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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

Inhoud

4 Voorwoord

7 Aon de praot mee… (70)
 Remi Tuijtelaars (Voske)
Als je het in Baarle-Nassau over Remi 
Tuijtelaars hebt, moet je er wel meteen 
bij zeggen wie je precies bedoelt. 
Welnu, Jos Jansen is aon de praot ge-
gaon mee ‘Remi van Toontje Tuijt’. Die 
heeft het grootste deel van zijn leven 
gewoond en gewerkt op het Voske. 

Vandaar de toevoeging in de kop en 
weet u over wie het gaat. 

24 Hoogspanning 
 aan de Belgisch-Neder 
 landse grens (27)

Met het laatste artikel in deze reeks 
komt een einde aan Amalia’s WO1-
project. Herman Janssen kijkt met 
veel voldoening terug op dit grootse 
project én op de afsluitende activiteit 
op 3 juni.

37 In memoriam

38 Landgoed Postel
Op een zomeravondwandeling heeft 
Amalia een bezoekje gebracht aan 
landgoed Postel. Eigenaar Peter Dirven 
vertelt over het verleden en de plannen 
die hij heeft. In het artikel staan ook 
de nodige wetenswaardigheden over 
de Oude Strumpt, het buurtschap waar 
Postel onderdeel van uitmaakt(e).

46 Hoe uniek is Baarle (8)
Na zijn virtuele reis op zoek naar en-
claves over de hele wereld is Herman 
Janssen eindelijk echt op bezoek 
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Aan dit nummer werkten mee:

Harry Benschop, Jeroen Geerts, Lia 

van Gils, Ad Jacobs, Herman Janssen, 

Jos Jansen, Sylvie Koks, Monique 

Segers, Antoon van Tuijl, Leo Voeten.

Foto’s: hkk Amalia van Solms,  

tenzij anders vermeld.
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geweest in een enclave. Al was het 
vlak voor zijn bezoek in mei van dit 
jaar toch even de vraag of de Kroati-
sche enclave Brezovica žumberaêka in 
Slovenië al dan niet bestond.

72 Merkwaardigheden (92)
In deze Merkwaardigheden gaat het 
om het handschrift. Gaat het schoon-
schrift verloren? Zijn er straks nog 
mensen die de pen kunnen hanteren? 

77 Nieuwe leden

78 Amalia aan het werk (15)
Met een aankondiging voor een cursus 
genealogie, een oproep voor helpende 

handen bij het schoonhouden  van het 
heemhuis en een oproep om mee te 
helpen met Amalia’s Digitale Beeld-
bank.

85 Bezoek aan Merksplas- 
 Kolonie
Monique Segers geeft haar indruk-
ken van het bezoek dat Amalia aan 
Merksplas-Kolonie bracht. 

87 Arme Amalia (101)

89 Uit de dagboeken van Jo  
 Huijbregts (18)
Baarle kon toch tv blijven kijken, het 
‘fortje’ in Ulicoten mocht weg en een 

nieuwe vleugel voor het gemeen-
tehuis van Nassau waren in 1975 
gebeurtenissen die het dagboek van Jo 
Huijbregts haalden.

93 Activiteitenkalender
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Voorwoord
De voorbije maanden hebben 

in het teken gestaan van ons 

zomerprogramma. Via onze mooie 

activiteitenbrochure hebben wij 

onze leden geïnformeerd over het 

gevarieerde programma. Onze 

activiteiten liepen gewoon door 

terwijl het voor de kinderen al  

grote schoolvakantie was. Veel 

leden trokken er op uit om andere 

plaatsen, streken en landen te 

bezoeken. Bij Amalia kijken wij 

dan naar historische bindingen 

met Baarle. Met de heemreis 

naar Weert zijn we daar zeker in 

geslaagd.

Voor de meeste (klein)kinderen 
van onze leden begint de schoolva-
kantie met de Wieler6daagse. Een 
geweldige activiteit van de stichting 
Jeugdwerk Baarle. Een week waar 
iedereen, als je de foto’s en video’s 
bekijkt, heel veel plezier heeft. En 

Gonny Jespers met onze Tungelroyse gids Harry Seevens 
bij het graf van Harry de Zwerver alias A. Zondertuis: 
beiden hebben hem gekend.

Denk de bovenleiding weg en je waant je op het oude station van Baarle-Grens.

natuurlijk de bijzondere sfeer die er 
elke dag heerst bij de start van dit 
spektakel. Voor de klassementen à 
la Tour de France werd er fana-
tiek gestreden door deelnemers 

én leiding. Geweldig toch om de 
vakantie op deze wijze te kun-
nen beginnen. Chapeau voor de 
organisatie.
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Bij ons staat het zomerprogramma 
in het teken van wandelen, fietsen 
en reizen. Onze heemreis bracht 
ons dit jaar naar Weert en Tungel-
roy. In Weert was er een connectie 
met Baarle en wel in de persoon 
van George van Heukelom, de 
architect van het station. Hij heeft 
ook het station bij ons aan de 
grens gebouwd, een paar jaar voor 
hij in Weert aan de slag ging. Aan 
het station in Weert is door de 
jaren heen weinig veranderd, zodat 
het toch een aardig beeld geeft 
van hoe het er bij ons een eeuw 
geleden moet hebben uitgezien. 
Bovendien is Weert zonder meer 
een leuke plaats om met een 
bezoekje te vereren. 
Het middagprogramma bracht ons 
naar Tungelroy. Ook hier een con-
nectie met Baarle en wel speciaal 
met Ulicoten. Op het kerkhof 
hebben wij het graf bezocht van 
Harry de Zwerver. Deze bracht de 
laatste jaren van zijn leven door 
in dit dorp. Maar in het verleden 
kwam hij ook in Ulicoten, onder 
andere bij de familie Jespers – van 
Beek aan de Maaikant. Gonny 
Jespers las een van zijn gedichten 

voor die zij in die tijd van hem had 
gekregen. Toch wel heel bijzonder. 
Gonny wil ook graag weten wie 
Harry de Zwerver in zijn Ulicotense 
tijd heeft gekend. Weet je meer, 
kijk dan even in de rubriek ‘Amalia 
aan het werk’.

Wie graag wandelt, kwam dit jaar 
weer goed aan zijn trekken, van 
korte zomeravondwandelingen in 

ons heem tot wat langere wande-
lingen in de omgeving van Baarle. 
Wij hebben een prachtig buitenge-
bied en daar willen wij onze leden 
tijdens deze wandelingen kennis 
mee laten maken. Onze gidsen zor-
gen voor de lokale informatie over 
het gebied waar gewandeld wordt. 
Dit jaar ging het op een lange wan-
deling langs de Mark voor het eerst 
met de lijnbus naar de startplaats 

Na de wandeling met de bus van De Lijn terug naar Baarle.

Bij de Tafelmeesters in Ulicoten.
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en aan het einde weer met de bus 
naar huis. Prima bedacht en heel 
goed bevallen heb ik begrepen.

Onze lokale heemdag is een vast 
item op ons activiteitenprogramma. 
Het leverde dit jaar een kennisma-
king op met drie bedrijven waar je 
anders niet zo snel binnenstapt. Dit 
jaar bezochten wij de Tafelmeesters 
en de Firma Sommen in Ulicoten 
en Openbare Werken in Baarle-
Nassau. Een leerzame middag met 
een prima afsluiting op ons vaste 
adres de Lindeboom.

Op de eerste zondag van juni 
heeft Amalia met een feestelijke 
manifestatie in Zondereigen het 
WO1-project afgesloten. Het was 
een waardige afsluiting, met zes 
culturele pauzemomenten, waar de 
deelnemers echt van hebben geno-
ten. In de rubriek ‘Hoogspanning’ 
kunt u er meer over lezen.
De eerste stappen in dit project 
zijn ruim vijftien jaar geleden 
gezet. Het begon allemaal toen 
Herman Janssen dagboeken van 
legeraalmoezenier Ladislas Seegers 
ontdekte. Met het naar Baarle 

halen (en aanvullen) van een 
tentoonstelling van de provincie 
Antwerpen waren we echt van 
start. Een eerste mijlpaal was de 
realisatie van de Dodendraad in 
Zondereigen, alweer tien jaar ge-
leden. Wat er in de afgelopen vier 
jaar allemaal is georganiseerd ‘rond 
de Eerste Wereldoorlog’, is echt te 
veel om op te noemen.
De werkgroep Zondereigen en dan 
met name onze leden Herman 
Janssen en Frans van Gils namen 
het voortouw in dit geweldige 
project. Samen met de leden van 
de werkgroep hebben zij er heel 
veel tijd en energie ingestoken, 
waarvoor onze hartelijke dank. 
Het Dodendraadproject heeft ons 
bijzondere dorp nog uitdrukkelijker 
op de kaart gezet, zowel toeristisch 
gezien als in de erfgoedsector.

Met projecten als de Dodendraad, 
maar ook met activiteiten waarin 
verschillende buurtschappen ‘in 
de schijnwerper’ zijn gezet, de 
beeldbank en de zomeravond-
wandelingen probeert Amalia op 
een eigentijdse manier het Baarles 
erfgoed te belichten. Zo willen we 

graag verder gaan en natuurlijk ook 
nieuwe wegen inslaan. Daar ligt de 
uitdaging, voor jong en oud! Wie 
interesse heeft om mee te denken 
én mee te doen, laat het eens 
weten.
We zien graag nog enkele en-
thousiaste bestuursleden (om alle 
bestuurstaken uit te voeren zoals 
het hoort), maar ook vrijwilligers 
die hun schouders onder nieuwe 
activiteiten of projecten willen 
zetten. Voel je je aangesproken, 
neem dan contact op met een van 
de huidige bestuursleden of kom 
eens langs in het heemhuis op de 
woensdagavond. Kunnen we eens 
rustig verder praten.

Na de vakantieperiode gaan we 
aan de slag met ons activiteiten-
programma 2019. Heb je leuke 
ideeën of wil je zelf iets organise-
ren, geef dit dan vóór half septem-
ber door aan ons secretariaat. Dan 
komt het bij de activiteitencom-
missie op tafel en kan er met jouw 
hulp een prachtig programma wor-
den samengesteld, waar veel leden 
weer plezier aan beleven. Daar 
rekenen we met z’n allen toch op!

Ad Jacobs, uw voorzitter

Bijna 200 inschrijvingen voor de afsluiting van Amalia’s WO1-project.
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“Ik heb het boeren altijd fantastisch gevonden. Nu nog.”

Aon de praot mee… (70) 
Remi Tuijtelaars (Voske)

JOS JANSEN

Remi is een boer in hart en nieren. 

Altijd geweest. Ik heb met hem 

afgesproken voor dinsdagavond 6 

juni. Daags tevoren belt hij me: 

“Jos, ik vind het heel jammer, maar 

morgen kan het interview niet door-

gaan. Het gras moet af en inge-

kuild. De eerste twee sneeën gras 

zijn de belangrijkste, hè.” Hoewel 

hij onlangs 72 geworden is, is hij 

nog altijd actief op het boeren-

bedrijf op het Voske, al is dat de 

laatste tijd bij zijn zoon René. Maar 

naast het werk op de boerderij is 

Remi ook zijn hele leven druk in de 

weer geweest voor zaken die met 

de boerenstand te maken hadden.

Als je het in Baarle-Nassau over 
Remi Tuijtelaars hebt, moet je 
er wel meteen bij zeggen wie je 
precies bedoelt. Er zijn heel wat 
Tuijtelaarsen in Baarle. En de 
kans dat die Remi heten is ook 
behoorlijk groot. ‘Remi van Toontje 
Tuijt’ is dan ook een nauwkeuriger 
aanduiding. Wij hebben ervoor 
gekozen om in de kop boven dit 
interview (Voske) achter zijn naam 
te zetten. Het Voske is de buurt-
schap waar Remi het grootste deel 
van zijn leven gewoond en gewerkt 
heeft. Maar zijn wieg heeft ergens 
anders gestaan.

Remi wordt op 9 maart 1946 ge-
boren als eerste kind van Toon Tuij-
telaars en Anna Jespers. “En ik zij 
in België geboren, in Baarle-Her-
tog. Dè wit bekaant niemand. Op 
den hoek van wè tegenworrig de 
Wiekenweg is en de Gierlestraot”, 
begint Remi zijn levensverhaal. 

Tekst van het stempel rechts: J(ulia) 
Loots, vroedvrouw. Geboortegewicht 
van Remi: 4 kg. Na een jaar: 10,8 kg. 
Remi mag dan alles gewoon mee-eten. 
En ‘om de 2 dagen één eierdooier’.

Trouwfoto van Anna en Toon, de ouders van Remi. Trouwfoto van Adrianus en Cornelia, de ouders van Maria.

Later zal blijken dat hij in zijn le-
ven wel geëmigreerd is van België 
naar Nederland, maar dat hij zijn 
geboortedorp Baarle altijd trouw 
gebleven is. Zijn ouders trouwden 
vlak na de oorlog, in januari 1945. 
Remi en zijn broer Louis zijn nog 
allebei aan de Gierlestraat geboren, 
maar toen heeft opa Tuijtelaars 
gebouwd aan het Gorpeind, op de 
plaats waar de weg naar Zonder-
eigen begint. De boerderij die er 
stond was zozeer beschadigd door 
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het oorlogsgeweld, dat nieuwbouw 
noodzakelijk was. Daar op het Gor-
peind heeft Remi zijn hele jeugd 
doorgebracht. “Daar was vertier 
genoeg”, zegt Remi, “de kinderen 
van het Gorpeind speelden met 
elkaar. Vijf van hen zijn geboren in 
1946.” Het was daar een beetje 

een ‘Tuijtenhoek’, want op drie van 
de zes adressen aan het Gorpeind 
woonde een Tuijtelaars: Toon, Pro 
en Fons, drie broers.

Om het extra moeilijk te maken: 
3 van de kinderen Tuijtelaars 
luisterden naar de voornaam Remi. 
De jongens uit elkaar houden lukte 
wel. Ze noemden ze gewoon: Remi 
van….en dan vul maar in: Toon, 
Pro of Fons.

“Het was over het algemeen ook 
een brave hoek”, vindt Remi. Er 
werd weinig kattenkwaad uit-
gehaald. De kinderen amuseer-
den zich uitstekend met ‘buske 
trappen’, piepelen (verstoppertje 
spelen) en van die dingen. Soms 
gingen ze met de kar, met de bok 
ervoor, zavel (geel zand) halen op 
de heimolen, achter de voorma-
lige huizen van de marechaussee 
en later van de politie. Een groep 
broeders van De la Salle wandelde 
daar regelmatig en hielp hen zo 
nodig om de kar uit de zandkuil te 
duwen. Zij genoten zichtbaar van 
dat zandtransport. Natuurlijk moest 
er regelmatig ook een handje uit-
gestoken worden op de boerderij. 
Remi hielp al op jonge leeftijd bij 
de oogst, dunde de bietenplanten 

mee uit en hielp met aardappelen 
rooien. Soms gingen alle kinderen 
uit de buurt bij Aarts tv kijken, 
want die hadden als eersten op het 
Gorpeind een televisie. Bonanza 
was hun favoriete programma. 
Remi herinnert zich uit die tijd ook 
dat de kwaliteit van het putwater 
bij hen heel slecht was. “Om te 
wassen en voor het vee ging het 
wel, maar voor eigen consumptie 
gingen wij altijd bij ome Pro water 
halen, totdat de waterleiding werd 
aangelegd.”

Schooltijd

Remi weet nog dat hij bij de 
zusters op de kleuterschool gezeten 
heeft, in de Nieuwstraat, op de 

Woning van Toon en Anna Tuijtelaars aan het Gorpeind  
uit 1947.

Pa Tuijtelaars en Ma met Remi op de arm.

Maria tijdens de oogst.
Pa en Ma Van den Broek met Maria 
tussen hen in, augustus 1946.
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plaats waar nu ongeveer Creemers 
Uitvaartverzorging gevestigd is. 
Namen van zusters schieten hem 
niet meer te binnen. Trouwens, de 
kleuterschool van zijn kinderjaren 
vond hij helemaal niks. “Mijn 
jongste kleinkind van 4 jaar ver-
telde, toen hij twee maanden naar 
school ging, bij thuiskomst vol trots 
dat hij Engels geleerd had. En hij 
begon hardop te tellen: one, two, 
three enzovoorts, tot ‘ten’. Vergelijk 
dat met ons vroeger: strak in de 
rij, kieltje aan. Als ik zie wat die 
mannekes nou allemaal leren…..
dan zijn wij daar vroeger twee jaar 
nutteloos naartoe gegaan. Een 
bewáárschool was het, niet meer 
en niet minder. Het is misschien 
jammer dat ik dat nu zo formuleer, 
maar wat we deden was: armpjes 
over elkaar, naar een verhaaltje 
luisteren, een kleurplaat inkleuren, 
die met een speld uitprikken….en 
dan was het weer half vier.”

Na de kleuterschool ging Remi 
naar de lagere school bij de 
broeders, op de plaats waar nu 

de Jumbo zit. ’s Winters gebeurde 
het wel dat de kinderen van het 
Gorpeind te voet naar school gin-
gen. Als het kon waren ze wel zo 
slim om met de melkwagen mee 
te rijden.

Ze gingen in die tijd ook op zater-
dagvoormiddag nog naar school. 
Remi is altijd overgegaan, de ene 
keer met de hakken over de sloot, 
de andere keer vlotter. “Ik vond het 
wel erg dat wij in die tijd in drie 
rijen gezet werden: een goeie rij, 
een middelmatige rij en een rij voor 
de zwakste leerlingen. Dat was 
pure discriminatie!” zegt Remi op 
nog steeds verontwaardigde toon. 

Soms viel er ook wel iets te lachen. 
Remi zat achter in de middelste rij. 
Ad Adriaansen zat daar ook. Op 
een gegeven moment moest Ad 
van broeder Willibrord naar voren 
komen en dat deed hij blijkbaar 
niet vlug genoeg. Broeder Wil-
librord wilde Ad een schop onder 
zijn achterste geven, maar hij bleef 
met zijn schoen in zijn rok haken. 
Hij kwakte languit op de vloer en 
Ad zei doodleuk: ‘Broeder, wè doe 
de nou toch?’ “Wat hebben we toen 
gelachen. Maar broeder Willibrord 
was wel een goede broeder, hoor.” 

Wat heel veel indruk op hem 
gemaakt heeft is het overlijden van 

Rapport van Remi 2, om hem te 
onderscheiden van zijn klasgenootje 
met dezelfde naam.

Lagere jongensschool aan het St. Annaplein (nu Jumbo).

Eerste H. Communie van Remi, 
17 mei 1953.Schoolfoto van Maria.
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de broeder van de vierde klas. ’s 
Morgens, toen alle leerlingen nog 
op de speelplaats waren, stortte hij 
daar ineens in elkaar. Dat vergeet 
ik nooit meer. Het was volgens mij 
in de winter. Er lag sneeuw, meen 
ik. We mochten allemaal maar 
huis. De broeder werd opgebaard 
in het klooster. Met de hele klas 
zijn we toen afscheid van hem 
gaan nemen. Daarna werd hij 
begraven op het kerkhofje van de 
broeders, aan de Parallelweg.

Na de lagere school gaat Remi 
naar de Ulo, met ook weer bijna 
allemaal broeders als leraren. Het 
was niet helemaal zijn eigen vrije 
keuze. Hij was veel liever naar de 
landbouwschool gegaan, maar 
dan moest je zeven klassen lagere 
school gedaan hebben of 13 jaar 
zijn. Hij was nog te jong en voor 
het zevende leerjaar vonden ze 
hem te goed. Zodoende is hij naar 
de Ulo gegaan, waar hij met zes 
anderen werd ingedeeld bij een 
klas internen, omdat er in de ande-
re klassen geen plaats genoeg was. 
Alles ging daar eigenlijk goed, be-
halve de talen. Na één jaar Ulo is 
Remi dan naar de landbouwschool 
in Alphen gegaan. Daar kreeg hij 
onder andere les van de heren De 
Groot, De Rijk, Verheijen en Van 
Nuland. Een jaar nadat Remi van 

de lagere school kwam is de regel, 
dat men 13 jaar moest zijn voor 
de landbouwschool, afgeschaft. De 
opleiding werd toen wel meteen 
4-jarig i.p.v. 3-jarig. Om die reden 
komt Remi na één jaar Ulo meteen 
in de tweede klas van de land-
bouwschool. “Daor ging ik gère 
naortoe, naor de landbouwschool, 
daor had ik het gemakkelijk hè.” 

Op de reünie van de landbouw-
school in 2009 – die heel gezellig 
was – hebben de oud-leerlingen 
nog eens heel hartelijk gelachen 
om de klassenfoto, waarop ze al-
lemaal chic in het pak zitten. Remi 

pakt de draad weer op: “Toen ik 
twaalf was ben ik eens getest in 
Eindhoven.” Omdat zijn wis- en 
natuurkunde veel beter waren dan 
de talen, adviseerden ze hem om 
weg- en waterbouwkunde te gaan 
doen. Maar dat zocht hij helemaal 
niet. “Ik was wel graag veearts 
geworden. Dè heb ik wel altij in 
mijn hoofd gehad, maar dè zat er 
niet in. Ik ben boer geworden. Boer 
geworden mee veul plezier!”

Thuis op de boerderij

“Wij hadden thuis een knecht, drie 
dagen in de week. Die ging weg, 

Remi (vooraan, zonder bord) als 8-jarige in de Sacramentsprocessie, 
15-08-1954.

De ‘nette heertjes’ van de lagere landbouwschool in Alphen, klas 4, schooljaar 
1961-1962: 
Boven v.l.n.r.: Jan Kools, Jacques van Poppel, Wim Graafmans, Remi Tuijtelaars, 
Max Tuijtelaars, Jan Raeijmakers, Ad Voeten.
Onder v.l.n.r.: Ad Timmermans, Ton Romme†, Arnold Timmermans, Koos de 
Graaf, Koos Jansens, Karel van der Boom.

Godsdienst en Schoonschrift waren 
belangrijke vakken op school.
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in het jaar dat ik slaagde voor de 
landbouwschool. Onze pa had toen 
net een tractor gekocht – hij was 
zelf helemaal geen machineman – 
en voor mij als 16-jarige was dat 
natuurlijk het mooiste wat er be-
staat.” Als ik Remi vraag of hij nog 
weet welk merk tractor het was, 
antwoordt hij zonder nadenken: 
een Porsche Star, luchtgekoeld. “Ik 
weet nog dat we aan het hooien 
waren en dat meester De Rijk en 
meester Van den Broek van de 
Middelbare Landbouwschool bij 
ons aankwamen, omdat ze vonden 
dat ik daar wel naartoe zou kun-
nen. Ik hoor onze pa nog zeggen: 
‘Dè motte zelf weten.’ Ja, dan ben 
je 16 jaar en dan zeggen ze dat je 
nog langer naar school mag gaan. 
Nou, mooi nie! Achteraf toch wel 
een beetje spijt van gehad.” Van 
zijn klas van 14 leerlingen zijn er 
maar twee naar de Middelbare 
Landbouwschool gegaan. 
Remi was heel blij dat hij meteen 
kon gaan boeren en met vee om-
gaan. Als hij altijd met graan bezig 
had moeten zijn en dan vooral dat 
dorsen met de kas, dan was hij 
nooit boer geworden! “Al dat stof, 
rooie ogen, snotneuzen. Ze hadden 

het toen nog niet over allergie, 
maar ik had er altijd vier dagen last 
van.” Toen hebben ze nog een keer 
een brandje gehad in de schuur, 
doordat stro vlam vatte door een 
verwarmingslamp. Gelukkig waren 
ze er op tijd bij, want anders was 
door de voorraad stro die er zat 
alles afgefikt. Pa Tuijtelaars stopte 
toen met het verbouwen van graan 
en ging zich toeleggen op zeugen 
en op uitbreiding van het aantal 
koeien. “Onze pa was een harde 

werker. Hij was de man van han-
den en rug. Techniek,  tractors en 
zo, was niet zijn hobby. Maar boe-
ren doe je niet alleen. Ons moeder 
hielp evengoed mee met melken 
en het verzorgen van de biggen, 
kippen en kalveren. Maar ook in 
het huishouden was er voor haar 
meer dan genoeg te doen: wassen, 
het onderhoud van huis en tuin, 
onder andere het wecken. Zeker 
na de slacht was er volop werk! 
Diepvriezers waren er nog niet. 

Het gezin van Toon en Anna Tuijtelaars. Zittend v.l.n.r. Louis, Piet, vader Toon, 
moeder Anna; staand v.l.n.r. Fons, Lucia, Remi, Ria.

