgevoegde 
folder. Vergeet u niet tijdig in te 
schrijven. Kosten € 36,00 p.p.

JULI

Zaterdag 1 juli
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Donderdag 5 juli
 Zomeravondwandeling door ons 

heem, vertrek om 19.00 uur 
vanaf de Oude Strumpt. Over 
Landgoed Postel en door de 
Withagen.

De Tafelmakers in Ulicoten is een van 
de adressen op de Lokale Heemdag.

Uitkijkplatform op de Mark in Merksplas. Tijdens bezoek van Amalia aan Carons 
Hofke in november 2015.

Op Station Weert kan je nog de sfeer 
proeven van het grote internationale 
station in Baarle-Grens.
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Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:

Zaterdag 7 juli
 Zomerwandeling, een langere 

wandeling van 19 km waarbij 
we het eerste stuk van de Mark 
als leidraad nemen. Vertrek om 
9.00 uur vanaf de bushalte in 
de St. Janstraat (graag om 8.55 
uur bij de bushalte van De Lijn 
aanwezig zijn). 

Zaterdag 14 juli
 Heemreis naar Weert, zie voor 

het programma de bijgevoegde 
folder. Vergeet u niet tijdig in te 
schrijven. Kosten € 36,00 p.p.

AUGUSTUS

Donderdag 2 augustus
 Zomeravondwandeling door ons 

heem, vertrek om 19.00 uur 
vanaf De Gaarshof. De oude 
lanen van het Hooghuis.

Zondag 5 augustus
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Maandag 20 augustus
 Bernardusbedevaart, vertrek om 

17.30 uur vanaf het heemhuis.
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

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

MICHIELSEN
ARCHITECTEN

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

Zonwering-rolluiken-garagedeuren

Aannemingswerken - schrijnwerkerij

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

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

Turnhoutseweg 10A • 2387 • Baarle-Hertog • T: 014-699832
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In het grensgebied van Nederland en 

België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt 

u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:  

specialist in drukwerk voor de retail. 

Het familiebedrijf werd opgericht in 

1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke 

drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-

offset op klein en groot formaat, 

daarnaast rotatie-offset: heat-set- 

èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 

Drukkerij Em. de Jong vindt u alles 

onder één dak. Een succesvolle 

filosofie, die aansluit op de vraag 

van alledag. Betrouwbaar, snel en 

hoge kwaliteit tegen de scherpst 

mogelijke prijs.

www.emdejongdirect.nl

ook 
ONLINE drukwerk

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