Maria in haar jonge jaren.

De twee broers Louis (l) en Remi (r).

Remi als jongeman.
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Bovendien was zij degene die de 
boekhouding verzorgde. Onze pa 
was ook een echte liefhebber van 
sport. Hij reed altijd op de fiets, 
hield zelf duiven, maar hij volgde 
ook zoveel mogelijk de wieler- en 
voetbalwedstrijden op de radio. 
Toen in 1966 in Engeland de 
wereldkampioenschappen voetbal 
waren moest er van hem meteen 
een televisie komen.” 

Zolang Remi thuis is geweest heb-
ben zij altijd een gemengd bedrijf 
gehad: suikerbieten, aardappelen,  
kippen, zeugen en melkvee. Tot 
zijn vijfentwintigste werkt Remi 
thuis op de boerderij. Hij is nooit 
in militaire dienst geweest, maar 
hij heeft wel in spanning gezeten, 
want hij had een oproep voor 
Maastricht thuis liggen. De oudste 
zoon van een boerenbedrijf kreeg 
normaal gesproken vrijstelling. 
Remi zou daarover vóór 24.00 uur 
bericht krijgen. Het bevrijdende 
telefoontje kwam echter pas na dat 
tijdstip. Hij was trouwens wel blij 
dat hij goedgekeurd was. 

Op Schaluinen gebeurde het…

Van heinde en ver kwamen jonge-
lui in de jaren zestig van de vorige 
eeuw naar Baarle. Daar kon men 
uitgaan, plezier maken, dansen en 
….wie weet het meisje tegenko-
men dat voor jou geboren was. 
Maar bij ‘Den Bonten Os’ mocht 
Remi ‘eigenlijk’ niet komen, Maria 
wel. Bij Remi thuis waren ze veel 
strenger. Hij mocht ook niet uit-

gaan voordat hij achttien was. Dat 
kwam ook wel een beetje doordat 
hij thuis de oudste was. “Dat heb 
ik ons moeder altijd kwalijk geno-
men”, zegt Remi. “Degenen die na 
mij kwamen mochten wel eerder 
uitgaan.” Maria vult aan: “Dat was 
alleen op het Gorpeind, denk ik, 
dat ze zo streng opgevoed werden.” 

Toen ze jong waren gingen ze ‘s 
zondags naar hun favoriete kroe-
gen: café ‘Het Hoekske’ of  ‘Den 
Bras’. Ze bezochten ook wel ker-
missen in de omgeving, in Poppel 
en Weelde. Soms fietsten ze zelfs 
helemaal naar ‘Kapelhof’ in Ravels-
Eel.  Een brommer heeft Remi 
nooit gehad. Om te dansen gingen 
ze in het begin naar ‘Den Brouwer’ 
in Alphen en naar ‘Den Bierings’.

Na de hoogtijdagen van ‘Den 
Bonten Os’ en ‘Den Bierings’, werd 
‘Schaluinen’ het nieuwe Baarlese 
ontmoetingscentrum van de jaren 
zestig, een dansgelegenheid met 
een omvang, zoals men die in de 
verre omtrek niet vond. 

Ruiters van de Landelijke Rijvereniging ‘Nassau’ op de trouwdag van Remi en Maria voor de ’Hollandse’ kerk. V.l.n.r. Jos 
de Rooij, Ludo Voeten, Ad de Vet, Jan van Tilburg, Louis van den Broek, Ria Tuijtelaars-Meeuwesen, Max Tuijtelaars, Ad 
van den Broek, Jan Jansen. Bruidsmeisje Els van den Broek; bruidsjongen Johan van den Bosch. 

Trouwfoto, 1971.
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Inderdaad….daar hebben ook 
Remi en Maria elkaar ontmoet en 
op tweede kerstdag 1967 ‘was 
het aan’. Een kleine drieëneenhalf 
jaar later trouwden ze met elkaar, 
op 19 mei 1971. Gefeest werd er 
op het bekende feestadres van die 
tijd: Zaal Olympia van de familie 
Adriaensen aan de Turnhoutseweg. 

Frans Pistorius – hij woont nu op 
de Monastère – heeft met zijn 
band op hun trouwfeest gespeeld. 
Baarle had in die tijd trouwens 
nogal wat muzikanten en ook een 
paar goede bands: het BAHENA-
trio en de All Stars. 

Op dat moment komt dochter San-
dra langs de achterdeur binnen. 
Ze heeft bij haar thuis nog een 
aantal foto’s gevonden, o.a. een 
heel mooie van de rijvereniging, 
feestelijk uitgedost vóór de Hol-
landse kerk ter gelegenheid van het 
huwelijk van Remi en Maria.

Jonge Boerenstand (RKJB)

Remi zal een jaar of zeventien 
geweest zijn toen hij lid werd van 
de organisatie van jonge boeren 
in Baarle, de Rooms-Katholieke 
Jonge Boerenstand. Die was toen 
heel actief. Men organiseerde 
allerlei activiteiten. Er werd toneel 
gespeeld in het patronaat bij de 
‘Hollandse’ kerk. 
Er waren ook cursussen, zoals ma-
chinaal melken. Dat werd gegeven 
bij Jan Jansen op de Veldbraak. 
Melken met de hand moesten ze 
ook oefenen, want dat werd op 
de landbouwschool niet geleerd. 
Nellis Verschueren, maar ook 
zuivelfabriek ‘De Hoop’ verzorgden 
die cursussen. 
En vee beoordelen, wat Remi heel 
goed lag. Hij had Kees Peeters 
als instructeur. Maar de RKJB 

organiseerde ook wedstrijden in 
trekkerbehendigheid, kalveropfok 
en handmelken, ’s maandags 
met de najaarskermis. Met plezier 
kijkt Remi erop terug. “Die dingen 
deden we graag; je was van huis 
weg en met jonge mannen onder 
elkaar.” Veel werd er georganiseerd 
in CUBAR-verband, dus samen 
met Chaam, Ulicoten, Alphen en 

Riel. En ’s zondags waren er ook 
vaak sportoefeningen. “Ik ging veel 
om met Toon van ome Pro; die 
zat bij mij op de landbouwschool. 
We gingen samen naar de Jonge 
Boerenstand. Toon ging de kant 
van de sport op en ik kwam bij de 
rijvereniging terecht. Op een gege-
ven moment ben ik daar ook com-
mandant geworden. We hadden 
een ‘zwaar achttal’, een ‘midden 
achttal’ en een ‘licht achttal’. Bij 
wedstrijden deden we mee aan de 
onderdelen springen en individuele 
dressuur.” 
De eerste jaren dat Remi erbij was 
gingen ze ook naar Bouvigne, naar 
de jaarlijkse paardenzegening. Op 
gewone zondagen reden ze met 
meer dan twintig man naar een 
ruiterconcours. Dat was een hele 
optocht: voorop een platte wagen 
met één paard ervoor en de rest 
er achteraan. “Eerst moesten we 
dan ’s morgens om 6 uur naar de 
mis en dan ‘vertrokken we naar 
Hilvarenbeek, Oosterhout, Rijen, 
enzovoorts, allemaal te voet. Dan  
waarde inderdaad een hele zondag 

Toneelvoorstelling ‘Nieuw Leven’ door de RKJB Baarle-Nassau in 1964 onder 
regie van Dré Wouters. Spelers Roza v.d. Brandt, Ria v.d. Brandt, Fons van 
Tilburg, zittend Remi Tuijtelaars (als notaris in het dorp), Jos Klaasen, Wout 
Timmermans.

Cijferlijst bij Melkdiploma, 6 juli 1965.
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op pad. En de pèèrden moesten 
onderweg natuurlijk ook rusten”, 
zegt Remi er met een veelbeteke-
nend lachje achteraan. Jan Mar-
tens op de Reuver (een café in de 
buurtschap Terover in Alphen) was 
een vaste halte. Remi stelt vast 
dat er in die tijd kort achter elkaar 
heel veel veranderd is, ook in de 
organisatie van de jonge boeren. 
De RKJB koos ook voor een andere 
naam, namelijk KPJ: Katholieke 
Plattelands Jongeren. Hierbij sloten 
ook de meisjes uit de agrarische 
wereld zich aan. Tot die tijd was er 
geen sprake van gemengde jeugd-
verenigingen.

Hun gezin

Paardrijden heeft Remi gedaan tot 
Karin geboren is, in 1972. “Toen 
zag ik: Daar klopt niks van wat ik 
allemaal aan het doen ben. ’s Mor-
gens heel vroeg gaan melken. Het 
pèèrd gaf ik mee met de vracht-
wagen en ik kwam er zelf met de 
auto achteraan. Ondertussen zat 
mijn vrouw thuis met een baby en 
ze kon nergens naartoe, want ik 
had de auto mee. Ik denk: Daar ga 
ik toch eens gauw mee stoppen.” 
Vanaf 1972 heeft hij dus niet 
meer actief gereden. De voorzitter 

van het kringbestuur strikte hem 
toen meteen voor het jureren. “Dat 
heb ik nog wel ongeveer tot mijn 
dertigste gedaan. Maar op een 
gegeven moment vond ik dat ook 
wel mooi geweest, elke zondag van 
huis.” 

Hun kinderen zijn geboren tussen 
1972 en 1979: Karin (1972), 
Tonnie (1973), Sandra (1974), 
René (1977) en Johan (1979). 
Tonnie was te vroeg geboren en 
heeft maar acht dagen geleefd. Dat 
was een heel aangrijpend gebeu-
ren. Zoals de traditie was in die 
tijd, wilden ze de oudste jongen 
naar opa noemen, dus Toon of 
Twan. “Maar toen er na Sandra een 
jongen geboren werd zei schoon-
vader: Ik zou hem geen Toon 
noemen. Je hebt een Antonius – al 
is hij heel jong gestorven – en dat 
moet je zo houden. Dat was een 
heel goed advies van hem.”

Het bedrijf op het Voske

Maria was enig kind, dus pa 
Van den Broek was blij met een 
schoonzoon die op zijn boerderij 
kwam. 
Toen Remi en Maria in 1971 
trouwden gingen de ouders van 

Het gezin van Remi en Maria anno 2018, v.l.n.r. Sandra, Johan, Noortje van 
Baal, Maria, Pim Jacobs, Remi, Dennis, René, Stijn, Edwin Leuris, Eline, 
Karin. Vooraan Bo, Sem en Femke.

Trots tijdens de jaarlijkse koeienkeuring: Remi, Johan met 
beker en bordje, René en Karin.

Ouders van Maria met ieder een paard, voor hun huis op 
de nog onverharde weg van het Voske.
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Maria in het dorp wonen, aan de 
Alphenseweg, en zij konden het 
bedrijf overnemen, aanvankelijk 
in pacht. Ze zijn met 27 koeien 
begonnen. Twee stallen om te 
melken. Ze hadden wel wat ambi-
ties en soms kwamen die ook uit. 
“Ik heb in 1972 met mijn eigen 
handen een jongveestal gebouwd. 
Daar ging een verhaal aan vooraf. 
Ik had een bouwvergunning aange-
vraagd en die kwam maar niet af. 
Ik was toch alvast begonnen, want 
het vee moest tegen de winter 
binnen. De putten zaten er al in. 
Toen kwam Jan Pardoel van de ge-
meente om er foto’s van te maken. 
Ik zeg: ‘Waarvoor is dat?’ Hij zegt: 
‘Daar zul je wel achter komen.’ 
Nondejen, ik zenuwachtig. Dus ik 
bel ome Pro, die toen wethouder 
was. Hij zegt: Jij bouwt op ander-
mans grond. Ik had op míjn naam 
de vergunning aangevraagd, maar 
pa Van den Broek was toen nog 
eigenaar van die grond. Toen ik dat 
bij de gemeente uitgelegd had was 
het meteen rond. De week daarop 
had ik de bouwvergunning. Zo 
gemakkelijk ging het toen.”

In 1975 heeft Remi een ligboxen-
stal gebouwd. Het jaar daarop 
was een heel droog jaar. Er was 

nagenoeg geen voer. De Boe-
renbond heeft toen geregeld dat 
transportbedrijf Chat Vermeeren in 
de kleigebieden bietenkoppen en 
stro kon gaan halen om hier onder 
de boeren te verdelen. Die hebben 
Remi en Maria toen ook enkele 
keren toebedeeld gekregen.
In 1996 hadden ze met Liza 37 de 
eerste koe in Baarle-Nassau met 
een levensproductie van 100.000 
liter melk. “Die zijn er ondertussen 
heel veel meer hoor!” Het was net 
tussen kerst en nieuw, dus werd er 
voor feestje en receptie uitgeweken 
naar De Lindeboom.

Ze hebben op hun boerderij ook 
enkele keren groepen ontvangen. 
Sooi Fransen bracht dan met paard 
en huifkar iedere keer een groepje 
schoolkinderen. Die kregen dan 
uitleg over wat er te zien was: de 
kalfjes, de koeien, het melken, het 
voeren. Daarna gingen ze weer 
terug en kwam de volgende ploeg. 
“Zo ging dat een hele dag door. De 
volgende dag herhaalde zich dat, 
maar toen met gehandicapten. Dat 
was heel gezellig.”
Remi  vertelt dat ze altijd gepro-
beerd hebben de belangrijkste 
ontwikkelingen op agrarisch gebied 
te volgen. Toen ze pas getrouwd 
waren hadden ze 27 koeien, toen 
ze stopten met het bedrijf zo’n 75. 
In 1998 zijn ze met de varkens-
houderij gestopt. “We stonden toen 
voor de keuze: doorgaan met de 
koeien of op een grotere schaal 
varkens houden. Als liefhebber van 
koeien was die keuze voor mij niet 
zo moeilijk.”

Frontale botsing

Het kan in het leven soms ook te-
gen zitten. Op 17 december 1984 
krijgen Remi en Maria een ernstig 
auto-ongeluk in de Molenbaan. Ze 

28 December 1995. Liza 37 van Remi en Maria is de eerste Baarlese koe met 
een melkproductie van 100.000 kg.

Luchtfoto bedrijf op het Voske.
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botsen frontaal op een tegenligger, 
een Mercedes, die ruimschoots op 
de linker weghelft zit. Remi: “Ik 
heb 14 dagen in het ziekenhuis 
gelegen. Ik ben thuisgekomen 
met Oudjaar. Maria maakt er de 
honderd dagen net niet vol. We 
hebben ongeveer een jaar gezins-
zorg gehad en een fantastische 
hulpkracht: Ad van Beek. We 
hadden nog een jong huishouden, 
ons Karin zat toen op het LHNO 
en de rest nog op de lagere school 
of kleuterschool.” Maria vult aan 
dat het eigenlijk allemaal heel 

goed gegaan is, met een aardige 
gezinshulp en een prima bedrijfs-
hulp. Remi: “We zijn gewoon 
dankbaar dat we er nog allebei 
zijn”. Remi heeft er een beperking 
aan zijn linker arm aan overgehou-
den en Maria een probleem met 
haar heup. Sinds twee jaar heeft 
ze een nieuwe heup. Dr. Smithuis, 
die Maria destijds behandelde, zei: 
‘Meisje, meisje, wat heb jij geluk 
gehad.’ “Zo’n ongeluk hakt er wel 
in. Dat was echt wel een diepte-
punt”, zegt Remi in een terugblik 
op die periode. 

Onderduiker

Aan andere zaken houd je heel 
dierbare herinneringen over. 
Het zal in 1943 geweest zijn dat 
er bij de familie Van den Broek 
een onderduiker in huis kwam. Hij 
heette Piet Breedveld, kwam uit 
Rotterdam en was zo rond de twin-
tig. Tijdens zijn onderduikperiode 
heeft hij een fraaie tekening van 
hun boerderij gemaakt. Hij hielp 
ook mee op de boerderij en werkte 
regelmatig ook bij Anna Broos, van 
de Végéwinkel aan de Alphense-
weg. Tijdens, en ook nog kort na 
de oorlog, waren veel voedingsmid-

delen beperkt voorradig; je kon ze 
alleen kopen tegen inlevering van 
distributiebonnen. Piet plakte voor 
Anna die bonnen op en hij hield 
ook de administratie bij.

Hij deed trouwens bij Van den 
Broek in en rond de boerderij ook 
van alles mee. Het bijzondere is 
dat het contact altijd gebleven is. 
Na de oorlog kreeg hij een hoge 
baan bij het spoor en verhuisde 
voor zijn werk regelmatig, onder 
andere naar Rotterdam, Zwijnd-
recht en Goes. Maar steeds kwam 
hij terug naar het Voske, zo’n twee 
of drie keer per jaar. Als daar iets 
te doen was, zoals de geboorte 
van de kinderen, kwamen hij en 
zijn vrouw langs. In de vakanties 
kwamen ook andere familieleden 
mee, bijvoorbeeld naar de Acht van 
Chaam. Piet is inmiddels overle-
den, maar met zijn vrouw Trudy 
(92), die nu in een verzorgingshuis 
in Colijnsplaat woont, hebben ze 
nog steeds contact. Maria: “Er 
zaten destijds wel meer onder-
duikers bij ons in de buurt, maar 
de contacten met hen zijn niet zo 

Distributiestamkaart.
Boekje bij 75 jaar Rabobank Baarle-
Nassau, 1991.

Tekening van het huis op het Voske door Piet Breedveld.
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langdurig gebleven.” Opmerkelijk 
genoeg werd, toen we bezig waren 
met het schrijven van dit interview, 
Maria gebeld door de dochter van 
Tom Breedveld, broer van Piet en 
inmiddels 86. Hij wilde graag nog 
een keer naar het Voske komen 
om te zien of hij zich nog iets zou 
kunnen herinneren van zijn bezoek 
daar ruim 70 jaar geleden. Zowel 
Tom, alsook Maria en Remi kijken 
ernaar uit.  

Besturen doe je niet alleen, 
dat doe je samen

Behalve in zijn gezin, het boe-
renbedrijf en alles daar omheen, 
heeft Remi van jongs af aan ook 
een actieve rol gespeeld in het 
verenigingsleven en in maatschap-
pelijke organisaties in Baarle en in 
de regio. “Ja, dat is eigenlijk zo ge-
groeid hè”, stelt Remi vast. “Ik ben 

begonnen als bestuurslid bij de 
Nassauruiters in Baarle-Nassau. Je 
zit daar nog maar twee jaar en dan 
word je gevraagd voor het kring-
bestuur Breda. “Gij zijt jong…”, 

zeggen ze dan, en zo begint dat. 
Ik vond het ook een geweldige 
tijd. Wij waren met zeven mensen 
en twee technische mensen, die 
vooral met de paarden omgin-

Foto uit 1943. V.l.n.r. Berd (?), Fred (?), Adrianus van den Broek, Cornelia 
van den Broek-Timmermans, Jo, Leni en Jan Verhoeven (buurkinderen), Piet 
Breedveld en zijn broer Koos Breedveld, staande voor de boerderij op het Voske.

De gemeenteraad van 2007, Remi staat als derde van links. foto: gemeente Baarle-Nassau.
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gen. Er was een loodgieter bij, 
een directeur van een bedrijf, een 
onderwijzer, een werknemer op 
een melkfabriek, een veehandelaar, 
een boerke uit Baarle-Nassau, nog 
iemand uit Rijen en een uit Hulten. 
Dan vergaderden wij, we dronken 
een pint met elkaar en op een 
gegeven moment zegt de voorzitter: 
‘Wat is dit toch gezellig hè. Over 
iets anders praten dan waar je hele 
dagen mee bezig bent’. 
Dat is het. Dat heb ik onthouden. 
Het sociale contact met mensen 
met heel verschillende achtergron-
den. Als je het weet te combineren 
met je gewone werk, dan vergroot 
het je wereld en verrijkt het je 
leven. 
Ook bij de rijvereniging was het 
leuk en gezellig om dingen te 
organiseren, maar op een geven 
moment werd dat teveel. Daarna 
kwamen de K.I. en de Veeverbete-
ring op mijn pad en vervolgens de 
Rabobank. Eind jaren negentig ben 
ik in het bestuur van de plaatse-
lijke afdeling van de NCB geko-
men. Daarmee ben ik volgens mij 
gestopt in 2012. Remi probeert 
de rekening op te maken: ‘Al die 

activiteiten hebben me zonder 
meer verrijkt, me met veel mensen 
in contact gebracht en ook veel 
voldoening gegeven. Ik weet niet 
wie ik nu geweest zou zijn zonder 
al die bezigheden.’ Volgens mij 
heeft hij wel een vermoeden.
“Kort na mijn aantreden als 
voorzitter vierde de Rabobank 
van Baarle-Nassau haar 75-jarig 
bestaan. Alles bij elkaar is het een 
heel leerzame tijd geweest, waarin 
ik ook mijn bijdrage heb kunnen 
leveren.” In 2002 stopt Remi 

als bestuurder van de Rabobank 
Baarle-Nassau en omstreken.

CDA

In de ZLTO-vergadering had Remi 
eens gezegd: “Als we niet uitkijken 
zit er binnenkort geen enkele boer 
meer in de gemeenteraad.” Een 
paar dagen later vroeg de voorzit-
ter van het CDA in Baarle of Remi 
eens wilde komen praten, tien 
minuutjes maar. Anderhalf uur 
hebben ze gepraat. Afspraak: Remi 
zou CDA-lid worden en naar de 
achterbanvergadering komen. Drie 
weken naderhand krijgt hij een uit-
nodiging voor de jaarvergadering. 
De voorzitter zegt: ‘Remi, jij staat 
op plaats 7 op de CDA-lijst’. ”Dat 
hadden we niet afgesproken”, rea-
geert Remi. De voorzitter repliceert 
‘Dat is toch een onverkiesbare 
plaats’. Maar dan begint de ZLTO 
met een huis-aan-huis campagne 
de kandidatuur van Remi te pro-
moten. Met als gevolg: hij komt 
met 293 voorkeursstemmen in de 
raad. In maart van dit jaar is Remi 
met voldoening gestopt. “Na twaalf 
jaar raadslidmaatschap voor het 
CDA, waarin ik heb mogen samen-
werken met verschillende fracties, 
zowel vanuit de coalitie als vanuit 
de oppositie. Hopelijk heb ik vanuit 
beide posities iets positiefs kunnen 
bijdragen aan de gemeenschap, 
want besturen….dat doe je immers 
niet alleen, dat doe je samen.”

Boerenbond 100 jaar

Op een gegeven moment oppert 
Remi binnen het bestuur van de 
Boerenbond om, rond het 100-ja-
rig bestaan ervan, de geschiedenis 
van een eeuw NCB/ZLTO (Noord-
brabantse Christelijke Boerenbond/
Zuidelijke Land- en Tuinbouw Boek ‘In het belang van onze boeren’, 

2011.

Remi als figurant met kalf bij het Openluchtspel op de Singel t.g.v. het 1000 
jaar bestaan van  Baarle, 18-21 september 1992.
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Organisatie) vast te leggen. Het 
bestuur neemt het idee over en be-
nadert daarvoor heemkundekring 
‘Amalia van Solms’. Die vindt het 
op dat moment echter een te om-
vangrijke klus om aan te pakken. 
Remi gaat dan samen met twee 
andere bestuursleden van ZLTO 
Baarle-Nassau/Ulicoten, namelijk 
Lian Mathyssen en Jos Rijvers, aan 
de slag om een tijdsdocument te 
maken over 100 jaar lokaal boe-
renleven. Ze werken er gedrieën 
meer dan een jaar aan. “Met heel 
veel energie, enthousiasme en ple-
zier.” De drie samenstellers kunnen 
in 2011 het boek ‘In het belang 
van onze boeren…’ met gepaste 
trots en veel voldoening aanbieden. 
Omdat de exacte oprichtingsdatum 
van de Boerenbond in Baarle en 
Ulicoten niet bekend is, wordt 
besloten het eeuwfeest precies 10 
jaar na de fusie van de twee ZLTO-

afdelingen te vieren, op 19 januari 
2010.

Het boerenbedrijf: vroeger, nu 
en in de toekomst

Ik kan er natuurlijk niet omheen. 
Als leek ben ik ontzettend be-
nieuwd hoe iemand die zo gepokt 
en gemazeld is door het agrarisch 
leven in Nederland in de laatste 
vijftig, zestig jaar, tegen de ontwik-
kelingen in die sector aankijkt. Ik 
probeer Remi een aantal uit-
spraken over het boerenbedrijf te 
ontlokken en dat blijkt geen enkel 
probleem. Veel facetten van de 
vreugden en de problemen van het 
boeren vroeger en nu passeren de 
revue. Probleem is alleen dat de 
uitkomst van deze interessante dis-
cussie niet past binnen de ruimte 
die voor dit interview binnen dit 
nummer gereserveerd is. Daardoor 

zult u als lezer de kijk van Remi 
op Yvon Jaspers moeten missen, 
evenals zijn oordeel over onze hui-
dige minister van landbouw, Carola 
Schouten. De slotconclusie van zijn 
bespiegelingen over ruim een halve 
eeuw agrarisch leven kan ik u wel 
vertellen: “Ik weet geen minpunten 
te noemen over het boeren. Ik heb 
het schoonste vak wat je jezelf 
kunt voorstellen en wat ik tot op de 
dag van vandaag heel graag doe, 
ondanks alle regels waaraan je 
moet voldoen. Ik merk wel dat ik 
steeds moeilijker meekan met alle 
wet- en regelgeving. Ik heb altijd 
alle ontwikkelingen gevolgd, maar 
nu gaat het wel heel hard. Toch….
de afwisseling, de veehouderij, het 
hooien, de jaargetijden, het buiten 
zijn. Het blijft gewoon prachtig!”  

Kijk op de eigen toekomst

De toekomst zien Maria en Remi 
allebei best rooskleurig in. “Als we 
maar niet teveel met onze gezond-
heid gaan sukkelen”, zegt Remi. 
Hij houdt van voetballen, ook van 
jeugdvoetbal en gaat geregeld 
met zijn kleinkinderen mee als ze 
moeten spelen. “Ze hoeven van 
mij geen kampioen te worden, als 
ze maar veel spelplezier hebben 
en tegen teleurstellingen kunnen. 
En saamhorigheid vind ik heel 
belangrijk.” 
Remi is nu 72, maar hij zou ook 
nog best 27 willen zijn. Het be-
langrijkst is natuurlijk dat je nog fit 
bent. Remi: “Ik doe alle mogelijke 
moeite om lenig te blijven. Ik wan-
del en ik ga elke zondag zwem-
men. Ik merk wel dat het allemaal 
wat minder wordt.” 
De hele maatschappij is tijdens 
ons leven ontzettend veranderd. 
Ook Baarle is enorm veranderd. 
Het is normaal dat een maatschap-
pij zich ontwikkelt. “Zo hoort het. 

Enkele van de dagboeken die Remi bijhield vanaf 1971 tot nu toe.
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Daar doe ik zelf ook aan mee. Als 
ik naar de dokter geweest ben, 
stuur ik alle kinderen een appje. 
Vandaag heb ik dit gestuurd.” Hij 
leest vanaf zijn gsm zijn laatste 
app aan hen voor. “Zo is iedereen 
meteen weer geïnformeerd, dat is 
toch geweldig!”

Ze wonen nu sinds 7 maart 1914 
in de Aloysiusstraat, naar volle 
tevredenheid. Wel bijzonder: van 
het Voske naar het dorp. “We gaan 
wel bijna elke dag terug naar de 
boerderij, behalve op zondag. 
Onze René is alleen. Warm eten 
doen we daar. We zijn gewoon nog 
eigen baas, je komt allebei je tijd 
goed door. We zijn daar dan tot 
een uur of vijf, zes, zeven. Zowel 
wij als hij (René) zijn blij met deze 
werkwijze.”
Vroeger had je op de boerderij wel 
veel meer aanloop. “Iemand kwam 
de melkbussen ophalen, een ander 
kwam veevoer lossen en weer een 
ander kwam langs om een kalf te 
schetsen. In die zin is het stiller 
geworden op de boerderij. Terwijl 
als ik hier in het dorp naar buiten 
ga, dan heb ik altijd wel iemand 
aan mijn broek hangen. De sociale 
contacten zijn hier veel uitgebrei-
der. Je moet daar natuurlijk ook 
zelf moeite voor doen.” 
Heimwee is bij hen niet aan de 
orde. “Als we de hele dag in het 
dorp zouden zijn, dan zouden we 
er wel iets bij moeten zoeken om 
invulling te geven aan ons leven”, 
zegt Maria. “Als we de boerderij 
verkocht hadden, dan had ik – 
denk ik – een groot probleem”, be-
aamt Remi. Naast het werk op het 
Voske doet hij in het dorp ook nog 
wel het nodige: als vrijwilliger eten 
rondbrengen, onderhoud van het 
kerkhof, wat tijd besteden aan de 
komst van de glasvezelkabel, wan-
delen. Nee, het pensioengevoel is 

er nog niet. “Het begint af en toe 
wel hier en daar zeer te doen en 
dat vind ik heel vervelend”, zegt 
Remi. “Nou begin ik soms ineens 
een oud manneke te worden.”

Dagboeken 

In ons eerste gesprek laat Remi 
terloops vallen dat hij op het Voske 
altijd een dagboek bijgehouden 
heeft. Daar wil ik meer over weten. 
In ons tweede gesprek vraag ik 
er hem nadrukkelijk naar. Hij 
haalt boven een grote doos met 
jaaragenda’s. Ik ben benieuwd 
welke zaken hij de moeite waard 
gevonden heeft om te noteren. 
Het blijken geen memoires te zijn, 
waarbij de schrijver al zijn zielen-
roerselen blootlegt. Er zit dan ook 
geen slot op en Remi doet er niet 
geheimzinnig over. 
De boekjes bevatten in telegramstijl 
de belangrijkste werkzaamhe-
den die op de boerderij verricht 
worden. Ook de bijeenkomsten en 
vergaderingen die Remi bijwoont 
als (bestuurs)lid van verschillende 
organisaties, maar ook persoonlijke 
ervaringen en voorvallen in het 
gezin. Ook het weer krijgt ruime 

aandacht. Zo is te lezen dat er 21 
februari 1985 een Elfstedentocht 
verreden is. Maar ook dat op 26 
maart van dat jaar Maria na een 
verblijf van 99 dagen in het zie-
kenhuis, is thuisgekomen.
Wie weet kunnen deze dagboeken 
nog eens het uitgangspunt vormen 
voor een heemkundig gesprek over 
het boerenleven in de voorbije hal-
ve eeuw. Alle onderwerpen die we 
daarover al besproken hebben in 
het kader van dit interview kunnen 
we daarin dan mooi meenemen.

Een leven vol verandering

Tijdens ons gesprek heeft Remi 
verschillende keren aangegeven 
dat er enorm veel veranderd is 
in de loop van hun leven. Die 
veranderingen, met name in de 
agrarische organisaties, vindt hij 
kenmerkend voor, pak weg, de 
laatste halve eeuw. “Onze ouders 
zijn opgegroeid in een wereld 
die niet te vergelijken is met de 
wereld van vandaag. Alles was 
toen overzichtelijk, gebeurde dicht 
bij huis en men was er persoonlijk 
nauw bij betrokken.” De verande-
ringen zijn voor het overgrote deel 

Dagboekpagina uit 1999.
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Opmerkingen bij de stamboom op pagina 22 en 23.

In de stamboom staat Petrus 
Tuijtelaars vermeld als de vader 
van Remi. Zo staat het ook op 
zijn geboorteakte. Maar ‘iedereen’ 
kende de vader van Remi als 
‘Toon’, naar zijn tweede voor-
naam: Antonius. Er is dus geen 
sprake van een vergissing. Petrus 
Antonius zijn de officiële voorna-
men van de vader van Remi.

Bij het uitzoeken van de stamboom van Tuijtelaars-Van den Broek kwam Jan Broos een huwelijk tegen van 
Cornelis Arnoldi Tuijtelaers en Catharina Joannis Gillis, gesloten op 24 juni 1666 te Baarle-Hertog. Het zijn 
de voorouders van menig Tuijtela(a)(er)rs uit onze regio. Uiteraard ook van de hoofdpersoon uit dit interview.

In de doopboeken van Baarle-Hertog trof Jan Broos ook een doopakte aan d.d. 20 augustus 1751 van 
Wilhelmus van den Broek, zoon van Adriani van den Broek uit Meer en Joanne van de Westerlaeken. Hij 
is de op een na oudste gevonden ‘Van den Broek’. Wilhelmus trouwt later met Anna Elisabeth van Dun. Zij 
zijn de stamhouders van Maria van den Broek.

het gevolg van de automatisering 
en de schaalvergroting. Remi geeft 
hiervan een aantal voorbeelden.
Onze plaatselijke zuivelfabriek De 
Hoop (op Loveren) ging met tus-
senstappen over naar de Coöpera-
tie Friesland Campina.
De Veeverbetering was vroeger een 
plaatselijke aangelegenheid (melk-
controle, registratie, K.I.), maar 
heeft zich inmiddels ontwikkeld 
tot één landelijke organisatie: de 
Coöperatieve Rundveeverbetering 
DELTA.
De Boerenleenbank is in de loop 
der jaren geleidelijk omgevormd 
tot wat het nu is: Rabobank De 
Zuidelijke Baronie en landelijk tot 

Rabobank Nederland.
De plaatselijke veecentrale is via 
samenwerkingsverbanden en 
fusies uitgegroeid tot Vion, een in-
ternationaal bedrijf van slachterijen 
en vleesverwerking.
Baarle-Nassau, tot voor kort een 
in alle opzichten zelfstandige 
gemeente, is sinds enige tijd een 
ambtelijke samenwerking aange-
gaan met de gemeenten Alphen/
Chaam en Gilze en Rijen. In 
politiek-bestuurlijk opzicht wil men 
echter niet fuseren met andere 
Nederlandse gemeenten, maar een 
intensieve samenwerking aangaan 
met Baarle-Hertog in een G.O.L.
Remi sluit deze opsomming af met 

de vraag: En wat gaat er met de 
kerk gebeuren?

Dank

Remi en Maria, bedankt voor jullie 
openhartigheid. In het bijzonder 
ook voor jullie ontboezemingen 
over het boerenbedrijf vroeger en 
nu. ‘Van Wirskaante’ wenst jullie  
nog veel voldoening met het werk 
op het Voske en tegelijkertijd veel 
geluk en een aangenaam verblijf in 
jullie ‘burgerhuis’ in het dorp.

Foto’s: familie Tuijtelaars, tenzij anders 
vermeld.

Fragment uit de huwelijksakte van Cornelis Arnoldi Tuijtelaers van 24 juni 1666.

Fragment uit de doopakte van Wilhelmus van den Broek van 20 augustus 1751.
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (27)
HERMAN JANSSEN

Sinds 2003 worden gebeurtenis-

sen uit de Eerste Wereldoorlog 

uitgebreid door Amalia bestu-

deerd. Ook en vooral wanneer 

die zich in de eigen grensregio 

afspeelden! Als uitvloeisel van die 

studie volgden vijftien jaar lang tal 

van groots opgezette, succesvolle 

activiteiten elkaar op. Denk daar-

bij aan heemreizen, tentoonstel-

lingen, wandelingen, fietstochten, 

boeken, een cursus, reconstruc-

ties, rondleidingen en lezingen. 

De artikelenreeks ‘Hoogspanning’ 

zorgde ervoor dat telkens nieuwe 

informatie met de lezers van ons 

tijdschrift kon worden gedeeld. 

Met dit allerlaatste artikel in deze 
reeks komt een einde aan Amalia’s 
honderdste herdenking van WO1. 
Ik vertel nog iets over de familie 
de Bont uit Weelde en sta even stil 
bij de dodelijke Spaanse Griep, de 
oorlogsdagboeken van de burge-
meester van Meerle en de wapen-
stilstand. Vervolgens kijk ik met 
veel genoegen terug op Amalia’s 
geslaagde WO1-slotactiviteit.
  

Gust De Bont

Toon De Bont (1840-1919) en 
Philomeen De Bont-Meyvis (1842-
1932) hielden in de schaduw van 
de Sint-Michielskerk in Weelde 
een dorpswinkel open. Toon was 
geboren in Weelde, Philomeen in 
Zondereigen. Zij hadden negen 
kinderen, waarvan er zes de 
volwassen leeftijd bereikten. Zes 

broers. Hoewel Toon en Philomeen 
zeer katholiek waren, lieten zij 
geen enkele van hun zonen pries-
ter worden. Eén zoon werd koster 
in de dorpskerk en kon dus ook 
meehelpen in de zaak. Vier zonen 
studeerden voor onderwijzer in 
de bekende school van de familie 
Lindemans in Opwijk. 

Zoon Gust De Bont werd al vlug 

Toon en Philomeen De Bont-Meyvis. 
https://www.europeana.eu
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aangenomen als onderwijzer in 
de ‘Jacobse school’ in de Waran-
destraat in Turnhout. Toen deze 
school door de stad werd over-
genomen ging hij lesgeven in de 
lagere school in de Prinsenstraat. 
Tot 1915 bleef hij bij zijn ouders 
in Weelde wonen. Elke dag stapte 
hij samen met zijn broers Frans en 
Henri van Weelde naar Turnhout 
en terug, dwars door de heide. 
Dat werd een probleem na het 
oprichten van de Dodendraad in de 
zomer van 1915. Turnhout lag ten 
zuiden van de draadversperring, 
Weelde ten noorden ervan. Volgens 
een familieoverlevering kregen zij 
een ‘Passierschein’ van de Duitsers 
om ‘den draad’ tweemaal per dag 
via de poort aan de brug in Ravels 
te passeren. 

Al snel werden de broers in 
Turnhout gecontacteerd door 
iemand die als spion voor een 
Britse spionagedienst werkte. Gust 
De Bont vond dit te gevaarlijk 
en besloot om de Dodendraad 
voortaan te mijden door zich in 
Turnhout te vestigen. Maar Gust 
was een verstokte vrijgezel van 38 

jaar. En als ongehuwde man met 
een dienstbode in huis wonen, 
was ondenkbaar. Dus moest hij 
trouwen! Via tussenpersonen werd 
een geschikte bruid gezocht. Zij 
werd gevonden in Brasschaat. 
Marie-Louise De Clerck had gestu-
deerd aan een Frans pensionaat, 
maar haar financiële toekomst was 
onzeker na het overlijden van haar 
vader in 1912. Ergens in de zomer 
van 1915 werd in Brasschaat een 
ontmoeting georganiseerd tus-
sen de kandidaat-trouwers. Als 
herkenningsteken droegen Gust en 
Louise een vers veldviooltje op hun 
revers. Blijkbaar klikte het onmid-
dellijk tussen hen. Ze huwden in 
Brasschaat op 13 november 1915 
en vestigden zich te Turnhout in de 
Korte Albertstraat. 

Op 8 december 1916 werd een 
tweeling geboren: Franske en 
Antoineke. Het blijde nieuws deed 
al vlug de ronde, althans bij een 
deel van de familie. Want het 
grootste deel van de familie De 

Bont woonde in Weelde en dat 
was aan de andere kant van de 
Dodendraad. Grootouders Toon en 
Philomeen konden hun kinderen 
en kleinkinderen niet bezoeken en 
omgekeerd. Zelfs het bericht van 
de geboorte moest naar Weelde 
worden gesmokkeld. 

Louise De Clerck. 
https://www.europeana.eu

Gust en Louise met de tweeling. https://www.europeana.eu

Gust De Bont. 
https://www.europeana.eu.
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Na enkele maanden liet Gust De 
Bont een foto van hem, zijn vrouw 
en zijn kinderen maken. Hij liet 
die over de grens smokkelen. En 
zo konden de grootouders voor het 
eerst een plaatje van hun klein-
kinderen zien. Een half jaar later 
stuurde Gust aan zijn ouders een 
tweede foto, met de tekst: “Be-
minde Ouders en Broeder. Hier ziet 
gij onzen tweeling. ‘t Zijn al flinke 
mannekens niet waar? Ik behoef U 
niet te zeggen dat zoo twee ventjes 
heel wat afwisseling in ’t huishou-
den brengen. Zij zijn nog immer 
braaf en rijden in hun schok-
kelstoeltjes tot dat ze vermoeid in 
slaap vallen. ’s Nachts zijn ze on-
verbeterlijk en nu nog, nu ze volop 
tandjes krijgen, is hunnen last niet 
groot. Dag Vader en Moeder. Ons 
Fransje en Antoineken groeten U. 
Gust.”

Op 1 maart 1918 kreeg de twee-
ling er een broertje bij: Jef. Pas na 
het einde van de Eerste Wereld-
oorlog kregen de grootouders voor 

het eerst hun drie kleinkinderen 
te zien. Grootvader Toon De Bont 
stierf niet lang daarna, op 1 april 
1919. 

Fons De Bont

Fons De Bont (1875-1952), ook 
een zoon van Toon en Philomeen, 
huwde in Merksplas met Marie Van 
Ael (1870-1961). In de Eerste We-
reldoorlog was hij onderwijzer aan 
de lagere school in Baarle-Hertog. 
Later werd hij daar schoolhoofd 
en gemeenteontvanger. Zijn vrouw 
ontving samen met 3.908 andere 
Belgen de British War Medal voor 
haar spionageactiviteiten in dienst 
van het Britse leger. Vermoedelijk 
smokkelde zij berichten vanuit 
Weelde over de Nederlandse grens 
naar Baarle-Hertog, waar deze 
rechtsreeks naar de Britse Secret 
Service werden doorgeseind. 

Marie ontving haar berichten 
via haar schoonbroer, Frans De 
Bont (1871-1949). Frans was in 
Turnhout kassier van de Natio-
nale Bank van België. Dankzij een 
permanente toelating passeerde 
hij elke werkdag probleemloos de 
Duitse controleposten. Ondanks 
herhaaldelijk lijfonderzoek slaag-
den de Duitsers nooit erin om zijn 
spionagebriefjes te vinden. Deze 
zaten veilig in een holle sleutel 

verborgen. Die sleutel kon worden 
opengevezen en er was plaats voor 
een minuscuul papiertje. 

Frans en Marie werkten waar-
schijnlijk voor de befaamde Secret 
Service die vanuit Nederland door 
Laurie Oppenheim en Richard 
Tinsley werd geleid. Heel dat 
netwerk werd eind 1916 tot in 
Turnhout toe door de Duitsers 
opgerold. Frans ontsnapte aan de 
vrijheidsberoving omdat zijn broer 
Gust in Turnhout beter gekend 
was. De Duitsers kwamen bij de 
‘verkeerde’ De Bont terecht en kon-
den hem niets ten laste leggen. Net 
als zijn schoonzus ontving Frans 
na de oorlog de British War Medal. 
Volgens zijn doodsprentje was hij 
ook Ridder in de Orde van Leopold 
II, drager van het Oorlogskruis 
1914-1918 en van verschillende 
andere eretekens.

Spaanse griep

Eind 1918 werd de al langer heer-
sende Spaanse Griep agressiever, 
wat overal paniek veroorzaakte. In 
Baarle-Nassau waren er toen zeven 
keer meer overlijdens dan anders. 
Er stierven die maand maar liefst 
21 inwoners. Amalia’s collectie be-
vat bijvoorbeeld het bidprentje van 
Wilhelmus Gerardus Alphonsus 

Grootouders met de tweeling. 
https://www.europeana.eu 

Frans De Bont. 
https://www.europeana.eu

British War Medal. 
https://www.europeana.eu
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Hendriks uit de Oordeelsestraat. 
Hij stierf op 22 november 1918. 

Op 29 november werd vanuit 
Baarle-Nassau aan de Tilburgsche 
Courant gemeld: “Nog steeds 
worden in de lokalen der open-
bare school alhier aan Spaansche 
griep lijdende militairen verpleegd 
zoodat noodgedwongen de vacan-
tie wordt verlengd en de school 
gesloten blijft. Wel heerscht de 
Spaansche griep niet meer in zoo 
hevige mate en eischt ze niet meer 
zooveel slachtoffers als vóór ruim 
een week, toch kan ze niet als 
geweken beschouwd worden en 

hebben er nog gedurig sterfgeval-
len plaats.” 

De griep eiste misschien niet meer 
zoveel slachtoffers als tevoren, 
maar diezelfde dag stierven alsnog 
de vader en een broer van Wilhel-
mus G.A. Hendriks. Dat betekent 
drie sterfgevallen in een week tijd 
binnen één en hetzelfde gezin. Er 
werd een gezamenlijk bidprentje 
gedrukt. 

Oorlogsdagboeken van de 
Meerlese burgemeester

In het boek ‘Hoogspanning aan 

de Belgisch-Nederlandse grens’ 
vermeld ik in hoofdstuk 15 vieren-
veertig dodelijke slachtoffers van 
de Eerste Wereldoorlog in de buurt 
van de grens met Baarle-Nassau. 

Familie De Bont, begin 1919. Onder: Adrien, vader Toon, moeder Philomeen 
en Louis. Boven: Alfons, Frans, Henri en Gust. https://www.europeana.eu

Bidprentje van drie Baarlese 
griepslachtoffers. coll. Herman Janssen

Reclame voor een ‘wondermiddel’ tegen de Spaanse Griep. Suriname, koloniaal nieuws- en advertentieblad, 10 december 1918.
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Dit aantal kan mogelijk oplopen tot 
vierenvijftig, mede door een aantal 
vermeldingen in het oorlogsdag-
boek van Lodewijk Van Nueten, 
destijds burgemeester van Meerle. 
Heel wat van deze incidenten zijn 
bovendien door artikels in Neder-
landse regionale kranten bevestigd. 

Vijf slachtoffers vielen al vóór de 
oprichting van de dodendraad. Vier 
daarvan staan in het boek ‘Hoog-
spanning…’ vermeld. Het vijfde 

slachtoffer is A. Verduin uit Waspik. 
Op 5 april 1915 waren twee solda-
ten van het 17de regiment van de 
grenswacht in Galder met mekaar 
aan het stoeien, het geweer op de 
schouder. Verduin werd door een 
kogel dodelijk in de hals getroffen. 
Hij was 23 jaar en ongehuwd. De 
dader was vreselijk geschokt, wist 
de Nieuwe Tilburgsche Courant. Je 
zou voor minder…

Nederlandse grenswachters scho-

Gemobiliseerde Friezen in Baarle-Nassau, 1915. coll. Karel Geerts

Poort in de dodendraad. coll. Herbert Ruland

ten wel vaker met scherp. Rond 
9 augustus 1915 werd aan de 
Goudberg in Strijbeek de petro-
leumsmokkelaar Valentijn, een 
inwoner van Sint Willebrord, door 
Nederlandse soldaten doodge-
schoten. Volgens het boek vond 
dit schietincident al op 3 augustus 
plaats. Op 20 maart 1916 kwam 
op dezelfde plaats opnieuw een 
smokkelaar om het leven. Het 
betreft de kalverkoopman Jan Gee-
nen uit Princenhage, zwager van 
het eerder genoemde slachtoffer. 
Jan had tot tweemaal toe geen ge-
volg gegeven aan het bevel om te 
blijven stilstaan. Hij liet een vrouw 
en negen kinderen na. Ook zijn 
broer werd diezelfde nacht door 
een kogel geraakt, maar die wist 
met de rest van de smokkelbende 
te ontkomen.

Op 6 oktober 1915 schoten 
Nederlandse soldaten ten noor-
den van de Scheurdekousweg in 
Meersel-Dreef een smokkelaar 
dood nadat hij het bevel om uit het 
bos te komen had genegeerd. Zij 
schoten in het rond om hem bang 
te maken en raakten hem daarbij 
per ongeluk in de zij. Burgemeester 
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Van Nueten noteerde nogmaals 
twee door Nederlanders gedode 
smokkelaars, één op 5 mei 1916 
te Galder en één op 10 mei van 
datzelfde jaar nabij de Mosten. 
Van deze overlijdens heb ik geen 
bevestiging gevonden. Op 9 augus-
tus 1916 werden boven Grazen 
vijftien smokkelaars aangehouden 
en één doodgeschoten. Hij had zijn 
huis, zijn vrouw en zijn zes kinde-
ren verlaten om te smokkelen.

Omstreeks 14 juli 1917 werd 
aan de Goudberg een soldaat uit 
’s-Hertogenbosch door zijn eigen 
patrouille doodgeschoten. En op 
20 december 1917 schrijft Van 
Nueten: “Te Weelde is op Belgi-
sche grond een meisje van Aug. 
De Bont door een hollandschen 
soldaat dood geschoten.” Was zij 
een nicht van onderwijzer Gust 
De Bont uit Turnhout? Van dit 
laatstgenoemde overlijden heb ik 
nergens een bevestiging kunnen 
achterhalen.

Op 21 augustus 1915 werd de 
29-jarige gewapende brievensmok-
kelaar Jozef Leopold Gabriëls in 
Rijkevorsel door een Duitse soldaat 
neergeschoten nadat hij bij een 
pascontrole was weggevlucht. Hij 
maakte deel uit van de inlichtin-
gendienst van het Belgische leger 
en was met de fiets op weg naar 
de grens. De 13-jarige Mieke 

Brosens uit Meerle verdronk op 4 
december 1915 in de Strijbeek-
sche Beek tijdens een nachtelijke 
smokkelpartij. Brievensmokkelaar 
J. Blockx uit Hoogstraten werd op 
1 januari 1917 (of kort daarvoor) 
door Duitse soldaten aangehouden 
toen hij door de dodendraad pro-
beerde te ontvluchten. Burgemees-
ter Van Nueten wist van horen 
zeggen dat daarbij een medeplich-
tige gedood was.

Nog meer verhalen

De oorlogsdagboeken van de 
Meerlese burgemeester zijn 
uitstekend bronmateriaal voor al 
wie interesse heeft in het dagelijks 
leven aan de Belgisch-Nederlandse 
grens. Wie herinnert zich niet het 
verhaal van Peter Offer, de Duitse 
soldaat die op 27 mei 1916 bij de 
dodendraad in Weelde-Statie een 
brief uit zijn handen liet vallen en 
die geëlektrocuteerd werd bij het 
oprapen ervan? Peter liet volgens 
Van Nueten een weduwe en drie 
kinderen na. De vrouw arriveerde 
twee dagen na de begrafenis 
in Merksplas om er zijn graf te 
bezoeken. 

Onder meer dankzij de oorlogsdag-
boeken weten we dat de doden-
draad naar de Kapeldreef in Min-
derhout werd verplaatst en daar 
op 22 mei 1917 in werking trad. 

De postbedeling en het vervoer 
met de tram lagen die dag stil. En 
op 22 november 1917 probeer-
den de Duitsers de rijksgrens met 
Baarle-Nassau vast te leggen in de 
toekomstige vredesvoorwaarden, 
wat toen overigens net als in 1843 
niet is gelukt.

Op 19 november 1916 arriveer-
den in Ulicoten twee uit Weerst 
weggelopen Russische krijgsge-
vangenen. Op hun vlucht werden 
ze door Duitsers beschoten. Met 
een mes hadden ze een pijp onder 
de dodendraad gegraven. Veertien 
dagen hadden zij gestapt. De ene 

Duitse officieren bij de dodendraad. coll. Herbert RulandNa sneeuwval konden passeurs gemakkelijk worden 
gevolgd. coll. Herbert Ruland

Door burgemeester Van Gilse 
ondertekende pas voor een rekruut. 
coll. Herman Janssen
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Rus was 22, de andere 38 jaar. 
Laatstgenoemde sprak een paar 
woorden Duits. De inwoners van 
Ulicoten benaderden hen heel 
nieuwsgierig, waarna ze werden 
geïnterneerd. Ze wisten niet dat zij 
al in Nederland waren.

Adriaan Sprangers uit Minderhout 
wierp op 25 juli 1917 een pakje 
tabak over de dodendraad naar Jef 
Embrechts. Dat had men gezien… 
vanop de kerktoren van Hoogstra-
ten! Embrechts werd aangehouden 
en moest naar de gevangenis in 
Turnhout. ’s Anderendaags ver-
raadde hij Sprangers, die inmiddels 
naar Castelré was gevlucht. De 
vrouw van Sprangers had een kind 
van twee dagen oud. Zij bleef ge-
spaard, maar het paard ter waarde 
van 3.000 frank werd uit de stal 
meegenomen. “Oogst te velde, 
man op de vlucht, paard kwijt 
en dat alles om een pakje tabak! 
Das ist die Krieg…” En in Wortel 
verkocht een boer zijn varken 
zonder inspraak van zijn vrouw. ’s 
Anderendaags gaf zij de kinderen 
een stuk spek. Haar man kreeg 
een bord vol marken om te eten... 
Mooi, toch!

Omwille van de Duitse achter-
docht, al dan niet terecht, werden 
voor de postbedeling draconische 
maatregelen genomen. Zo waren 
vanaf 3 juli 1917 alle openbare 
brievenbussen gesloten. Iedere 
afzender moest voorzien van zijn 
eenzelvigheidsbewijs met portret 
zijn brief persoonlijk op het pasbu-
reau afgeven. Fietsen was verbo-
den. Inwoners van Meerle waren 
zo heen en terug al gauw een paar 
uur onderweg. Om 16 uur was de 
correspondentie nagezien, waarna 
de goedgekeurde brieven bezorgd 
mochten worden. De Duitse cen-
suur zorgde soms voor hilarische 

situaties. Zo schreef iemand naar 
zijn vriend dat hij tevergeefs met H. 
Bloed aan de deur was geweest. 
De Duitsers haalden de burge-
meesters van Meerle, Meer en 
Minderhout erbij om te achterhalen 
wie die H. Bloed was en waar hij 
woonde!

Er werd overigens nog vaak van 
de Duitse post gebruik gemaakt. 
Zo schreven mensen vanuit België 
vaak brieven naar familie in Meerle 
of Meersel-Dreef. Daar werden 
die brieven in een andere omslag 
gestopt en in Nederland gepost 
met bestemming Belgisch leger. 
Van het front verzond men brieven 
naar familie in Galder of Strijbeek. 
Ze werden overgeschreven en 
naar België verstuurd, maar het 
overschrijven gebeurde in bedekte 
termen. Was een soldaat al lange 
tijd vermist, dan stond er dat de 
portemonnee nog niet gevon-
den was. En er werden slechts 

meisjesnamen vermeld. Karel werd 
Carolien, Jozef heette plots Jose-
fien. De bestemmelingen begrepen 
het wel…

Van zaterdag 4 augustus tot zon-
dag 23 december 2018 loopt in 
het Stedelijk Museum Hoogstraten 
de niet te missen tentoonstelling 
‘Herr Bürgermeister – De geheime 
dagboeken van Lodewijk Van Nue-
ten (1914-1918)’. Zijn oorlogsdag-
boeken, met nog veel meer leuke 
anekdotes, kan je inkijken op de 
website http://www.meerle14-18.
be

Wapenstilstand

Volgend krantenartikel lazen we in 
de Zuid-Willemsvaart van dinsdag 
12 november 1918: ‘Helmond. 
Gisterennamiddag passeerden 
hier met den trein die te 4.39u 
naar Venlo vertrekt 120 Engelsche 
krijgsgevangenen die zondag door 

Affiche van de tentoonstelling. http://www.meerle14-18.be
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de Duitschers waren vrijgelaten. Zij 
waren van Dendermonde komen 
loopen en kwamen in den vroege 
morgen van maandag te Baarle-
Nassau aan, waar ze voorlopig 
in de openbare school onder dak 
werden gebracht. Met den trein die 
aldaar om 2.08u vertrekt wer-
den ze naar Venlo overgebracht, 
alwaar ze een achttal dagen zullen 
vertoeven. Bij het vertrek van den 
trein uit Baarle-Nassau speelde 
de muziek van de Nederlandse 
militairen aldaar het bekende ‘It 
is a long way to Tipperary’. Het 
was de jongens aan te zien dat zij 
blijde waren de vrijheid weer terug 
te nemen, na zeven maanden in 
krijgsgevangenschap te hebben 
doorgebracht. Gisterenmorgen in 
de vroegte waaide van de open-
bare en particuliere gebouwen 
in Baarle-Hertog de Belgische 
vlag, toen het bekend werd dat 
de wapenstilstand was gesloten. 
Aan de grens waren de Duitsche 
wachten ingetrokken. Alles had 
daar een zeer kalm verloop. De 
Belgische grens moet op bevel van 
de Belgische regering voorloopig 
gesloten blijven.’

(Ont)spanning bij de 
Dodendraad

Op zondag 3 juni 2018 organi-
seerde Amalia’s heemkundige 
werkgroep Zondereigen haar slo-
tactiviteit in het kader van de hon-
derdste herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog. Er was gekozen voor 
een geanimeerde wandeling langs 
het traject van de dodendraad, met 
onderweg op zes locaties muziek 
uit WO1 en/of straattheater over 
de dodendraad. De wandelafstand 
bedroeg 8 km. Tussen 13 en 15u 
vertrok er om de twintig minu-
ten een groep van ongeveer 25 
personen. Voor elke animatie was 
tien minuten voorzien, waarna de 
groep onder leiding van een gids 
naar de volgende locatie trok. Deze 
activiteit was gratis, mede dankzij 
de financiële ondersteuning van 
Cera en de technische hulp van de 
gemeente Baarle-Hertog. In totaal 
namen 181 personen deel. 

De aanmelding en het vertrek von-
den plaats op het terras van café 
Schuttershof in Zondereigen. Daar 
speelde de tweekoppige band Jack 
en Wil liedjes uit de zestiger en 
zeventiger jaren. Jack van Aert en 
Wil van Cuijk hadden er duidelijk 
zin in want zij speelden bijna een 
dubbele set zonder extra kosten 
voor de organisatie. Bedankt, 

jongens! Ondertussen liep er in 
de zaal achter het café een goed 
bezochte tentoonstelling van foto’s 
die in 2001 ter gelegenheid van 
het feestjaar ‘750 jaar Zondereigen’ 
waren gemaakt.

De eigenlijke animatie startte bij 
het schakelhuis, waar Luc Rie-
berghs en Roel Van den dries van 
Theaterke Straf Poejer ons trak-
teerden op het levensverhaal van 
brievensmokkelaar Jan Snoeckx 
uit Beerse, alias de Paling in het 
boek De Rakkers der Grenzen. Zij 
deden dat op de hen eigen manier, 
met tal van dolkomische scènes 
met een knipoog naar de waarheid 
en veel wisselwerking met het pu-
bliek. Snoeckx schoot vlakbij deze 
locatie Wilhelm Kindling dood, een 
Duitse soldaat die ’s nachts met 
een kompaan aardappelen aan 
het stelen was toen Jan Snoeckx 
daar passeerde. Die ontmoeting op 
leven en dood ontbrak uiteraard 
niet in het verhaal.

Bij het Vredesmonument de 
Dodendraad speelden Romy Van 
den Dries en Emelie Verreydt, twee 
jeugdige actrices bij de jonge-
renafdeling van toneelkring Het 
Heidebloempje uit Merksplas, het 

Romy en Emelie. Jack en Wil
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beklijvende verhaal van de gezus-
ters Toke en Sjoke Verheyen uit 
Castelré. De tragische dood van de 
jonge vrouwen liet in de grensregio 
een diepe indruk na en werd door 
Romy en Emelie heel sereen en 
met veel respect voor de waarheid 
nagespeeld. 

Tijd voor instrumentale muziek! Bij 
de vroegere paalcamping aan het 
Ginhovens straatje bracht het duo 
Ad Libitum melancholische liedjes 
uit of over de Eerste Wereldoorlog. 
Bianca Francken op accordeon 
en Martje Zaad op viool speelden 
achtereenvolgens Danny Boy (Ier-
land), Lilly Marleen (Duitsland) en 
Edelweiss (Oostenrijk). Een mooie 
mix van liedjes die iedereen kent.

Bij de boerderij van de familie 
Van Beek op Ginhoven speelde 
Gert Boeckx met twee van zijn 
leerlingen van de Academie voor 
Woord de Noorderkempen. Op 
het programma stond het ver-
haal van studenten van het Klein 
Seminarie in Hoogstraten die 
aan de verkeerde kant van de 
dodendraad woonden en van de 
Duitsers jarenlang niet naar huis 
mochten. Zij verbleven ook tijdens 
de vakanties noodgedwongen in 

het internaat van hun school en 
konden zo allerlei vreugdevolle 
en droeve gebeurtenissen in hun 
families niet meemaken. Lieselot 
en Lusitania speelden vol geestdrift 
en overgave. Zij legden met deze 
voorstelling hun eindexamen af. 
Wat mij betreft verdienden zij een 
dikke tien op tien, wat ik ook aan 
Gert heb gemeld! Gert Boeckx was 
zo vriendelijk om mij alle teksten 
te bezorgen. Ik publiceer verderop 
graag een selectie hieruit. 

Aan de Vossenberg presenteerde 
Theater Pas Geverfd scènes uit het 
leven van smokkelaar Klaveren 
Vrouwke. Kinderen én volwas-
senen werden aangetrokken door 
de gezellige drukte bij de kaart-
tafel, waar klaveren vrouwke als 
troefkaart werd uitgespeeld. Of was 
het door de koekjes en de goed 
gevulde borrelglaasjes? Ook het 
‘elektrisch oog’ kende veel succes. 
Wanneer je daar voorbij ging, zong 
het damestrio een liedje dat telkens 
meteen stopte wanneer het elek-
trisch oog opnieuw werd gepas-
seerd. En de burgemeester dacht 
alleen maar aan de verkiezingen. 
Hij beloofde iedereen de gekste 
dingen om toch maar op hem te 
stemmen. Leuk!

Tot slot volgde aan de splitsing van 
de nieuwe ruilverkavelingswegen 
op Ginhoven de perfecte afsluiter 
met Cuisine à la Minute. Deze 
enthousiaste band bracht be-
kende meezingliedjes uit de Eerste 
Wereldoorlog. Passeerden onder 
andere de revue: It’s a long way to 
Tipperary, Pack up your troubles 
en My Bonnie lies over the Ocean. 
Door de wandelaars werd flink 
meegezongen, de sfeer zat er goed 
in. Na afloop hoorden we niets dan 
positieve geluiden. Er waren ook 
lovende woorden voor het concept. 
Iets dergelijks is in de toekomst 
zeker nog voor herhaling vatbaar.

Voorzitter Ad Jacobs assisteert Luc en Roel. 

Martje en Bianca. 
Gert, Lieselot en Lusitania zingen het 
dodendraadlied.
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Een draad is een draad…

Gert Boeckx schreef ter gelegen-
heid van ‘(Ont)spanning bij de 
Dodendraad’ volgend gedicht: 
‘Een draad is een draad is een 
draad. Maar blijft een draad. En 
daar kun je gewoon onder of over 
kruipen. Maar niet deze draad. 
Nee, niet de dodendraad. Eerst 
waren er hekken en takkenbos-
sen. ‘Je kan er niet door’, ‘Je mag 
er niet door.’ Soldaten begonnen 
vrachtwagens te lossen; palen, 
draden, meters hoog, waar doen ze 
het voor? En ineens was hier daar 
en daar hier. Ik was hier en jij was 
daar. Een Duitse soldaat was onze 
cipier. En die draad, die draad een 
groot gevaar. Op het Seminarie 
in Hoogstraten was mijn broer 
student. We waren in alle staten 
want de draad scheidde ons per-
manent. Hoe het voelt, de ene hier 
en de andere daar? Kijk, het is zo 
eenvoudig, deze groep in twee. Dit 
voelt misschien eventjes raar. Maar 
vroeger bracht het veel miserie met 
zich mee. Ik wil zoveel vertellen, 
ik mis mijn broer. Zoveel vragen 
om te stellen. Af en toe kreeg ik 
een brief een retour. Deze draad 
kent elk verhaal, elk gerucht van 
mensen zoals jij en ik. Van in de 
steek gelaten en op de vlucht, van 
ontelbare keren dodendraadschrik.’

Familie Desmedt

Voor Lieselot schreef Gert een 
waargebeurd verhaal over de fami-
lie Desmedt in Minderhout, die op 
het Heike woonde (dus achter de 
dodendraad). Jongens uit dit gezin 
volgden les in het Klein Seminarie 
in Hoogstraten, aan de andere kant 
van de draadversperring: “Ik was 
dertien in de oorlog en wist hoe-
genaamd niet wat een oorlog was. 
Eigenlijk wisten weinig mensen bij 

ons wat die oorlog zou doen. Er 
reden af en toe auto’s met soldaten 
door de straten. Maar wij woonden 
afgelegen, dus veel zagen we daar 
eigenlijk niet van. Onze René en 
Gust leerden op het Seminarie in 
Hoogstraten voor pastoor. Die wa-
ren altijd wel acht tot negen weken 
weg. Het was dan een beetje feest 
als ze terug thuis kwamen. Ze kon-
den van die mooie verhalen vertel-
len en we speelden veel samen. 
Gewoon weten dat mijn broers 
steeds naar huis kwamen om de 
zoveel tijd was genoeg om hen 
niet te missen. Ze zaten eigenlijk 
maar één dorp verder op school. 
En toen kwam die ‘ellentrieken’ 
draad – zo noem ik hem het liefste 

want dodendraad vind ik maar een 
eng woord. Bij ons in Minderhout 
was er wel een doorgangspoort. 
Maar die Duitse mannen haalden 
het in hun hoofd dat mijn broers er 
niet door mochten. Hoe is dat toch 
mogelijk? Zo ’n brave mannen die 
pastoor wilden worden, snapten 
die soldaten niet dat ze gewoon 
even naar huis wilden? En dan 
werd het gemis wel groter want va-
kantie na vakantie bleven ze weg. 
Wat moesten ze de hele tijd doen? 
Onze Raf ging in 1916 ook naar 
het Seminarie. Dat was moeilijk 
want we wisten niet zeker of hij 
tijdens de vakanties naar huis zou 
mogen. Niet, dus. Een kennis van 
ons die in Hoogstraten woonde 

Kaarttafel van Theater Pas Geverfd. 

Cuisine à la Minute. 
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en die smokkelaar was aan den 
ellentrieken draad, vertelde af en 
toe dat het goed met mijn broers 
ging. Alleen onze Raf, die miste 
ons het meeste. En toen werd onze 
Albert geboren. Een schattig ventje. 
We hadden een brief naar het 
Seminarie gestuurd en dachten dat 
mijn drie broers wel even naar huis 
mochten komen. Maar dat mocht 
niet van die Duitse mannen. En 
toen heeft den Tiest – die smokke-
laar uit Hoogstraten – iets geregeld 
met een Duitse soldaat waardoor 
ik met ons moe en onze va aan 
die ellentrieken draad onze Albert 
mocht laten zien aan onze Gust, 
René en Raf…”

Familie Van Himbergen

Lusitania kreeg van haar leraar 
Gert Boeckx een tekst over de 
molenaarszonen Victor en Jos Van 
Himbergen uit Ravels: ‘Mijn broers 
wilden gaan leren op het Klein 
Seminarie in Hoogstraten ... dat 
was wel de andere kant van de 
wereld voor een meisje van dertien 
zoals ik. Zou ik hen ooit nog terug 
zien? Zouden ze daar wel genoeg 
te eten krijgen? Zouden ze het 
daar wel goed hebben? Hoelang 

zouden ze moeten reizen? Geluk-
kig was er de post en onze Victor 
en Jos schreven graag brieven. 
Jos stopte voor mij daar leuke 
kaartjes bij uit het museum van 
het Seminarie, met al die opgezette 
dieren. En toen kwam de doden-
draad met die Duitse soldaten. 
We wisten eerst niet wat daar de 
bedoeling van was. Wel was er bij 
ons een poort en dacht ik dat we 
mijn broers nog wel zouden zien. 
De post kwam alleszins door die 
poort, dus dat zat goed. Tot we in 
de herfst en de winter van 1915 
geen post meer aankregen. Onze 
vader, die molenaar was in Ravels, 
hoorde van verschillende klanten 
dat de Duitse soldaten die brieven 
gewoon bijhielden. Waarom moet 
je nu brieven bijhouden? Daar heb 
je toch niets aan? En wij kregen 
schrik dat er iets zou gebeurd zijn 
in het Seminarie in Hoogstraten. 
Het was lente in 1916 en toen 
kregen we ineens een heel pak 
achtergebleven brieven aan. Wij 
natuurlijk heel blij en Victor had er 
een zelfgemaakte tekening van een 
processie voor mij bij gedaan. Zou-
den onze brieven dan ook bij hen 
aankomen? Zouden zij dan ook 
kunnen lezen dat het hier redelijk 
goed gaat en dat we hen missen? 
Februari 1917 – het ging al wat 
beter met de oorlog bij ons in Ra-
vels. Maar niet met ons moeder. Ze 
was heel ziek. Het was winter en 
er was weinig te eten. Ons moeder 
is dan ook na een week veel 
hoesten en hoge koorts gestorven. 
Er was iemand die ervoor zorgde 
dat onze Victor en onze Jos in het 
Seminarie snel bericht van het 
overlijden kregen. En we dachten 
dat ze nog afscheid konden nemen 
van hun eigenste moeder. Maar 
neen hoor, ineens was er weer 
iets waardoor die Duitse soldaten 
niemand doorlieten. Achteraf ver-

telde onze Jos dat onze Victor alle 
moeite van de wereld had gedaan. 
Hij had een bewijs van onze vader, 
van de burgemeester van Ravels, 
van de dokter uit Weelde en van de 
superior van het Seminarie. Maar 
op het Passbureau in Turnhout 
wilde men van niets weten. Onze 
Jos is daardoor nog het meest ge-
raakt. Hij ontvluchtte het Seminarie 
en wou nooit meer ernaartoe…’

Dankwoord

Tot slot wil ik iedereen danken 
die informatie of foto’s voor deze 
artikelenreeks heeft aangeleverd. 
Dank ook aan de trouwe lezers, 
van wie ik veel positieve reacties 
en aanmoediging mocht ontvan-
gen. Amalia’s Eerste Wereldoorlog-
project gaf mij en de collega’s 
waarmee ik heb samengewerkt 
veel voldoening. Samen hebben 
wij iets moois ervan gemaakt!

Bronnen:
https://www.europeana.eu
Tilburgsche Courant, 2 december 
1918.
http://www.meerle14-18.be
Bredasche Courant 9 augustus 1915. 
Haagsche courant 23 maart 1916. 
De Tijd, 10 augustus 1916.
De Zuid-Willemsvaart 12 november 
1918. 
Bijlagen bij de e-mail van Gert Boeckx 
op 2 juni 2018.

Lieselot. 

Lusitania. 
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De vlier (Sambucus nigra)

Kruid-je-roer-me-wel (4)
 SYLVIE KOKS

Ik ben onlangs verhuisd, van 

een prachtplek in de natuur met 

eigen aangelegde kruidentuin naar 

een fijne plek maar zonder grote 

kruidentuin. Mensen vragen mij 

steeds hoe dat dan moet met je 

kruiden? Maar lieve mensen, in de 

natuur zelf vind je zoveel van alles 

wat de aarde je te bieden heeft. 

Sommige planten kun je nog zelf 

zaaien of planten maar het hoeft 

dus niet. Zo ook met de vlier. Ga 

wandelen en fietsen en kijk maar 

eens hoeveel struiken er langs het 

Bels lijntje staan bijvoorbeeld.

De vlier is zowel een voorjaars- als 
najaarskruid. De bloesem kun je 
gebruiken in het voorjaar en de 
bessen in het najaar. Nu de winter 
weer in het verschiet ligt is het 
goed om je weerstand een boost te 
geven. 
De gewone vlier komt in Nederland 
en België vrij algemeen voor en 
kan heel oud worden. De naam 
Sambucus komt van ‘sambyke’, 
een uit vlierhout gemaakt harpje; 
van vlierhout kun je meerder mu-
ziekinstrumenten maken. ‘Nigra’ 
betekent zwart en verwijst naar de 
zwarte besjes. 
Er is ook een giftige vlier, kruid-

vlier genaamd, die heeft een heel 
ander blad en komt hier maar 
heel zeldzaam voor. Maar op mijn 
wandelingen kom ik hem regelma-
tig al tegen. 
De blaadjes van de goede vlier be-
staan uit 5 of 7 stuks per stengel. 
De kruidvlier heeft er veel meer, 
dat is goed om te weten. Versprei-
ding geschiedt via zaadjes maar 
je kunt een takje vlier ook zo in de 
goed bemeste grond plaatsen en 
hij schiet uit. Houd er wel rekening 
mee dat het een grote struik wordt 
tot wel zeven meter hoog en ook 
best breed.
Bloesem en besjes kun je best in 
de schone natuur plukken, wel met 
mate zodat er voor ieder mens en 
dier voldoende over blijft.

Vroeger plantte men een vlier vlak-
bij boerderijen aan. Liefst onder 

een keukenraam omdat de struik 
bescherming zou bieden tegen 
kwade geesten en onweer, maar 
ook tegen vliegen en ongedierte. 
Een legende uit vroeger tijden was 
dat vrouw Holle eronder huisde. 
Je hakt vlier het beste niet om en 
al zeker niet verbranden, dit zou 
ongeluk brengen. 
De vlier heeft op wat oudere 
twijgjes een bast met openingen 
waardoor lucht in en uit gaat (len-
ticellen). Van binnen zit wit merg. 
Vroeger werd dat eruit gehaald en 
werden fluitjes van deze twijgjes 
gemaakt. De ‘flierefluiters’.
Soms wordt een vlier verward met 
een lijsterbes die ook met witte 
schermen bloeit en een veel voor-
komende struik is. Die heeft echter 
een heel ander blad en bovenal 
ruiken de bloemen niet zo lekker.
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Toepassingen

De vlier bloeit in het voorjaar, mei/
juni, met mooie schermen. De geur 
is dan bedwelmend vind ik. Er zit 
veel stuifmeel op. Niet wassen voor 
gebruik maar alle beestjes even 
weg laten kruipen. De schermen 
met zwarte luis laat je gewoon 
hangen en wacht tot in het najaar 
de besjes verschijnen. 
Je kunt de vlierbloemen drogen 
voor thee (gaat wel even naar 
kattenpis ruiken) maar vers in de 
theepot kan ook. Zelf doe ik het 
ook vaak gewoon in een karaf koud 
water, met wat schijfjes citroen heb 
je dan een fris watertje. Dorstles-
send en verkoelend.

Vlier is door de inhoudsstoffen 
zweetdrijvend en heel heilzaam 
bij koorts. De bloemen werken 
weerstandsverhogend en de bes-
sen in het najaar zijn met name 
infectiewerend, zeker tegen virus-
sen. Vandaar dat het van oudsher 
al een veelgebruikt middel was bij 
griep. 
Ik gebruik dan zelfgemaakt vlier-
bessensap. Maar je kunt er ook 
jam van maken en zelfs wijn.

Let erop dat je van de bessen de 
pitjes niet gebruikt in verband met 
het aanwezige blauwzuurglycoside 
wat darmkrampen kan veroor-
zaken. Daarom ook geen rauwe 
besjes eten.
In de loop van de zomer zie je 
de takjes bij de besjes al rood 
verkleuren en ook de bessen en 
het sap zijn later dieprood van 
kleur, wat de werking op het bloed 
benadrukt. Het reinigt het bloed, 
maar door de hoeveelheid aan 
vitaminen en mineralen is het zeer 
opbouwend.
Er zitten ook veel stoffen in de 
vlier die op de vochthuishouding 
werken, de nieren worden gesti-
muleerd en het zweten wordt op-
gewekt. Hierdoor kan de eventuele 
koorts gereguleerd worden.

Recept vlierbessensiroop

De zwarte bessen van de vlier 
zijn rijp vanaf augustus tot en met 
september. Al heel lang maken 
bezorgde (groot)moeders er siroop 
tegen griep en verkoudheid van. 
Pluk mooie schermen met zwarte 
bessen. Pluk bessen van de vlier-
soort die 5 groene bladeren per 
stengel heeft. Dat is de goede.  
Haal de bessen van de steeltjes, 
haal de groene er tussenuit (die 
zijn licht giftig), was ze en doe ze 
in een pan. Laat ze even opkoken 
en doet ze dan in een schone 
doek. Druk het sap goed uit.  
Bij 1 liter sap voeg je een halve 

kilo kandijsuiker. Je neemt de si-
roop onmiddellijk van het vuur, als 
hij begint te koken. Vul er onmid-
dellijk schone glazen potjes/flesjes 
mee, tot aan de rand. Schroef de 
metalen deksels erop en zet ze 
omgekeerd weg. Voor je de potjes 
vult, kan je er ook nog een takje 
tijm of rozemarijn in steken. Die 
kruiden doden ook bacteriën en 
zo kan je de siroop lang bewaren. 
Siroop aanlengen met water.

Als je komend voorjaar siroop van 
de bloemen wilt maken, kun je 
dezelfde werkwijze volgen. Ik doe 
er dan wel wat schijfjes citroen bij 
en geen tijm of rozemarijn omdat 
ik de smaak van de bloemen zelf 
zo lekker vind. Zo heb je een heel 
gezond lekker drankje dat ook erg 
geschikt voor kindjes en iets gezon-
der dan ranja.
Ik doe de vlierbloesem in het 
voorjaar ook wel eens door pan-
nenkoekbeslag en bak er pannen-
koekjes van. Heerlijk!

Zo met herfst en winter in aantocht 
kun je dit kruid eigenlijk niet mis-
sen. Hopelijk krijgt de griep je niet 
te pakken en anders tegen griep 
en verkoudheid….. vlierbessen-
sap, natuurlijk ook verkrijgbaar in 
winkels als het door tijdgebrek niet 
lukt om het zelf te maken.

Kruidige groetjes, 
Sylvie 

Vlierbloesem. www.oudersvannature.nl

Vlierbessensap. foto Sylvie Koks
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In Memoriam
Wij hebben in de afgelopen periode helaas afscheid 

moeten nemen van zeven leden.
 
Wij gedenken:

Dhr. T. Krijnen
Mevr. W. Verheijen-Smeekens
Dhr. C. van Gool 
Mevr. A. Meeuwesen
Mevr. L. Kerremans 
Dhr. R. Wouters
Dhr. R. de Groot 

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

Om er zeker van te zijn dat we niemand in deze 
rubriek vergeten te vermelden, doen wij een 
vriendelijk verzoek aan nabestaanden om een 
overlijdensbericht te sturen naar:

Heemkundekring Amalia van Solms, 
Postbus 225, 5110 AE Baarle-Nassau (NL) 
of Kerkstraat 4, 2386 Baarle-Hertog (B).
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Zomeravondwandeling vanuit de Oude Strumpt

Landgoed Postel
HARRY BENSCHOP

Op de zomeravondwandeling van 

juli zijn we een kijkje gaan nemen 

op het – bij bijna alle wandelaars 

– onbekende Landgoed Postel. 

Eigenaar Peter Dirven had me een 

paar dagen voor de wandeling 

helemaal bijgepraat.

Zou de naam Postel iets te maken 
hebben met de Abdij van Postel? 
Die vraag brandde bij menigeen op 
de lippen. Want vlakbij het huidige 
landgoed staat een boerderij met 
de letters POSTEL op het dak. Nu 
heeft de Abdij van Postel wel een 
aantal boerderijen in Nederland 
gehad – met de Vrede van Münster 
in 1648 legden de Staatsen beslag 
op alle bezittingen van de abdij 
in de noordelijke Nederlanden: 
48 boerderijen, twaalf molens en 
meerdere dorpstienden – maar 
die lagen allemaal in de Meierij 
van Den Bosch: tussen Reusel en 
Veldhoven.1) In elk geval had de 

abdij geen bezittingen in Baarle of 
Ulicoten.

Postelbeziën

De herkomst van de naam is 
veel prozaïscher. Als plaatsnaam 
komt Postel voor in de Limburgse 
Kempen. Het toponiem Postel is 
gevormd uit Postello, waarbij ‘lo’ 
verdoft is. Een lo is een bosje op 
hoge zandgrond. ‘Postel’ staat dan 
voor een lo (bosje) met blauwe 
bessen, een struikje dat veel in de 
bossen en ook wel op de heide 
groeit. In de Achterhoek en Twente 
is de naam postel heden ten dage 
nog altijd in gebruik voor deze 
struik2). Nu snap je ook waar de 
naam ‘Blauwbossen’, net over de 
grens, vandaan komt. Daar groeien 
nog altijd blauwe bessen, werd mij 
tijdens de wandeling van meerdere 
kanten bevestigd. “In de Kromme-

hoek staan ze ook”, gaf onder an-
dere Wim Severijns, hij is geboren 
en getogen in het buurtschap Oude 
Strumpt, aan.
Oude botanisten – dan hebben we 
het over de tijd van het Kruidboek 
uit 1554 – noemen de blauwe 
bosbes ook wel postelbeziën. Dat 
had dan weer wel te maken met 
de Abdij van Postel. In de bossen 
rond de abdij stonden namelijk 
veel blauwe bessen. De abdij ligt 
ook op hoge zandgronden, het is 
het hoogste punt in de streek. De 
waterscheiding tussen de bekkens 
van de Nete en de Maas bevindt 
zich ter plaatse van de abdij.

Eenmansnederzetting

Ons Postel lag te midden van de 
heidevelden, het was een een-
mansnederzetting. Een stukje 
bewoningsgeschiedenis van de 

Deze boerderij behoorde niet tot de 
Abdij van Postel.
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‘hoeff van Postel’ (nu Postel 8) uit 
het kadaster van 1832, verschaft 
interessante informatie3). De 
eerste eigenaar is Jan Michielsen 
(1623). In 1684 wordt Geerith 
Jan Peeters van Postel eigenaar 
en later zijn erfgenamen. Op 
21 maart 1767 wordt de hoeve 
verkocht aan de kinderen Jacobus 
Geerts en Bernard Cornelis Geerts 
(deling 20 februari 1783). In de 
jaren erna zijn eigenaren/bewo-
ners: Ida Cornelis Geerts, weduwe 
van Franciscus van den Heuvel; 
Bernard van den Heuvel-Landslots; 
burggraaf L.P.J. Bus de Gisignies 
uit Brussel; Gerardus Verhoeven en 
Anna Maria Mathé;  J.B. Voortman 
uit Gent. In 1851 wordt Eduardus 
Jaequemyns uit Gent eigenaar; zie 
ook het artikel ‘Een Oost-Vlaming 
in ons grensgebied’ in deze Van 
Wirskaante.
Negen jaar later wordt de hoeve 
afgebroken, herbouwd en bewoond 
door de weduwe Verhoeven-Mathé. 
Vanaf 1884 wonen er de kinde-
ren Verhoeven en vanaf 1907 
Lodewijk Joren en Maria Catharina 
Joris. 
Vanaf 30 januari 1915 wordt 
‘Postel’ bewoond door Adriaan 
Braspenning (geboren in Meer) en 
Theresia Verhoeven. Bij de familie 

Braspenning zorgt een herder voor 
een kudde schapen. De laatste 
bewoners zijn Jef Braspenning, Jos 
Braspenning en – op dit moment – 
Cees van den Brandt.
Volgens Martha Braspenning-
Laurijssen, zij heeft lang in Postel 
gewoond tot haar overlijden in 
december 1916, koopt Adriaan 
Braspenning de hoeve Postel en 
68 ha hei in 1925. ‘Het gebied 
was vroeger één groot heidegebied. 
Grootgrondbezitter Jaequemyns 
bezat in Baarle wel 600 hectare 
grond. Hij ging door met de al 
begonnen ontbossing’.

Aanleg landgoed 

In de twintigste eeuw zijn in de 
directe omgeving van de oor-
spronkelijke boerderij Postel meer 
boerderijen gebouwd. Tegenover 
de weg die vanaf de Oude Strumpt 
komt, woonde in de jaren negentig 
de familie Tuijtelaars-Braspenning 
(Postel 2), iets verderop naar ach-
teren toe de familie Braspenning-
Tuijtelaars. 
Na hun dood is het bezit van de 
familie Tuijtelaars-Braspenning 
verdeeld onder de kinderen. Totdat 
zoon Fon, architect in Ulicoten en 
Hoogstraten, samen met zijn neef 
Hans (zoon van Piet Tuijtelaars) het 
plan opvatten om alle grond weer 
bij elkaar te krijgen en er een land-
goed aan te leggen. De ouderlijke 
woning van Fon is buiten dit plan 
gehouden. 
De plannen voor het landgoed kre-
gen echt vorm rond het jaar 2000. 
In 2001 en 2002 is het landgoed 
aangelegd, op basis van een plan 
(2001) dat door landschapsar-
chitect Elings uit Oisterwijk is 
opgesteld. Fon en Hans zorgden 
samen voor het beheer. Hans 
ging verder weg wonen, had ook 
minder tijd voor het werk en is er 

Peter Dirven.

Op de zomeravondwandelingen wordt er altijd wat uitleg gegeven.
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in 2005 uitgestapt. Dat was voor 
Fon aanleiding het landgoed te 
koop aan te bieden. Veearts Peter 
Dirven, hij woont op de Haldijk bij 
de Vijfsprong, heeft het landgoed 
in december 2005 gekocht.

Zichtlanen

Het ontwerp voor het landgoed 
is geïnspireerd op historische 
kaarten. De kaart van rond 1900 
laat in de directe omgeving veel 
bos zien, in een (onregelmatige) 
blokvormige verkaveling. Tussen 
Postel en Oude Strumpt lag toen 
nog heide, direct rond de boerderij 
Postel lagen akkerpercelen. 
De vormen van het toenmalige bos 
zijn teruggekeerd in het plan voor 
het landgoed. Het teruggrijpen op 
de situatie van vroeger verklaart 
ook dat er op het landgoed veel 
bos is aangeplant. Voor een deel is 

dit ‘droog (eiken, berken)bos’, ten 
oosten van het pad naar de Wit-
hagen is het ‘nat (elzen)bos’ zoals 
het ook vroeger moet zijn geweest. 
In het natte bos, ook wel de vetwei 
genoemd, zijn de vroegere sloten 
opnieuw zichtbaar gemaakt. Voor 
wie er een kijkje wil nemen, die 
sloten zijn alleen in de winterperi-
ode te zien.
Op het landgoed zijn enkele 
brede lanen aangelegd, heel goed 
herkenbaar op luchtfoto’s. Eentje 
loopt er vanaf de grens in oostelijke 
richting naar een (nog te bouwen) 
landhuis, een tweede staat er 

haaks op en geeft mooi uitzicht 
op de boerderij van de familie 
Braspenning-Tuijtelaars, oom en 
tante van Fon. “Zo wilde Fon ook 
zijn familie laten genieten van 
het landgoed”, zegt Peter Dirven. 
“Nu woont er de kleindochter van 
Martha Braspenning.”

Poelen

Hij heeft landschapsarchitect 
Elings opdracht gegeven het 
ontwerp nog eens kritisch tegen 
het licht te houden.4) Dat heeft 
onder andere geresulteerd in het 
verflauwen van de oevers aan de 
zuidzijde van de twee poelen op 
het landgoed. “De poelen wor-
den daarmee beter geschikt voor 
amfibieën”, zegt Peter Dirven. De 
twee poelen sluiten mooi aan op 
de ecologische verbindingszone die 

Zichtlanen, bos en open ruimten op het landgoed.

Een klein stukje mag niet worden 
gemaaid. De kikkertjes springen in het water.

Het landgoed met de oude 
verkaveling.
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Staatsbosbeheer heeft aangelegd 
langs de grens. Die zone verbindt 
de natuur van Het Merkske met die 
van de Withagen. “Het Landgoed 
is onderdeel van die verbindings-
zone.”
In het ontwerp zijn de poelen als 

veedrinkplaats aangelegd, daarmee 
de agrarische setting van ‘Postel’ 
symboliserend. “Voorlopig heb ik 
geen plannen om de open ruimten 
op het landgoed te laten begrazen”, 
geeft Peter aan. “Het is juist mijn 
bedoeling het grasland te verschra-
len, waardoor er een gevarieerde 
begroeiing ontstaat.” Dat vraagt 
veel tijd. “In de tussentijd wordt 
het grasland gemaaid en het gras 
afgevoerd.” Een klein stukje heeft 
Peter met lint afgezet. “Daar mag 

niet worden gemaaid. Daar heb ik 
als proef een mengsel van wilde 
bloemen gezaaid.”
Ondanks de droge zomer zit er nog 
water in de poelen. ‘De dikke leem-
lagen in deze omgeving – denk aan 
de steenbakkerij aan de weg naar 
Heerle – houden het water goed 
vast’, hadden we op de zomer-
avondwandeling al geconstateerd. 
Als ik met Peter over het landgoed 
wandel, springen de kikkertjes in 
het water. “We monitoren steeds 
de waterkwaliteit. Die is goed”, 
stelt Peter tevreden vast. “Er zitten 
veel groene en bruine kikkers en 
padden. Ook allerlei libellen en 
waterjuffers.” En verder bootsman-
netjes, haften, steenvliegen.....

Toegankelijk

Peter heeft pas nog enkele paden 
door het eiken/berkenbos aange-
legd. “Dat is veel werk geweest. 
Niet alleen het kappen van de bo-
men, maar juist ook het egaliseren 
van de ondergrond. Door het natte 
voorjaar was dat een lastig klusje.” 
Ook het verwijderen van de wilge-
nopslag in het bos heeft hem heel 
wat zweetdruppeltjes gekost. 
Met de nieuwe paden ontstaat 
een avontuurlijke route over het 
landgoed. “Het landgoed is vrij 
toegankelijk, ondanks dat er geen 
bordje staat”, bevestigt Peter. “Al-
leen twee poorten kondigen het 
landgoed aan.”

Sinds dit voorjaar slingeren er twee 
paden door het bos.

Het landgoed is toegankelijk.

De boomgaard 
met appels en 
peren.
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“Er komt ook nog een uitkijktoren 
op dat heuveltje daar”, wijst Peter 
door de bomen een verhoging 
in de noordwesthoek van het 
landgoed. “Nu maken de moun-
tainbikers er wel eens gebruik van 
op hun toer door het landgoed.” 
Vanaf de nieuwe uitkijktoren ga je 
ongetwijfeld een mooi zicht krijgen 
op het landgoed en de ecologische 
verbindingszone langs de grens.

 Notengaard

Onlangs heeft Peter nog wat 
grond bijgekocht. “Die heb ik met 
walnoten ingeplant.” Langs de ver-
harde weg heeft hij al eerder een 
boomgaard met appels en peren 
aangeplant. 
Hij heeft ook nog nieuwe plannen. 
“Het zou mooi zijn het landgoed 
nog wat uit te breiden en de woon-
bebouwing van Postel er min of 
meer onderdeel van te laten zijn.”
Werk blijft er voldoende op het 
landgoed. De laanbomen vragen 
veel aandacht. “Allereerst het 
snoeiwerk. Daarnaast moeten ze 
mooi vrijstaan. Door de vruchtbare 
grond rukken de bramen, brandne-
tels enzovoorts steeds op. “Alleen 
door er steeds mee bezig te zijn, 

kunnen de bomen zich ontwik-
kelen tot volwaardige zichtlanen”, 
merkt Peter droogjes op. 
In het droge bos is het meeste 
werk wel gebeurd. “Alleen nog 
dunnen. De wilgenopslag uit de 
beginperiode is wel zo’n beetje 
verdwenen.” Het natte bos zal met 
enige regelmaat moeten worden 
afgezet. Alleen dan zal een gevari-
eerd bos blijven bestaan.
“Maar’, zo besluit Peter Dirven 
onze wandeling over het landgoed, 
“Ik vind het gewoon lekker om hier 
bezig te zijn. ”

Mariakapelletje op de Strumpt

Op onze zomeravondwandeling 
naar landgoed Postel waren we 
vertrokken vanaf de Oude Strumpt. 
Bij het Mariakapelletje. Dat is nog 
niet zo oud. Het is er in 1957 
gekomen na een feestje van de 
buurt. Dat had te maken met de 
bestrating van de weg van de Oude 
Strumpt naar Postel, de huidige 
Postelsestraat. Daar was de buurt 
heel blij mee, reden voor een 
feestje. In de schuur van de familie 
Van de Brandt, de enige boerderij 
die langs de bestrate weg lag. 
Er bleef geld over van het feestje. 
Daarop besloot men het kapelletje 
te bouwen. Het is toegewijd aan 
Maria.

In 1998 is het kapelletje gerestau-
reerd. En er is een nieuw Maria-
beeld geplaatst (Fatima), het oude 
beeld was sterk verweerd. Met 
de brasband Ulicoten en pastoor 
Prasing is het opnieuw ingezegend. 
Een aardig you-tube filmpje laat 
zien hoe het er toen aan toeging. 
Alle eerste-communicantjes van de 
Strumpt (tien!) mochten een roos 
zetten bij het nieuwe Mariabeeld.
Ook mooi is het verhaal dat een 

Het zal nog veel werk kosten om een volwaardige 
zichtlaan te krijgen.

Het Mariakapelletje.

Jan van den Brandt trekt met zijn sterke paard Lies de auto van 
bakker Frans Remeijsen uit het slijk. foto BNDeStem 1955
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van de mannen die met de restau-
ratie bezig was, met een hamer 
op zijn vingers sloeg. Dan ligt een 
krachtterm voor in de mond. Ook 
nu. Niet gepast in de aanwezigheid 
van Maria. ‘Maria wendde haar 
hoofd heel devoot af. Zij had het 
niet gehoord.’

Hechte buurt

De Oude Strumpt is altijd een 
hechte buurt geweest. Misschien 
ook wel omdat het tot in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw nogal 
geïsoleerd lag. Over een zandweg 
moest je naar de Haldijk langs Pos-
tel. In de zomer vaak een stofbaan, 
in de winter een slijkweg. Een 
paard moest de auto van de melk-
boer er vaak uittrekken. Bestrating 
was dan ook hard nodig. Die kwam 

er zoals gezegd pas in 1957.
Ook nu is er af en toe spontaan 
een feestje. “Met een Whatsappje 
sturen we een berichtje uit in de 
buurt”, zegt Ria van de Brandt. 
‘Slootjeskantfeest’ noemen ze het 
nu.  

“Oude Strumpt bestond half vorige 
eeuw uit zes boerderijen. Drie rond 
het pleintje. Verder ’t Klompke 

waar tot 1914 een café in zat. En 
nog twee boerderijen wat ver-
derop”, vertelde Wim Severijns op 
de zomeravondwandeling. Goed 
voor zo’n vijftig inwoners. “Dus een 
groot buurtschap”.

Kerkepaden

De kinderen gingen in Ulicoten 
naar school. “Toen was er nog een 

Het kerkepad van de Nieuwe Strumpt naar Ulicoten. Van de Molenstraat was nog geen sprake.

Tussen de boerderijen door vertrok het pad naar de Heikant.
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sintelpad tussen de twee boerderij-
en door in de richting van Ulicoten. 
Het Beukenlaantje noemden we 
het. Er stonden twee beuken aan 
het begin. Paard en wagen moest 
omrijden over de zandweg die er 
nu nog steeds is als je richting 
Ulicoten gaat. Die kwam uit op de 
Heikant”, weet Wim Severijns nog 
te vertellen. Op kaart van 1900 is 
dat kerkepad, want dat was het, 
van Oude Strumpt goed te zien.
De jongens gingen tussen de 
middag meestal wel naar huis, 
op de fiets, vertelde Ria van den 
Brandt. De meisjes bleven op 
school. Ook naar de kerk werd het 
pad gebruikt, maar vaak liepen 
de kerkgangers om via de Nieuwe 
Strumpt. Ook vandaar liep een ker-
kepad recht op de Ulicotense kerk 
af. Dat lag wat hoger waardoor het 
minder modderig was.
Voor wie zich afvraagt waarom 
men niet gewoon over de huidige 

asfaltweg langs de maalderij naar 
Ulicoten ging? Die weg is pas 
tegen de Tweede Wereldoorlog 
aangelegd.

Landelijk bekend

De buurtschap Oude Strumpt werd 
al in 1312 vermeld. De naam 
is terug te voeren op het woord 
strunc, boomstronk (Toponymen-
boek Amalia2). Strumpt is dus een 
plaats waar stronken staan, een 
gerooid bos. In de Middeleeuwen 
zal er dus bos hebben gestaan 
waar nu het buurtschap Oude 
Strumpt ligt. Nieuwe Strumpt werd 
voor het eerst genoemd in 1867.
Begin deze eeuw kreeg Oude 
Strumpt ‘landelijke bekendheid’. 
Onder de titel ‘Oude Strumpt – 
Nieuweschans’ presenteerde de 
NCRV op de Nederlandse televisie 
een man-bijt-hond programma.

Naamswijziging

De boerderij waar Wim Severijns 
is geboren stond er nog niet in 
1900. In het artikel ‘Bewoning van 
Ulicoten in 1900’ (Van Wirskaante 
2017-3) telt Jeroen Geerts in dat 
jaar vier boerderijen op de Oude 
Strumpt, waaronder ’t Klompke. 
Die woningen hebben nu de huis-
nummers Oude Strumpt 11, 12 
(’t Klompke), 18 en 20. “Op het 
pleintje waar nu de woningen met 
de nummers 16, 18, 18a en 20 
staan, ik ben zelf op nummer 18 
geboren, heeft een Vlaamse schuur 
gestaan.”, weet Wim Severijns nog. 
“Die schuur is in 1711 gebouwd. 
Hij hoorde bij mijn ouderlijk huis. 
In 1964 is die afgebrand en niet 
meer opgebouwd.” 
Langs Wims geboortehuis vertrok 
het vroegere kerkepad naar Ulico-
ten. Oorspronkelijk waren de num-
mers 16 en 18 één boerderij. Die 

Het noordelijkst stuk van ‘Postel’ leidt naar de Withagen.
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is gesplitst, twee zussen Van de 
Brandt gingen er wonen. De een 
was getrouwd met Van Hellemond 
(16), de ander met Severijns (18). 
Veel later is 18a erbij gekomen. Dit 
is het stalgedeelte van nummer 20 
waar een woning van is gemaakt.

Ook Postel werd toen tot de 
Strumpt gerekend. De naam ‘Oude 
Strumpt’ werd tot in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw voor 
veel wegen rond het buurtschap 
gebruikt. Dat gaf soms verwarring. 
Voor de fractie Ulicoten destijds 
aanleiding om te vragen hier veran-
dering in te brengen. 
Het heeft geleid tot een ingrijpende 
wijziging van de straatnaamgeving 
in het gebied rond de Haldijk. In 
eerste instantie had de streekarchi-
varis voorgesteld om de verharde 
weg vanaf het huidige buurtschap 
naar de Haldijk de naam Postel-
straat te geven. In de wegenlegger 
wordt die de ‘Baan van Strumpt 
naar Postel’ genoemd, waarbij 
Postel natuurlijk verwijst naar de 
oude Postelse hoeve. In de praktijk 
blijkt het niet handig te spreken 
van Postelstraat. Uiteindelijk heeft 
de gemeenteraad op 28 september 
1978 gekozen voor de huidige 
naam ‘Postel’. De weg van Postel 
naar de Oude Strumpt krijgt dan de 
naam ‘Postelsestraat’, een naam 
waar de huidige bewoners nog 
steeds moeite mee hebben. ‘We 
wonen op de Strumpt’, kon ik op 
de zomeravondwandeling uit ver-
schillende monden optekenen.
Postel is de nu de weg die vanaf 
de Haldijk in noordelijke richting 
min of meer evenwijdig aan de 
grens tot aan de Withagen loopt. 
Hij loopt – als zandweg – door 
het nieuwe landgoed Postel. Het 
laatste stukje tot aan de Withagen 
is weer verhard.

’t Klompke

 “De weg van ’t Klompke naar de 
grens noemden we in mijn jeugd 
altijd de Meirsebaan”, herinnert 
Wim Severijns zich. Een naam die 
nog steeds leeft. ‘Naar Meer?’ Nie-
mand kon zich daar op de zomer-
avondwandeling een voorstelling 
van maken hoe die weg dan heeft 
gelopen. Dat moet via Habelaar 
en Bergen zijn geweest, antwoordt 
Peter Dirven zonder enige twijfel 
als ik na de wandeling nog eens 
bij hem aanschuif. Onduidelijk is 
waar de Mark werd overgestoken. 
Via een voorde? Of met een omweg 
over de brug bij herberg Zeeman 
op de weg naar Meerle en via de 
huidige splitsing van de wegen 
naar Minderhout, Meer en Meerle? 
Het was in elk geval een flink eind 
stappen. 
Café ’t Klompke was voor veel 
mensen op die route een welkom 
rustpunt. In die tijd liepen veel 
mensen op klompen. Die deden ze 
uit bij het betreden van het café. 
Ze zetten ze buiten voor de deur 

weg of ze lieten ze, bij nat weer, 
binnen drogen. Dat verklaart, zo 
schrijven André en Dennis Moors 
in hun Stratenboek, mogelijk de 
naam van het café. Maar mis-
schien was er ook wel een klom-
penmakerij in gevestigd. 
De naam is pas in 1928 op de 
gevel geschilderd, door de heer 
Raming uit Breda van de gelijkna-
mige kledingwinkel. Hij was in die 
tijd de eigenaar van ’t Klompke. 
Ook enkele nieuwe boerderijen in 
de omgeving waren in zijn eigen-
dom zoals de Olgahoeve en de 
Clemenshoeve.
 
Bronnen:
1 Inventaris Onroerend Erfgoed, web-
site Agentschap Onroerend Erfgoed van 
de Vlaamse overheid
2 Baarle op de kaart gezet, veldna-
men van Baarle, Castelré, Ulicoten en 
Zondereigen, Christ Buiks en werkgroep 
toponymie heemkundekring Amalia van 
Solms, 2012
3 Straten met een verhaal, André en 
Dennis Moors, 2010
4 Landgoed Postel, Ontwerp- en ad-
viesbureau Elings, 2010

’t Klompke was een mooie onderbreking voor wie naar Meer ging.
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Enclaves in Zuid-Europa 

Hoe uniek is Baarle? (8)
HERMAN JANSSEN

Zeven afleveringen lang was mijn zoektocht naar 

enclaves niet meer dan een virtuele reis rond de 

wereld. De achtste aflevering vormt hierop een 

uitzondering. Mijn vrouw en ik brachten een reëel 

bezoek aan een bijna 1.300 km verderop gelegen 

enclavegebied! Een tiental jaren geleden passeerden 

wij Slovenië, op weg naar Kroatië. De mooie natuur 

met bergen, bossen en veel bloemenpracht viel ons 

meteen op. “Ooit keren we hier terug”, werd toen 

gezegd. In mei 2018 was het zover: we planden 

zeven dagen vakantie in Slovenië. Op het programma 

stonden o.a. bezoekjes aan het meer van Bled, de 

grotten van Postojna, het havenstadje Piran en de 

barokke hoofdstad Ljubljana. Kort voor onze heenreis 

onderzocht ik het al dan niet bestaan van een Kroati-

sche enclave in Slovenië: Brezovica žumberačka. Die 

kwam namelijk niet voor op het enclavelijstje dat ik 

samen met specialist Brendan Whyte had opgesteld. 

Via zijn mailadres zocht ik nogmaals contact met 

hem …
Aan de grens tussen Slovenië en Kroatië. 
foto Els Hendrickx

Tal van landkaarten werden be-
studeerd, zowel oude als nieuwe. 
De schaal van de meeste kaarten 
bleek te groot voor dit kleine ge-
bied. Meer gedetailleerde kaarten 
daarentegen zorgden slechts 
voor verwarring. Er zijn namelijk 
geen twee kaarten die eenzelfde 
rijksgrens in het gebied tussen de 
Sloveense stad Novo Mesto en de 

Kroatische hoofdstad Zagreb aan-
tonen. Brendan schreef mij: “Van 
rechtswege is er pas een enclave 
als zowel het huidige Sloveense als 
Kroatische kadaster het bestaan 
ervan bevestigen.” Beide kadasters 
zijn vrij eenvoudig via het internet 
te raadplegen en al snel bleek dat 
er weliswaar heel wat grensver-
schillen zijn tussen beide, maar dat 

zij het roerend eens zijn over het 
bestaan van… twee(!) Kroatische 
enclaves in Slovenië. 

Slovenië

Slovenië is half zo groot als Neder-
land en telt ongeveer twee miljoen 
inwoners. Het ligt ten zuiden van 
de Alpen en wordt begrensd door 
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Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, 
de Adriatische Zee en Italië. Het 
land is dichtbebost en bergach-
tig. Eeuwenlang behoorde het tot 
Oostenrijk. Na de Eerste Wereld-
oorlog werd Slovenië met meerdere 
landen verenigd tot het koninkrijk 
Joegoslavië, een dictatoriaal land 
waarin Servië domineerde. 

Na de overwinning van de com-
munistische partizanen van Tito 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kwam in Joegoslavië een com-
munistisch regime aan de macht, 
waarvan Slovenië een deelrepu-
bliek was. Maarschalk Tito slaagde 
door onderdrukking van het 
nationalisme erin om alle volkeren 
van Joegoslavië bijeen te houden. 
Toen hij in 1980 overleed, kende 
het nationalisme een heropleving 
en begonnen zowel Slovenië als 
Kroatië meer autonomie na te stre-
ven. Op 25 juni 1991 verklaarden 
beide landen zich onafhankelijk. 
Het federale leger van Joegoslavië 

accepteerde dit niet en viel Slo-
venië binnen. De daaropvolgende 
Tiendaagse Oorlog werd beëin-
digd met het Akkoord van Brioni, 
waarmee Joegoslavië de Sloveense 
onafhankelijkheid erkende.

Hoewel het land vóór 1991 van 
het communistische Joegoslavië 
deel uitmaakte, was Slovenië 

altijd al op West-Europa gericht. 
Hierdoor was het welvarend en 
had het weinig te lijden onder het 
uiteenvallen van Joegoslavië en de 
val van het communisme in Oost-
Europa. In 2004 was Slovenië 
de eerste republiek uit voormalig 
Joegoslavië die lid van de Europese 
Unie werd. Sinds 2007 heeft het 
de euro als betaalmiddel.

Kroatië

Kroatië wordt begrensd door 
Slovenië, Hongarije, Servië, Bosnië 
en Herzegovina, Montenegro en de 
Adriatische zee, waarin meer dan 
duizend Kroatische eilanden liggen. 
Het land is bijna anderhalve keer 
zo groot als Nederland en telt zo’n 
4,3 miljoen inwoners.

Gedurende de Oostenrijks-Hon-
gaarse overheersing vóór WO1 
was Kroatië onder Hongarije en 
Oostenrijk verdeeld. Vervolgens liep 
de geschiedenis gelijk met die van 
buurland Slovenië, tot en met de 
inval van het Joegoslavische leger 
eind juni 1991. Het offensief van 
de Kroatische generaal Ante Go-
tovina maakte in 1995 een einde 
aan de Joegoslavische aanspraken. 
Zijn Operatie Storm resulteerde in 
een massale exodus van Serviërs.

Betwiste maritieme grenzen in de baai 
van Piran.  
https://commons.wikimedia.org

Josip Broz, bijgenaamd Tito (1892-
1980). https://www.blic.rs

Brezovica žumberačka, Kroatisch enclavegebied in Slovenië.  
https://commons.wikimedia.org



48       van wirskaante 2018/3

Grensgeschil

Sinds de door hen uitgeroepen 
onafhankelijkheid in 1991 zijn 
Kroatië en Slovenië in een geschil 
omtrent de territoriale en mari-
tieme grenzen verwikkeld. Die 
rijksgrenzen zijn nooit in een ak-
koord vastgelegd. De belangrijkste 
onenigheden situeren zich in de 
baai van Piran en het schiereiland 
Istrië. Omwille van hun menings-
verschillen blokkeerde Slovenië in 
2008 de toetreding van Kroatië tot 
de Europese Unie. Na bemiddeling 
van Europa besloten beide landen 
een jaar later om hun geruzie op 
een vreedzame wijze middels een 
bindende arbitrage door het Inter-
nationaal Gerechtshof in Den Haag 
te beslechten. Vervolgens trad 
Kroatië op 1 juli 2013 als tweede 
land van voormalig Joegoslavië tot 
de Europese Unie toe. Het behoort 
echter niet tot de Schengenlanden, 
waardoor de grens tussen Slovenië 
en Kroatië een buitengrens van de 
Europese Unie is. Kroatië is ook 
geen lid van de Eurogroep. Men 
betaalt er met de kuna. 

Brezovica 

Grenzen zijn vaak overblijfselen 
van conflicten of afspraken uit 
het verleden. Soms werden de 
meest ingewikkelde oplossingen 
vastgelegd. Dat geschiedde in 
Baarle en het gebeurde ook in de 
buurt van Metlika, een gemeente 
in een uithoek van de grens tus-
sen Kroatië en Slovenië. Op het 
raakpunt van de Sloveense buurt-
schappen Brezovica pri Metliki 
en Malo Lešče en het Kroatische 
Brezovica žumberačka maakt de 
grens vreemde kronkels. De drie 
plaatsen, die samen ruim honderd 
inwoners tellen, bevinden zich in 
een afgelegen bergketen tussen 
Kroatië en Slovenië. In Kroatië is 
het gebergte bekend als Žumberak, 
in Slovenië heet het Gorjanci. 
Žumberak komt waarschijnlijk van 
de Duitse naam Sicherberg (‘veilige 

berg’). Het gebied maakte deel 
uit van het Oostenrijks-Hongaarse 
rijk, dat een aantal gecompliceerde 
grenzen naliet. Die veroorzaken 
nog steeds wrijvingen tussen 
landen uit voormalig Joegoslavië. 
Denk daarbij ook aan de vorige 
aflevering van deze artikelenreeks. 
Kadastrale conflicten zijn onver-

mijdelijk in gebieden waar de 
herkomst van de eigenaar ooit de 
nationaliteit van het grondgebied 
heeft bepaald.

Brezovica is één dorp dat zich 
deels op Sloveens (Brezovica pri 
Metliki) en deels op Kroatisch 
(Brezovica žumberačka) grondge-
bied bevindt. Tot 1965 telde het 
vijftien huizen, nu een dertigtal. In 
2002 woonden er negenenvijftig 
mensen. Veel inwoners verhuizen 
naar de steden. De meeste inge-
zetenen houden zich voornamelijk 
met landbouw en handel bezig. In 
Brezovica zijn veel wijngaarden. 
De jacht op klein en groot wild tiert 
er welig en er groeien veel pad-
denstoelen, bosbessen en kastan-
jes. Een kerk of een school is er 
niet. Voor hun onderwijs nemen 
alle kinderen de bus naar Suhor in 
Slovenië. 

Eerste Kroatische enclave

Bij de onafhankelijkheid van Slo-
venië en Kroatië op 25 juni 1991 
ontstond een ruim 668 kilometer 
lange, niet-erkende rijksgrens tus-
sen beide landen. Althans volgens 
het Kroatische kadaster. Het 

Zicht vanuit Kroatië op de grensover-
gang in Brezovica.  
https://wikimedia.org

Centraal gelegen kruispunt in de enclave Brezovica žumberačka 1.  
foto Herman Janssen
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Sloveense kadaster houdt het bij 
670 kilometer rijksgrens. Die on-
afhankelijkheid betekende ook het 
ontstaan van een echte enclave: 
een Kroatische gebied met een 
oppervlakte van 18.300 vierkante 

meter en een maximale lengte 
van ongeveer 442 meter, volledig 
door Sloveense grond omringd. De 
omtrek van de enclave bedraagt 
974 meter. De kortste afstand naar 
het Kroatische vasteland bedraagt 

zo’n 123 meter. Voor deze bere-
keningen werd van het Sloveense 
kadaster gebruik gemaakt.  

De langwerpige, min of meer 
driehoekige enclave werd lange 
tijd niet opgemerkt. Gedetailleerde 
kaarten deden immers vermoe-
den dat het gebied door een heel 
smalle corridor met de rest van 
Kroatië was verbonden. Deze 
merkwaardige navelstreng bleek bij 
nader onderzoek echter uitsluitend 
te wijten aan de technologische 
beperkingen van het computer-
programma van het Kroatische 
kadaster. Dat programma tekent de 
rijksgrens als een doorlopende lijn. 
Op die manier liet de computer op 
de kaart een lijn na die de enclave 
met de rest van Kroatië verbindt. 
Hierdoor ontstond een misver-
stand dat van kaart tot kaart werd 
herhaald. Google Maps was de 
eerste kaart die deze fout niet heeft 
gemaakt.

Er staan vier huizen, dus de 
enclave is bewoond. Maar zij 
heeft geen officiële naam. Naar 
analogie met de nummering van 
de Baarlese enclaves noem ik haar 
Brezovica žumberačka 1 of Bž 1. 

Enclavegebied met de eerste enclave (1), een denkbeeldige navelstreng (2), de 
tweede enclave (3) en niemandsland (4). https://commons.wikimedia.org

Bž 1 in het Kroatische kadaster. http://geoportal.dgu.hr
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De complexiteit van de grens heeft 
blijkbaar weinig invloed op het 
dagelijks leven in de enclave. On-
danks het feit dat de enclavegrens 
deel uitmaakt van de buitengrens 
van de Europese Unie, is er geen 
draadversperring, omheining of 
muur die het Sloveense grondge-
bied van het Kroatische scheidt. 
Er is zelfs geen grenscontrole: ie-
dereen kan passeren. Maar omdat 
er geen overeenstemming is waar 
de grens exact loopt, zijn er soms 
wrijvingen tussen beide landen. In 
juni 2009 plaatsten de Kroatische 
autoriteiten borden die de encla-
vegrens moesten aanduiden. Die 

borden stonden soms op Slo-
veens grondgebied, wat voor boze 
protesten van Sloveense bewoners 
zorgde. 

De meeste nutsvoorzieningen in de 
enclave komen uit Slovenië, maar 
de elektriciteit komt uit Kroatië. 
Wanneer er een stroompanne is, 
wordt gewoon een stekker in de 
contactdoos van een Sloveense 
buur gestopt. Het tv-abonnement 
wordt in beide landen betaald. 
Er wordt vooral naar Sloveense 
programma’s gekeken, vandaar het 
Sloveense abonnement. De beta-
ling van het Kroatische abonne-
ment is verplicht omdat de huizen 
op Kroatisch grondgebied staan. 

Darko Zevnik, burgemeester van 
Metlika, wijst op problemen voor 
de veeteelt. Zo wordt al het vee 
van Brezovica in de Sloveense 
veterinaire registers ingeschreven. 
Maar een aantal stallen staan op 
Kroatisch grondgebied en daar zijn 
de Sloveense dierenartsen niet 
bevoegd om hun beroep uit te oefe-
nen. Overigens bevindt de toegang 
tot sommige akkers zich op het 
grondgebied van het andere land!

Niemandsland

Tweehonderdzestig meter ten noor-
den van de enclave Bž 1 bevond 
zich van 25 juni 1991 tot 23 april 
2015 een stukje niemandsland. 
Het was slechts drieënnegen-
tig vierkante meter groot. Noch 
Slovenië, noch Kroatië hadden het 
bij de onafhankelijkheid in hun 
kadaster opgenomen, al claimden 
later beide landen dit perceel bij 
het Permanente Hof van Arbitrage 
in Den Haag. Het bracht de Poolse 
toerist Kamil Wrona op een idee. 
Op 23 april 2015 riep hij het 
koninkrijk Enclava uit, met hemzelf 
als koning. Drie weken later had-
den al vijfduizend mensen via het 
internet een virtuele dubbele natio-
naliteit aangevraagd. Zij behielden 
hun eigen nationaliteit en kregen 
die van Enclava er boven op. De 
burgers kozen via een online stem-
ming hun ministers. Die stelden 
de grondwet op en introduceerden 
de dogecoin als betaalmiddel, in 
2013 gelanceerd als parodie op de 
explosieve koersontwikkeling van 
de bitcoin. Dan volgden de natio-

Kamil Wrona, koning Enclav I.  
https://www.rt.com

Woonhuis in de enclave Bž 1, met 
wijngaard in Slovenië.  
foto Herman Janssen

Onbemand grensstation van Brezovica pri Metliki in Slovenië (1), hiel van de 
tweede enclave (2) en voormalig niemandsland/koninkrijk Enclava (3).  
http://geosite.jankrogh.com
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nale vlag en het volkslied.

Piotr Wawrzynkiewicz, een van de 
medeoprichters, zei dat men een 
land wou stichten waar iedereen 
– ongeacht huidskleur, religie of 
nationaliteit – zijn mening kon 
uiten, gratis kon studeren en 
geld verdienen zonder zich over 
belastingen zorgen te maken. Het 
koninkrijk Enclava moest onder 
het motto ‘een klein land met 
eindeloze mogelijkheden’ een 
belastingvrije gemeenschap zijn 

van gelijkgestemde mensen, die 
konden kiezen uit vijf officiële 
talen: Engels, Pools, Sloveens, 
Kroatisch en Chinees. In ’s werelds 
nieuwste en tevens kleinste land 
zou een datacenter voor servers 
komen te staan. Internationale 
erkenning bleef echter uit. Wellicht 
vreesde men wereldwijd de komst 
van dit nieuwe belastingparadijs.

In de media werd veel ophef 
over de oprichting van En-
clava gemaakt. Buurman Marko 

Stipanović, die nochtans niet bij 
de oprichting van het koninkrijk 
betrokken was, werd belegerd door 
journalisten en ongewenste bezoe-
kers. Hij ontving telefoontjes van 
de regering in Ljubljana en kwam 
op de televisie. Marko, zelf een 
etnische Kroaat met de Sloveense 
nationaliteit, sprak van een Poolse 
provocatie. Darko Zevnik, burge-
meester van Metlika, stelde vast 
“dat deze grap onrust veroorzaakt 
in een gebied waar mensen al 
eeuwenlang in harmonie leven, 

Enclave Bž 2 in het Kroatische kadaster. http://geoportal.dgu.hr

Marko Stipanović in het koninkrijk Enclava, met zicht op 
het Sloveense grensstation. https://www.bljesak.info/

Marko Stipanović bij zijn druivenpers.  
https://www.facebook.com
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ongeacht hun politieke overtuiging, 
religie of nationaliteit.” De bevol-
king van Brezovica wist eerst niet 
hoe te reageren. Uiteindelijk kon-
den de inwoners erom lachen en 
werden aan beide kanten van de 
grens mopjes verteld over ‘koning 
Marko’. 

Op 21 mei 2015 eiste Slovenië 
via zijn ministerie van Buiten-
landse Zaken het grondgebied van 
Enclava voor zich op. Slovenië 
benadrukte dat de bepaling van de 
landgrenzen door internationale ar-
bitrage moest plaatsvinden. Omdat 
Enclava de onafhankelijkheid van 
andere landen, hun grenzen en het 
internationale recht respecteert, 
werd het perceel in Brezovica pri 
Metliki al op 23 mei 2015 verla-
ten. Daarop heeft het koninkrijk 
Enclava een stukje niemandsland 
langs de Kroatisch-Servische grens 
aan de Donau opgeëist, niet zo ver 
van de eveneens zelfbenoemde 
vrije republiek Liberland. Voor 
Marko Stipanović was het een hele 
opluchting dat de rust terugkeerde: 

“Het is een steen van mijn hart. 
We kunnen weer vreedzaam verder 
leven!” Ook de burgemeester sprak 
zijn voldoening uit en concludeerde 
in een eerste reactie dat “de berg 
een muis had gebaard”.

Tweede Kroatische enclave

Tot voor kort omsloten Slovenië 
en niemandsland gezamenlijk een 
grillig stukje Kroatische grond. Dat 
was geen echte enclave omdat het 
gebied niet omsloten was door één 
ander land, maar door twee. De 
Sloveense opeising van niemands-
land op 21 mei 2015 bracht hierin 
verandering en had niet alleen 
gevolgen voor Slovenië zelf (dat 
een heel klein beetje groter werd) 
en voor het koninkrijk Enclava (dat 
moest verhuizen). Ook voor Kroatië 
veranderde er iets. Laatstgenoemd 
land kreeg op dat moment de facto 
een tweede enclave erbij. De jure 
(van rechtswege) was het nog 
wachten tot de beslissing van het 
Permanente Hof van Arbitrage op 
29 juni 2017. Toen werd ‘Brezo-

vica žumberačka 2’ – Bž 2 – de 
jongste enclave ter wereld.
Tijdens onze reis naar Brezovica 
bezochten we beide Kroatische 
enclaves. Ook een interview met 
Marko Stipanović stond op mijn 
verlanglijstje. We hebben Marko 
ontmoet, maar van een diepgaand 
gesprek was geen sprake. Marko 
verstond geen Engels of Duits, ik 
geen Sloveens of Kroatisch. Dit 
leidde al vlug tot misverstanden. 
Toen ik probeerde duidelijk te 
maken dat ik op zoek was naar 
de Kroatische enclave vlakbij zijn 
woonhuis, verstond hij slechts één 
woord: enclave. Hij associeerde 
dat wellicht met het koninkrijk En-
clava, wat niet in goede aarde viel. 
Marko had al genoeg problemen 
ermee gehad en bovendien was 
het koninkrijk inmiddels verhuisd. 
Veel verder dan het aanwijzen van 
de grensweg kwam ons gesprek 
niet. Jammer.    

De enclave Bž 2 heeft een 
uitgesproken grillige vorm. De 
oppervlakte bedraagt ruim 48.000 
m², de omtrek ongeveer 2.140 
meter. De dichtste afstand naar 
het Kroatische vasteland bedraagt 
slechts vijftien en een halve meter. 
De enclave is bewoond. Er staan 
twee huizen. 

Voorlezing van het arrest door het Hof 
van Arbitrage in Den Haag.  
http://www.mzz.gov.si/

Woonhuis in de enclave Bž 2. foto Herman Janssen
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Bž 2 bevindt zich vlakbij het 
grensstation van Brezovica. Deze 
grensovergang werd door Slovenië 
ingericht, maar deed nooit dienst. 
Om Sloveense grenscontroles te 
voorkomen, heeft Kroatië de weg 
langs de andere kant van de heu-
vel omgeleid.

Uitspraak over het grensgeschil

Op 29 juni 2017 deed het Per-
manente Hof van Arbitrage in Den 
Haag een bindende uitspraak over 
de grensgeschillen tussen Slovenië 
en Kroatië. Slovenië kreeg in de 
baai van Piran directe toegang tot 
de internationale wateren via een 
corridor die de Kroatische wateren 
kruist. Het Hof deed ook uitspraak 
over andere betwiste grensgebie-
den, zoals Brezovica. Vooreerst 
werd vastgesteld dat historisch 
kaartmateriaal hier ontbreekt. Het 
Hof erkende daarop ‘bij gebrek 
aan het tegendeel aantonend 
bewijsmateriaal’ de grotendeels 
gelijklopende kadastergrenzen. 
Niemandsland, het perceel waar 
de kadastergrenzen van mekaar 
afwijken, werd Sloveens grond-
gebied. De grens volgt daar het 
Sloveense kadaster. 

Concreet betekent dit dat het 
Permanente Hof van Arbitrage het 
bestaan van twee Kroatische encla-
ves legitimeert en de enclavegren-
zen tot rijksgrenzen verheft. Dat is 
alleszins een tegenvaller voor de 
Sloveense bewoners in de encla-
ves, die op een regeling voor hun 
vastgoedproblemen hadden ge-
hoopt. Vrijwel elke verkoop en ver-
huur van eigendom in de enclaves 
is al vele jaren uitgesteld vanwege 
de grensproblemen. Het Kroatische 
kadaster blokkeert al decennialang 
eigendomsregistraties en transcrip-
ties. Landeigenaars worden met 

extreem gecompliceerde Kroatische 
procedures geconfronteerd. 

Inwoners van Brezovica pri Metliki 
en Brezovica žumberačka hebben 
altijd in vriendschap samengeleefd. 
De problemen situeren zich uitslui-
tend op het niveau van de staat en 
zijn instellingen.

De inwoners van Brezovica zijn 
ontgoocheld dat het arbitragehof 
hun enclaves niet heeft bezocht. Er 
is met hun mening geen rekening 
gehouden. Voor de inwoners is 
de kadastrale grens controversi-
eel omdat ze onnatuurlijk is. Zij 
is bovendien zo ingewikkeld dat 
een bezoeker niet weet of hij in 

Slovenië of in Kroatië is. Via de 
weg passeer je op een afstand van 
vierhonderd meter maar liefst zes 
keer de rijksgrens. 

Darko Zevnik, burgemeester van 
Metlika, is dan weer blij met het 
besluit: “Die mensen leven al een 
kwart eeuw zo. Ze zijn hieraan 
gewend en er zijn nooit proble-
men geweest.” Ook de Sloveense 
regering prijst de beslissing van het 
Hof, maar Kroatië wil die niet er-
kennen. Dat land verklaart dat het 
zich in 2015 uit het proces heeft 
teruggetrokken wegens schending 
van de arbitrageregels na gesprek-
ken van Sloveense vertegenwoordi-
gers van de regering met leden van 
het arbitragehof. Slovenië heeft de 
uitspraak, ondanks voortdurende 
tegenwerking van Kroatië, op 29 
december 2017 uitgevoerd.

Marija Grabušek

Marija Grabušek uit de enclave 
Brezovica žumberačka 1 was één 
van degenen die grote hoop op de 
uitspraak van het arbitragehof had-
den gevestigd. Zij is in Malo Lešče 
(Slovenië) geboren. Haar vader 
verdiende de kost in Duitsland en 
met dat geld kocht hij in 1965 een 
boerderij in het ernaast gelegen 
Brezovica. “Destijds woonden we 
allemaal in één staat, Joegosla-
vië. Niemand keek waar de grens 
tussen Slovenië en Kroatië lag. 
Zo dicht mogelijk bij de school en 
bij andere voorzieningen wonen: 
dát was belangrijk. Iedereen 
was voornamelijk met Slovenië 
verbonden. De meeste kinderen 
gingen naar de lagere school in 
Suhor of Metlika en naar de mid-
delbare school in Novo Mesto of 
Ljubljana. Sommige kinderen van 
Brezovica gingen weliswaar naar 
een Kroatische school, maar dat 

Darko Zevnika. https://www.dnevnik.si

Marija Grabušek.  
https://www.lokalno.si
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was niet abnormaal: ook in Metlika 
waren er kinderen die in Kroatië 
onderwijs volgden.”

Na haar huwelijk woonde Marija 
met haar gezin een tijdje in Met-
lika. Na de dood van haar vader 
in 1982 verhuisde het gezin naar 
Brezovica. Negen jaar later, na de 
onafhankelijkheid van Slovenië en 
Kroatië, kwam de staatsgrens. “Pas 
toen beseften wij dat we niet in 
Slovenië woonden. Ons woonhuis, 
een bijgebouw en zestig aren land 
rond de hoeve is Kroatisch. De 
rest van onze akkers en bossen, in 
totaal ongeveer vijf hectare, ligt wél 
in Slovenië.”

Marija Grabušek is een Sloveense 
staatsburger en trekt een Sloveens 
pensioen. Zij spreekt Sloveens, 
net zoals de rest van de familie. 
Haar twee zonen, haar dochter en 
kleindochter hebben eveneens de 
Sloveense nationaliteit. “Ik heb een 
permanente verblijfsvergunning bij 
mijn dochter in Božak geregeld. 
Dat is in Slovenië. Want in ons ei-
gen huis in Brezovica žumberačka 
voelen wij ons als vreemden,” weet 
Marija. “Sinds 2013 heb ik daar 
een tijdelijke verblijfsvergunning.” 
Dertien documenten zijn vereist 

voor de registratie van zo’n tijde-
lijke verblijfplaats. Sommige moe-
ten worden vertaald en de kosten 
zijn hoog. Er moet onder andere 
worden bewezen welk inkomen er 
is en dat men een blanco strafre-
gister en een Europese ziektever-
zekeringskaart heeft. Daarnaast 
moeten eigendomslijstjes en foto’s 
worden voorgelegd. “We weten niet 
wat er volgend jaar zal gebeuren,” 
zegt Marija. “En we moeten nu al 
vooruit denken hoe de kinderen en 
kleinkinderen later zullen leven.” 

Marija maakt zich zorgen over haar 
toekomst, vooral omdat Kroatië de 
arbitrageovereenkomst niet erkent. 
“De Kroaten zouden bereid zijn 
om te praten, maar niemand weet 
hoe lang een oplossing op zich zal 
laten wachten.”

Marija wil absoluut in Slovenië 
wonen: “Ik ben desnoods bereid 
om naar Slovenië te verhuizen, 
al hebben mijn zonen net grote 
investeringen in hun landbouwbe-
drijf gedaan. Zij kochten onlangs 
allerlei landbouwmachines aan. Er 
staan vijf koeien en drie kalveren in 
de stal. De stallen moeten worden 
uitgebreid, maar ze weten niet hoe 
het verder moet.”

Na de afkondiging van de rechter-
lijke uitspraak door het arbitragehof 
bracht de Sloveense premier Miro 
Cerar een bezoek aan Brezovica. 
Hij beloofde de Sloveense enclave-
bewoners niet in de steek te laten. 
Sinds eind 2017 biedt de Sloveen-
se overheid de mogelijkheid van 
een hervestiging in Slovenië aan. 
Alle vier de families uit de enclave 

Woonhuis in de enclave Bž 1, met groentetuin in Slovenië. 
foto Herman Janssen

Bezoek van premier dr. Miroslav Cerar jr. aan Marija Grabušek.  
https://www.facebook.com
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Bž 1 gaven zich hiervoor op. Elk 
gezin ontvangt een financiële tus-
senkomst al naar gelang het aantal 
gezinsleden. Een gezin bestaande 
uit drie leden, zoals dat van Niko 
Goleš bijvoorbeeld, ontvangt een-
malig een compensatiebedrag van 
84.000 euro. Daarnaast is er de 
verkoopopbrengst van de huidige 
woning en gronden. De families 
krijgen drie jaar de tijd om naar 
een nieuwe woonst te verhuizen.

Niko Goleš

Niko Goleš en zijn moeder zijn 
eveneens enclavebewoners. “Maar 
het voelt aan alsof wij in Slovenië 
leven en niet in Kroatië. De kinde-
ren gaan naar school in Slovenië, 
waar wij geboren zijn en waar 
de meesten van ons werken. De 
lokale bevolking kent geen taalbar-
rières. Met Kroatische vrienden 
spreken we Kroatisch, met Slove-
nen Sloveens. De ene keer komt de 
Kroatische politie langs, de andere 
keer de Sloveense. Politieagenten 
controleren de buurtbewoners 
nooit. Zij kennen ze allemaal.

Ana Kunčić

Op sommige plaatsen verdeelt de 
grens huizen en gronden in twee-
en. In het huis van Ana Kunčić, 52 
jaar oud, loopt de rijksgrens door 
de hoek van de kamer waar hun 
tweepersoonsbed staat. Ana slaapt 
in Kroatië, haar man in Slovenië.

Janko Petković

De twee woonhuizen van Janko 
Petković (78 jaar) zijn door middel 
van een houten brug met elkaar 
verbonden. Ze staan op Sloveens 
grondgebied, maar een deel van 

de garage bevindt zich in Kroatië. 
“Ik zal je een anekdote vertellen. 
Iets verderop woont een buur, een 
goede Kroatische vriend die zich 
geen raad met de grenssituatie 
meer wist. Hij kon die niet accep-
teren. Op een dag besloot hij om 
niet langer Sloveens grondgebied 
te betreden. Hij wou met Slovenië 
niets meer te maken hebben. Het 
klonk een beetje belachelijk voor 
mij, maar ik respecteerde zijn 
beslissing.”

“Wat later klopte iemand heel laat 
op de avond aan mijn deur. Het 
was mijn vriend. Hij vroeg me of 
ik brood had. ‘Brood, zo laat nog?’ 
vroeg ik en ik dacht dat mijn vriend 
gek was. Hij antwoordde dat hij 
laat in de namiddag nog bezoek 
had gekregen en dat de Kroatische 
winkel toen al gesloten was. En 
omdat hij gezworen had om niet 
meer naar Slovenië te gaan… Ik 
zei hem: ‘Weet je wat? Hier is uw 
brood, maar ik moet erbij zeggen: 
dit is Sloveens brood. Ik weet niet 
of je dat wil eten!’ We lachten al-
lebei tranen met tuiten omdat wij 
beseften in welke ongemakkelijke 

Huis van Niko Goleš en zijn moeder in de enclave Bž 1. 
foto Herman Janssen

Janko bij zijn houten brug. 
https://www.delo.si

“Ik slaap in een ander land dan mijn man.”  
https://www.24sata.hr
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positie die man zich had gewron-
gen. Sindsdien staat hij weer open 
voor Slovenië,” weet Janko...

Bronnen:
http://geosite.jankrogh.com  
https://sl.wikipedia.org
https://www.mirror.co.uk  
https://dnevnik.hr  
https://hr.wikipedia.org 
http://www.geopedia.si 
https://www.reddit.com
https://www.pcacases.com
http://satellites.pro
http://www.delo.si 
https://www.radio-odeon.com
https://www.24sata.hr 
http://www.mzz.gov.si 
https://www.lokalno.si    

Hooioppers tussen de spurrie in Brezovica pri Metliki. foto Herman Janssen

Deze bijen smokkelen nectar van Sloveense bloemen uit de enclave Bž 1 naar 
Slovenië. foto Herman Janssen

Correctie Berg Arafat
Van Marita Fennema uit de Rector van den Broekstraat ontving ik een correctie op de zesde aflevering 
van ‘Hoe uniek is Baarle’, waarvoor dank: ‘In nummer 1, jaargang 33, staat op pag. 55 een foto van de 
berg Ararat. Volgens het onderschrift zou de berg in Armenië liggen. Dit is echter niet juist. De berg ligt in 
Turkije, vlak bij de Armeense grens in het zogenaamde Armeense Hoogland. Een paar jaar geleden mocht 
ik een paar dagen in Armenië zijn bij Armeense vrienden. Zij hebben mij gewezen op de berg Ararat die je 
op veel plaatsen in Armenië kunt zien, o.a. vanaf het klooster Khor Virap. Vanaf deze plaats laat men soms 
duiven los in de hoop dat deze over de grens zullen vliegen naar de berg Ararat, de heilige berg in Turkije. 
Dit wilde ik u even laten weten. Succes met uw werk en van harte shalom.’
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Laatste deel Dorpsstraat vanaf de kerk

Bewoning van Ulicoten in 1900 (5)
JEROEN GEERTS

kaart 1 Dorp 1900. www.topotijdreis

kaart 2 Dorp 2016. www.topotijdreis

Jeroen en Gust Geerts hebben 

in kaart gebracht welke huizen 

er op 1 januari 1900 in Ulicoten 

stonden en wie er toen woonden. 

In deze Van Wirskaante komt het 

laatste deel van de Dorpsstraat 

aan bod, vanaf de kerk tot aan 

de splitsing met de Bosstraat en 

Meerleseweg: dertien woningen 

met (in 1900) de nummers C45 

tot en met C53. 

Jeroen heeft zich voor zijn 

inventarisatie gebaseerd op de 

huiskaarten van 1 januari 1900 

tot 1 mei 1914. Rond 1909 is op 

die huiskaarten een wijziging in 

de nummering doorgevoerd; die 

staat in de tekst tussen haakjes 

vermeld. In 1914 kwamen er 

nieuwe huiskaarten, waarop de 

nummering vaker is veranderd.

C45 (later C48, nu Dorpsstraat 
46)
Hier wonen Hendrik Hoefnagels, 
herbergier (Heintje, Meir 1826), 
gehuwd met Barbara van Beckum 
(Oudenbosch 1824, dochter van 

Christoffel van Beckum, onder-
wijzer in Ulicoten) en dochter 
Fransisca (1858). Fransisca trouwt 
in 1900 met Johannes Cornelis 
Baijens, hij komt inwonen. Het 
gezin verhuist in 1906 naar C48b. 
Het huis wordt afgebroken en op 
deze plaats wordt het klooster 

gebouwd. In 1909 komen vanuit 
Meerle eerst drie ‘religieuzen’ met 
als hoofd Maria Catharina Geerts 
(zie C59 ‘t Bosch 1886), later 
met onderwijzeressen uitgebreid 
naar acht. Zij vertrekken in 1912 
terug naar Meerle, omdat zij geen 
onderwijsbevoegdheid hebben 
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voor Nederland. In 1913 komen 
de onderwijzeressen/nonnen uit 
Voorschoten. 
In 1962 is het klooster afgebroken. 
Op deze plaats is de Rabobank 
gebouwd. Nu zit hier Frank Witte 
Restauraties.

C46 (later C49, nu Dorpsstraat 
50)
Hier woont Alexander Henricus 
Martens (Lex, Baarle-Hertog 1856) 
gehuwd met Maria Catharina 
Geerts (Trieneke van Lexe 1858-

1913), met hun vijf kinderen 
Alphonsus Petrus (1888), Ugenie 
Maria (tanteke Martens 1891), 
Julianus Fransiscus Cornelis 
(Sjuul 1894) en Aloisius Josephus 
Antonie (Louis 1896). Inwonend is 

C45 versierd voor gouden bruiloft van Heintje Hoefnagels 
en Barbara van Beckum tussen hun drie dochters met: 
1854 LANG LEVE 1904 Hoefnagels Van Beckum. Links 
voor de deurpost meester Baijens.

C46 Gevelsteen met H.A. Martens 
M.C. Geerts 1912.  

C45 R.K. School voor meisjes, met pastoor Ermen en 3 
nonnen uit Meerle 1909-1912. coll. André Moors

C46 Lex Martens 

C45 klooster en school, C46 Lex Martens en C47 in 1e 
Wereld Oorlog met ‘Groet uit Ulicoten’. 
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haar vader Johannes Petrus Geerts 
(1820-1910). 
Nu woont hier M. Janssen. 
 
C47a ( later C50) 
Dit is waarschijnlijk een twee-
woonst geweest met C47. Het 
stond tussen de huidige woningen 
Dorpsstraat 50 en 54, ongeveer op 
de plek van nummer 52. 
Hier woont vanaf 1906 het gezin 
van Adrianus Cornelis Peeters 
(1878) en Petronella Maria 
Verkooijen (Chaam 1877). Zij 
kwamen van de Kleine Maaijen 
(C89), later verhuizen zij er weer 
naar terug. 
Vanaf 1912 woont hier ook het 
gezin van Adrianus Bernardus 
Geerts (1885), gehuwd met Anna 
Cornelia Kusters (Nellie). Zij zijn 
afkomstig van C59 (Het Haand-
poaltje). Zij verhuizen later naar 
de Maaijkant, eerst naar C86 ‘t 
Hoefke, later naar C93. 

C47 (later C51, nu Dorpsstraat 
54) 
Deze woning is te zien op de foto 
met ‘Groet uit Ulicoten’ bij C45. 
Het is het laatste huis aan de 
rechterkant van de straat (links op 
de foto). 
Hier wonen Johanna Maria 
Meeuwesen (1831) en haar nicht 
Catharina Muesen (1869). Zij 
vertrekken in 1901, Johanna 
Maria naar Breda, Catharina naar 
Alphen. 
In 1901 komt hier tot 1903 te wo-
nen het gezin van Frans Verschue-
ren (Meir 1859). Vanaf 1903 
tot 1905 woont het gezin van 
rijksveldwachter Wilhelmus van 
den Busche (Ossendrecht 1869) 
er. In de drie daaropvolgende jaren 
het gezin van Leo Bernard Bervoets 
(1878). 
In 1908 komt Christianus Antonius 
van den Broek (Christ de kuster, 

Chaam 1879), getrouwd met Wil-
helmina Louisa Verschuren (Mina 
Chaam, 1884) met hun kinderen 
Cornelia Elisabeth (Cor 1909), 
Elisabeth Anna (Bets 1910), Maria 
Johanna (Marie 1911), Petrus 
Adrianus (later ook koster, Piet de 
kuster, 1913, getrouwd met Jet 
van der Schoof) er te wonen. Later 
verhuist dit gezin schuin naar de 
overkant (nu Dorpsstraat 77) naast 
café De Kroon en worden er nog 
enkele kinderen geboren. 
Christianus van den Broek was 
koster, later ook schoenmaker. Zijn 
zoon Piet is na hem vijftig koster 
geweest in Ulicoten. Mijn vader 
Gust herinnert zich dat Piet de 
kuster tijdens het knippen – want 
Piet was ook kapper – vertelde dat 
Trieneke van Lexe (zie C46) hun 
buurvrouw was geweest. 
Waarschijnlijk is hier ook school 
geweest. Hier zouden Jan Vugt 
(1887, zie C22) naar school 
gegaan zijn en ome Janus Geerts 
(1886, van den Hazenberg C68). 
Dit huis is in de jaren dertig 
afgebroken. Rond 1937 is op deze 
plaats café De Veehandel neerge-
zet. Nu is adviesbureau Verschel en 
(Harry) Van Dun er gevestigd.

C47b (later C52,  
nu Dorpsstraat 79)

Dit is café De Kroon1. Vanaf 1909 
woont hier Maria Elisabeth van der 
Steen (1849), weduwe van A. van 
Opstal, met de kinderen Gerardus 
Johannes (Geert 1876), Johan-
nes Baptist (Jan 1878), Adriana 
Catharina (1885). Zij komen van 
het Hondseind (C74). 
Zoon Geert neemt later het café 
over. Geert trouwt met Petronella 
Noijens (Pita Chaam, 1879), zij 

1    Iedereen kent het café als De 
Kroon. In alle officiële stukken staat het 
ook onder die naam vermeld, soms als 
De Croon. En dan lees je in het raam 
boven de deur ‘In de Kroon’!

Café De Veehandel is rond 1937 gebouwd.

Terras van De Veehandel aan de 
Dorpsstraat.



60       van wirskaante 2018/3

krijgen hier de kinderen Maria 
Cornelia Elisabeth (Miet 1911) en 
Cornelius Antonius Johannes (Kees 
1913), later volgen meer kinderen.
Miet van Opstal, dochter van Geert 
van Opstal, trouwt met Harry de 
Kort, zij nemen het café over. 
Nu is dit zaal- en eetcafé De 
Kneut.

C48 (later C53, nu Dorpsstraat 
58)

Hier woont Johannes Thomas 
Verheijen (ook genoemd Jan 
van de Hoef, want hij is geboren 
op de Hoef zie C34, 1860). Hij 
is gehuwd met Adriana Maria 

Peerden (1865). Hun kinderen zijn 
Adrianus Josephus (Jaan 1898), 
Josephus Johannes (Sjef 1900), 
Maria Aloysia (Marie 1902), Maria 

Cornelia (Cor 1904), Augustinus 
Cornelis (Gust 1907), Alphonsus 
Ambrosius (Fons 1909, hij trouwt 
met Johanna van den Heijning, zij 
blijven in zijn ouderlijk huis wo-
nen.). Ook woont een zuster van 
Anna Maria Peerden hier bij in: 
Maria Louisa Peerden (tante Wies 
1868). In 1911 komt zijn vader 
Adriaan Verheijen (1825-1912) 
inwonen, vanaf C35.  
Op de eerste steen naast de 
voordeur staat: J.T. Verheijen A.M. 
Peerden mei 1904. Dit huis is op 
de plaats van het oude huis gezet. 
Dat is afgebroken. 
De kinderen van Jan van de Hoef 
worden als volgt genoemd: Gust 
van Jan van de Hoef van het 
Hondseind (omdat Gust op het 
Hondseind ging wonen), Fons 
van Jan van de Hoef, Sjef van Jan 
van de Hoef, Cor van Jan van de 

C47b Met gouden bruiloft in 1928 van Kees en Trien van der Steen-Voeten, 
getrouwd op 18-11-1878 (Zij hebben diamanten bruiloft in 1938).  
coll. André Moors

C47b Eetcafé De Kneut en C48a in 2016.

C48 in 2017. 

C48 Gevelsteen met J.T. Verheijen en 
A.M. Peerden mei 1904.
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Hoef, Marie van Jan van de Hoef. 
De oudste zoon van Jan van de 
Hoef wordt evenwel Jaan Peerden 
genoemd, naar de achternaam van 
zijn moeder. Waarom niet gewoon 
Jaan van Jan van de Hoef weten 
we niet. 
Nu woont hier een kleindochter 
van Fons van Jan van de Hoef: 
Margo Verheijen, en John van 
Tilburg.

C48a (later C54, nu Dorpsstraat 
81) 
Vanaf 1904 (verhuisd vanaf C31) 

woont hier het gezin van Carolus 
Ludivicus de Loose (Ruijsselede, 
België 1878, timmerman) en Ida 
Philomena Peeters (1881). Zij 
verhuizen later naar C24 en nog 
later naar Hoogstraten. 
In 1919 komt het gezin van Adri-
aan (Jaaneke) Leijten (Chaam 
1883) en Dian Cornelia Peeters 
(Minderhout 1883) hier wonen. 
Dit huis is ongeveer in 1970 afge-
broken. In het nieuw gezette huis 
woont Ton Leijten, geen kleinzoon 
van Jaaneke Leijten, wel familie. 
De vader van Ton is Jos en de va-

der van Jos is Jan (uit Chaam) en 
deze Jan is een broer van Jaaneke 
Leijten.

C48b (later C55, nu Dorpsstraat 
85)  
Johannes Cornelis Baijens (Jan 
1874, onderwijzer, later hoofd der 
school) bouwt hier een nieuw huis 
en verhuist in 1906 vanaf C45 
hier naar toe, met zijn vrouw Fran-
cisca Hoefnagels (1858), naaister. 
Haar ouders Hendrik Hoefnagels 
(Heintje Meir 1827-1908) en 
Barbara van Beckum (Oudenbosch 
(1824) woonden er bij in. Barbara 
van Beckum vertrekt in 1909 naar 
Tilburg, een jaar na het overlijden 
van haar man. 
Nu woont hier Corrie Brouwers.

C49 (later C56, nu Dorpsstraat 
87/89) 
Hier wonen Hendrik Verschueren 
(Meir 1869) en Maria Carolina 
Adriaensen (Meerle 1874) met 
hun kinderen Anna Catharina 
(Minderhout, 1899) en Maria 
Theresia (1900). Dit gezin vertrekt 
in 1900 naar Minderhout. 
De woningen C49 en C50 staan 
achter elkaar, of het was een twee-
woonst met een schuurtje erachter. 
Adrianus Meeuwesen (Jaanoom 

C48b Met links soldaat en tweede van rechts meester Baijens, in Eerste Wereld 
Oorlog. 

C48b Fransisca Hoefnagels (helemaal 
rechts) en daarnaast haar man mees-
ter Baijens, met 4 soldaten in Eerste 
Wereld Oorlog. coll. Marcel Snijders

C48b in 2016. 
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1851), getrouwd met Adriana 
Maria Aerts (tante Mieke 1851), 
laat beide huizen C49 en C50 
afbreken en bouwt hier een nieuw 
huis. Zij verhuizen in 1909 vanaf 
C21 (Heihoef) hier naar toe. 
Op Dorpsstraat 87 woont nu 
familie Hans en Carla Bervoet - 
Snijders

C50 (nu Dorpsstraat 87/89) 
Hier woont Johanna Aarts (Alphen 
1859), weduwe van J. v.d. Broek, 
met hun kinderen Maria Adriana 
(1892), Adriana Engelina (1894), 

Adrianus Bernardus (1896) en 
Carolus Josephus (1897). Dit ge-
zin verhuist in 1904 naar Baarle-

Nassau. Zie ook bij C49. 
Op Dorpsstraat 89 wonen nu Sjef 
en Annet Snijders.

C51 (later C57, nu Dorpsstraat 
91) 
Hier woont Johannes Boeren 
(1856), herbergier met als bijnaam 
de Schipper, gehuwd met Sophia 
Herrijgers (Meir 1858), met hun 
kinderen Antonius Fransiscus 
(1882), Maria Cornelia (1884), 
Lucovicus (Louis 1886, hij wordt 
hier smid; Jan Geerts heeft dit later 
overgenomen), Aloisia Josephina 
(1888), Anna Cornelia (1890), 
Wilhelmina Fransisca (Mien 
1892), Ugenie Antonetta (1895), 
Emma Maria (tante Emma 1898 
trouwt met Bernard Meeuwesen, 
zie C26), Julia (1900), Angela 
Aloïsa (1902). 
Nu wonen hier Henk Theeuwes en 
Annie van Gorp.

C52 (later C59, nu Bosstraat 2) 
Dit is Het Haandpoaltje. Hier 
woont Josephus Geerts (Sjef 
1857-1906), gehuwd met Corne-
lia Pauwels (1860), met hun kin-
deren Adrianus Bernardus (1885), 
Maria Petronella (Marie 1886), Jo-
hannes Geerts (Jan 1888), Louisa 
Maria (1891), Cornelis Bernardus 
(Nard 1893), Josephina Maria 
(Fien 1895), Anna Johanna (Ant 
1898), Catharina Maria (To 1901) 
en Alphonsus Gerardus (1906-
1910). Haar zuster Johanna Maria 
Pauwels (1854) woont er bij in. 
Deze boerderij is rond 1873 gezet 
door Cornelis Pauwels (1829), 
vader van Cornelia Pauwels. 
Wie hier nu woont, weten we niet. 
(Nu woont er Jan Harings, een van 
de Tafelmeesters, waar Amalia op 
de lokale Heemdag op bezoek is 
geweest. Het bedrijf is in de schuur 
achter woning gevestigd, red.).
C53 (later C60, nu Meerleseweg 

C49 nu Dorpsstraat 87 en 89 in 2016. 

C49 gevelsteen met ‘A. Meeuwesen 
A.M. Aarts 5-07-1909’. coll. Archief 
Amalia

C51 Huis van De Schipper, in 2016. 
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3) 
Hier woont Charles Louis Leuris 
(Sjarel, Ruijseliede 1859), ge-
trouwd met Johanna Maria Sche-
pers (Meerle 1861-1907) met hun 
kinderen Johanna Maria (1886), 
Adrianus Jacobus (Jaak, 1889), 
Maria Cornelia Philomena (1891), 
Adrianus Cornelis (Jaan 1894), 
Maria Josephina (Fien 1896), 
Fransicus (Sus 1899), Josephus 
Adrianus (Sjef 1901), Augustinus 
Jacobus (Gust 1904), Anna Maria 
(1907-1907). 
Sjarel Leuris huurt deze boerderij 
van de familie Meeuwesen. 
In 1930 is het gezin van Hendrik 
Voeten (Harry, Baarle-Hertog 
1884) en Johanna Petronella van 
Eijck (Alphen 1885) hier komen te 
wonen. 
Circa 1954 is mijn vaders broer 
Gerard Geerts (1927) in deze boer-
derij komen te wonen. Hij is ge-

trouwd met Marie Kennes. 
Nu is het huis gedeeltelijk afge-
broken. 

Foto’s: familie Geerts tenzij anders 
vermeld.

C52 Nu Bosstraat 2, met haarder en Bernardus, in 2016.

C52 Plaatje op gevel bij hoek met ‘VERBODEN TE VENTEN OF TE BEDELEN’ 
(2016).

C52 Gevelsteen boven voordeur met: 
‘C.PAUWELS’ en onleesbaar onder 
afdakje ‘1871’ (of ‘1873’), in 2016. C53 Nu Meerleseweg 3, in 1989.

C52 De Handpoal, hoek Bosstraat/Meerleseweg. 
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Baarlenaren in Kameroen

Ontmoetingen in een andere wereld (7)  
ANTOON VAN TUIJL

In deze aflevering over ontmoetin-

gen in Kameroen in 1982, vertel 

ik u over onrustig ontwaken, over 

een bezoek aan zeer moedige 

mensen, ploeter ik door moeras-

sen, zie ik het oerwoud verdwij-

nen, verhuis ik naar de hoofdstad 

en laat me vertellen over een mooi 

kippenproject.

Maandag 26 juli  

Als de haan nog maar nauwelijks 
op het idee gekomen is om te gaan 
kraaien – bij het krieken van de 
dag zogezegd – komen de mensen 
hier in huis ook al in beweging. 
Minstens één van hen – een gast – 
doet dat zeer luidruchtig. Hij moet 
blijkbaar na zijn nachtrust nogal 
overhaast naar het toilet ‘pour se 
deposer un peu’ ( nou ja, un peu?) 
Die haast blijkt uit een aantal hard 
open en dicht vliegende deuren. 
Eenmaal terug op zijn kamer begint 
hij aan een hoestbui, die hij met 
gemak een kwartier volhoudt en 
zo te horen met moeite overleeft. 
Maar hij overleeft ze! Dat blijkt 
uit een lange serie stommelende 
en kletterende geluiden, waar alle 
roerende goederen van zijn  kamer 
bij betrokken lijken te worden. Alle 
kamers hebben in de buitenmuur, 
maar ook aan de zijde van de gang 
open luchtroosters. Het laatste uur 
vóór ik opsta, kan ik dus moeilijk 

tot mijn nachtrust rekenen. Maar 
ik blijf wel lekker nog een tijdje 
liggen.

Na de koffie neemt broeder Ri-
chard me mee naar de leprozerie. 
Dat is een vrij ruim opgezet ‘dorpje’ 
met een aantal stenen huisjes en 
daarnaast ook enkele potto-potto-
hutten. Er wonen tegenwoordig 
niet zoveel mensen meer. De 
zorg voor de melaatsen is aan het 
veranderen. Men laat de patiënten 
als het even kan in het eigen dorp 
wonen en zoekt hen daar regelma-
tig op om zorg te bieden. In deze 
streek hebben een Belgische pater 
en enkele Italiaanse zusters dit 
werk voor hun rekening genomen. 
Hun werkwijze heeft meerdere 
voordelen. De melaatse wordt niet 
meer afgezonderd van de gezonde 
mensen. Hij blijft gewoon meetel-
len in de eigen omgeving. Het 
‘paria-stempel’ verdwijnt daardoor.

Nu de verzorging in de eigen 
woonplaats gebeurt, wordt de kans 
groter dat men nieuwe ziektegeval-
len eerder op het spoor komt of 
dat geïnfecteerden zich gemak-
kelijker melden bij de verzorgsters. 
Iedereen ziet nu immers dat men 
de ziekte op elk moment kan 
tegenhouden. Men hoopt dat men-
sen zich daardoor steeds sneller 
na het constateren van de eerste 
verschijnselen zullen melden. Dan 
kan men door medicijnen en hygi-
enische maatregelen de gevreesde 
misvormingen voorkomen. Het 
bezoek aan de dorpen geeft ook 
meer kans tot het geven van voor-
lichting aan de gezonde bevolking. 
Tot voor kort hielden patiënten hun 
ziekte zo lang mogelijk verborgen. 
Het gevreesde vooruitzicht naar de 
leprozerie te moeten en het gevoel 
min of meer uitgestoten te worden, 
waren daarvan de oorzaak.

Een ruim opgezet dorpje.
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In dit melaatsendorp komen echter 
nog een aantal ernstige aantas-
tingen voor. Ik krijg ze in volle 
werkelijkheid te zien. Iedereen 
kent de verschijnselen van foto’s 
en filmbeelden. Maar wanneer je 
iemand begroet die die alleen maar 
een armstomp kan uitsteken in 
plaats van een hand...., dat is toch 
even anders dan een ‘schokkend’ 
TV-beeld. In de dispensaire (wit-
gele kruisgebouwtje) zit een rijtje 
mensen met de restanten van wat 
hun handen en voeten geweest 
zijn in ontsmettingsbaden. Dat wil 
zeggen, ze baden hun ledematen 
in een armzalige verzameling 
emmers, schalen en teiltjes. De 
verpleegster voorziet hen om beur-
ten van zalfjes en zwachtels. Mijn 
petje af voor deze zuster die deze 
beelden elke dag opnieuw onder 
ogen krijgt.
Ook hier zijn mensen te vinden die 
zich ver boven hun handicap uit 
weten te werken. Wij bezoeken een 
jonge kerel die ons, hangend tus-
sen zijn krukken voorgaat naar zijn 
huisje. De onderste delen van zijn 
broekspijpen zijn leeg! Naast zijn 
deur heeft hij een piekfijn verzorgd 
groentetuintje met verschillende 
soorten fris ogende planten. Wij 
kopen een paar kroppen sla. Een 
andere activiteit van deze man is 
het maken van rotan meubelen. 
Niet van dat dunne prutsgedoe, 
maar stoere stevige spullen van 
polsdikke manou stokken en stevig 
vlechtwerk met kunstige verbindin-
gen. Een salontafel, een tweezits-
bankje en twee leunstoelen kosten 
bij hem vijftig gulden. Onvoorstel-
baar!!
 
Op de terugweg kan ik even 
en blik werpen in een van de 
hoofdkwartieren van de ZAPI. Dit 
is een Kameroense organisatie die 
met financiële steun van buitenaf 

de landbouw in dit land moet 
bevorderen. Een heel goed idee 
waar veel goeds uit zou kunnen 
voortkomen, ware het niet dat dit 
een organisatie is die nog typisch 
is voor veel ontwikkelingsgebieden. 
Ze is te topzwaar door een veel te 
groot ambtenarenbestand. Goede 
logische plannen ontbreken. Ge-
bouwen, machines en voertuigen 
worden onvoldoende onderhouden. 
Vooral het laatste is om te huilen. 
Ik heb veel van hun auto’s gezien. 
Hier op het terrein in Doumé ligt 
een aantal beschadigde en kapot 
gedraaide stikdure landrovers  
groepsgewijs te verroesten. Langs 
alle wegen liggen ZAPI-wrakken 
in de bermen, van de weg geraakt 
door onbesuisd rijden, vaak in 
samenhang met onoordeelkundig 
laden. Zonde van het geld! Een 
paar jaar geleden kreeg deze orga-
nisatie voor het werk in dit gebied 
vijftig auto’s. Nu zijn er nog maar 
enkele in bedrijf. Dat is zo jammer, 
want er is werk te doen en hier zou 
de landbouw zich heel goed kun-
nen ontwikkelen. 

Vlak bij het hoofdkwartier heb-
ben ze rijstveldjes aangelegd. Een 
tiental. Ze kunnen er wel honderd 
aanleggen, want de situatie is er 

ideaal voor. Naast de rivier ligt een 
breed vlak moeras, slechts licht 
begroeid en kosteloos te bevloeien 
vanuit een naastgelegen riviertje. 
Het komt er niet van. Nog niet? 
Als de Afrikaan zijn mogelijkheden 
gaat zien en lijn weet te brengen 
in zijn organisatie, dan zou de 
Kameroense landbouw belangrijk 
kunnen worden als voedselleveran-
cier voor de noordelijke buurlanden 
die Sahelproblemen hebben.

Meteen na de middag ben ik 
met de auto op pad gegaan naar 
André. Hij woont in Oulbendamba, 
het eerste dorpje op de weg naar 
Ngélémendouka. Hij wil me graag 
door de moerassen van de grote 
rivier van Doumé loodsen. Hij staat 
me aan de weg op te wachten. Ik 
parkeer de auto en we vertrekken 
meteen. Zoals gewoonlijk voert het 
pad nu ook kilometers ver door 
plantages. Na ongeveer anderhalf 
uur ontmoeten we Joseph, die op 
zijn terrein een schuurtje bouwt 
om zijn maïs te drogen. 

Hij vergezelt ons op onze ver-
dere tocht. Wij werken ons met 
kapmessen door stukken ondoor-
dringbare begroeiing heen en staan 
plotseling voor de Doumérivier. De 

De rivier ligt tussen brede moerassen.



66       van wirskaante 2018/3

enige verbinding tussen de twee 
oevers is een dunne veerkrachtige 
paal. Via deze ‘brug’ bereiken we 
zonder problemen de overkant. 
Maar dan begint het! Er is eigenlijk 
geen sprake van een oever. De 
rivier gaat hier ongemerkt over in 
een uitgestrekt moeras. Heb je bij 
het lopen flink wat plantenmateri-
aal onder je schoenen, dan zak je 
niet al te diep weg. Er zijn echter 
ook plaatsen waar je tot je knieën 
door de modder ploetert. 

Na drie kwartier vastzuigen en 
weer loswerken, bereiken we de 
rand van een uitgestrekt open 
terrein. De grond is er zo nat en 
drassig dat hier geen bomen en 
struiken kunnen groeien. Er staan 
alleen grassen en varens. Die 
groeien hier zo weelderig dat je er 
niet overheen kunt kijken. Ik moet 
aan de rand van die vlakte in een 
boom kruipen om al dat moeras-
groen te kunnen overzien. Eigenlijk 
zou de rivier hier heel breed 
moeten zijn. Vanaf de oevers is hij 
echter stelselmatig dichtgegroeid. 
Zo ontstond een moerasvlakte van 
wel vijfhonderd meter breed. Kris-
kras door dit moeras lopen sporen 
van antilopen. Hier leeft een soort 
die ongeveer zo groot is als onze 
damherten.

Terug in de plantage van Joseph 

giet ik mijn schoenen leeg, wring 
mijn sokken en broekspijpen uit  
en eet een intussen door Joseph 
geroosterde maïskolf. Ook André is 
gul. Hij geeft mij nog een maïskolf 
en een mooie rijpe papaya mee als 
geschenk. Met hem volg ik nu een 
andere piste (bospad) waarlangs 
we binnen een half uur op de weg 
aankomen. Dan hebben we toch 
nog een uur nodig om de auto te 
bereiken.
Vanmiddag ben ik dank zij twee 
vriendelijke mensen weer heel wat 
ervaringen rijker.

Dinsdag 27 juli 

Vandaag is broeder Frits jarig. Dat 
brengt, vooral bij de koffie, heel 
wat bezoekers op de been, waar-
onder de bisschop. Richard heeft 
volgens geheel nieuw recept een 
levensgrote cake gebakken. 
Dit wordt mijn laatste dag in 
Doumé. Morgen kan ik mee naar 
de hoofdstad Yaoundé. Van de laat-
ste kans maken we, Richard en ik, 
nog gauw gebruik om naar Bertoua 
en Dimako te gaan. In Bertoua 
moeten we een aantal boodschap-
pen afwerken. Dat geeft mij de 
kans om een blik te werpen in een 
stel winkeltjes. Voor onze begrip-
pen zijn die ontzettend primitief 
en rommelig. We komen echter 
ook in een gereedschappenzaak 

waarin een ruime sortering spullen 
overzichtelijk uitgestald is, met 
prijskaartjes erbij. In een andere 
zaak, waar we verf gaan zoeken, 
lijkt het dat ze totaal ‘geen last’ 
hebben van efficiënt werken. Twee 
winkelbedienden en de baas zelf 
houden zich op hun dooie gemak 
met onze vraag bezig. Na ruim een 
kwartier spelen ze het gedrieën 
klaar ons een pot verf van een kilo 
te verkopen. Tel uit je winst!
Wij lopen ook nog even bij de pro-
cure van de paters van de Heilige 
Geest binnen. Pater Siem, met 
pijp, helpt ons aan wat levensmid-
delen. Deze procure koopt allerlei 
goederen in het groot in en haalt 
die met een eigen vrachtwagen op 

Tot over je knieën door de modder ploeteren.

Enorme stapels planken en balken.

Een schuurtje om maïs te drogen is in aanbouw.
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in Yaoundé. De missieposten uit de 
wijde omgeving kunnen hier uit die 
voorraad hun boodschappen doen. 
In het patershuis – ook een echte 
zoete inval – drinken we een kop 
koffie met de paters Jan Woldering 
en Willem de Jager. De laatste is 
een missionaris van het eerste uur. 
Hij legde nog grote afstanden te 
voet af en maakte echt primitieve 
omstandigheden mee. Onlangs nog 
kreeg hij twee onderscheidingen. 
Een uit Nederland omdat hij zich 
veertig jaar lang ingezet heeft voor 
Afrikaanse minderbedeelden. De 
andere uit Kameroen voor veertig 
jaar dienstbetoon aan het land. 
Toch zegt zo’n man op een bepaald 
moment: “Wat hebben wij hier veel 
overhoop gehaald! Wij brachten 
hier ons geloof en cultuur. Ik merk 
dat die hier niet goed passen, maar 
intussen is de eigen cultuur van 
de mensen hier wel verstoord. Wat 
moeten deze mensen nou?” Heel 
triest wanneer dit je conclusie moet 
zijn na veertig jaar hard werken. 
Ik krijg een dik pak brieven, kaar-
ten en andere stukken mee om ze 
in Yaoundé te posten. Zo werkt dat 
hier.

Op de terugweg doen we Dimako 
aan. We hebben niet veel tijd. 
Daarom kan ik alleen wat snelle 
indrukken opdoen van het enorme 
houtverwerkingsbedrijf. Hier 
bewerken ze de enorme oerwoud-
bomen. Met loeizware machines 

worden de geweldige stammen 
in zeer hoog tempo afgeschild in 
dunne plakken om er triplex van te 
maken. Die dunne lagen schuiven 
door tientallen  meterslange droog- 
en lijmmachines. Een serie grote 
stoomketels wordt gestookt met 
afvalhout. Met de stoom kan men 
voldoende elektriciteit opwekken 
om het enorme bedrijf met al zijn 
monsterlijk grote machines dag 
en nacht te laten draaien. De hele 
omgeving is uitbundig verlicht.
In een andere hal worden stam-
men in razend tempo tot balken en 
planken gezaagd. Grote vorkhef-
trucks jakkeren heen en weer om 
stapels te maken.

Er komt juist weer een knoert van 
een oplegger aanrijden. Hij brengt 
nieuwe zware stammen binnen. 
Op het voorterrein staan geladen 
vrachtwagens klaar om gezaagd 
materiaal af te voeren. 
Wat wordt hier veel hout verwerkt. 
Hier wordt het oerwoud opgeslokt! 
Wanneer gaat die honger over?
In het halfdonker zoeken we onze 
weg door het zeer rommelige dorp. 
Het is er benauwd en rokerig, want 
overal in de omgeving liggen hopen 
zaagsel en schors te smeulen. Wij 
willen zuster Xaveria nog even 
opzoeken. Zij is al jaren bezig met 

een bijzondere vorm van kunstnij-
verheid. Zij maakt samen met twee 
zwarte helpsters – meegekomen 
uit een melaatsenkolonie waar zij 
eerst werkte – applicatiewerk met 
behulp van geklopte boomschors. 
Het kloppen van boomschors tot 
een zachte buigzame ‘lap’ is pyg-
meeënwerk. Zij weken de schors 
en slaan daarop met een oli-
fantskies tot ze vrij soepele lappen 
overhouden. Met deze zeer oude 
techniek maakten zij vroeger hun 
lendendoeken. 

De verschillende boomsoorten 
die zij er voor uitkiezen, leveren 
materiaal op dat heel mooi van 
structuur is en prachtige harmonië-
rende tinten heeft van donkerbruin 
tot bijna wit. De zuster kan zelf 
niet goed tekenen en is dan ook zo 
eerlijk dat ze geen eigen ontwerpen 
maakt. Ze heeft iemand gevon-
den die gave Afrikaanse thema’s 
ontwerpt. Eenmaal uitgevoerd, 
harmoniëren de tinten prachtig. 

De naden tussen de vlakken 
worden afgezoomd met ragfijn ge-
vlochten raffiakoorden. Die betrekt 
ze ook van de Pygmeeën. Er is 
zoveel vraag naar haar werkstuk-
ken, dat ze de bestellingen niet kan 
bijbenen. Ik krijg wat kleine stalen 

Er komt juist weer een lading hout 
binnen.

Soepel geklopte boomschors dient als lendendoeken.
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mee van verschillende soorten 
schors. Weer een leuke aanwinst 
voor mijn verzameling souvenirs.
‘s Avonds vieren we de verjaardag 
van Frits. We maken het niet te 
laat, want morgen vertrekken we al 
om zes uur.

Woensdag 28 juli   

Om kwart voor zes staat de ontbijt-
tafel klaar en dampt de koffie. Daar 
zorgde broeder Richard voor. Die 
staat altijd zo waanzinnig vroeg 
op. Het heeft vannacht geregend. 

Dat hindert een vlotte reis, want 
de weg is goed glad en er zijn veel 
modderige plaatsen.

In Abong-Mbang gaan we even bij 
de zusters aan om wat post af te 
geven en om zuster William gedag 
te zeggen. Ook in Atok houden we 
even halt. Ik wil hier graag een 
paar foto’s maken van de pastorie 
en de kerk waar pater Dré Wouters 
gewoond en gewerkt heeft. Hij 
was de laatste bewoner van het 
klooster bij Baarle-Grens. De oude 
dorpschef die verrassend snel in de 
buurt is, kijkt eerst wat argwanend. 
Wanneer hij de naam van Père An-
dré hoort, klaart hij als bij toverslag 
helemaal op.

We hebben langdurig oponthoud 
op het traject waar men op grote 
schaal de weg aan het verbreden 
is. De werklui hebben juist een 
paar bomen omgezaagd. We zien 
de laatste nog net over de weg 
donderen. Het duurt een eeu-
wigheid voordat ze de weg vrij 
gemaakt hebben. 

Ja, ze komen van alles te kort hier 
in Afrika, maar tijd hebben ze in 
overvloed.
Meer dan op de heenreis, valt 
het me op hoe ontzettend bochtig 
de weg is op die laatste tachtig 

kilometer voor Yaoundé. Voor 
een chauffeur die al ruim vijf uur 
onderweg is, moet deze laatste 
etappe een zware opgave zijn. 
Frits geeft dat ook grif toe. Ik had 
natuurlijk best het stuur af en toe 
eens over willen nemen om Frits 
wat te ontlasten. Maar rijden in 
een onbekende auto en op deze 
onvoorstelbaar slechte en ook 
nog natte wegen zou toch riskant 
worden.

Goed half een sta ik bij Collège 
Vogt weer oog in oog met de twee 
gevaarlijke waakhonden. Onder 
geleide ga ik ernaar toe. Ze mogen 
even snuffelen. Dat is voldoende 
om verder zonder gevaar in en uit 
te kunnen lopen. Hier woont een 
groepje Canadese broeders van 
De la Salle en de Nederlandse 
broeder Irené. De broeders zitten 
aan tafel. Na een korte kennis-
making sluiten we gauw aan. Het 

Een werkstuk van geklopte boom-
schors.

Op weg naar Abong-Mbang.

Broeder Irené (Jan) Verhoeven wordt geboren op 25 november 1925 te Mierlo-Hout. Hij is elf jaar als 
hij zijn broer Toon (broeder Stanislas Verhoeven) volgt die al eerder naar Baarle vertrok. In 1946 rondt 
hij zijn opleiding af met het behalen van zijn onderwijsbevoegdheid. Twee jaar geeft hij les aan de St. 
Aloysiusschool in Baarle. Het is een grote wens ven hem om naar Aruba te gaan, maar wordt medisch 
afgekeurd. Wonderlijk genoeg zijn er 1962 geen bezwaren om te gaan werken in Kameroen. Hij wordt 
leraar aan het College van de broeders in Doumé. Na een bijscholingsperiode in Nederland gaat hij terug 
om in de omgeving van de hoofdstad ontwikkelingsprojecten te beoordelen en te begeleiden. In 1991 
krijgt hij gezondheidsproblemen in de vorm van terugkerende aanvallen van malaria. Hij vertrekt naar 
Aruba om daar het aflopende verblijf van de broeders voor te bereiden en te begeleiden. Na zijn terug-
keer in Nederland woont hij beurtelings bij zijn zus als mantelzorger en bij zijn medebroeders in Cuyk. 
Hij overlijdt op 16 februari in 2014.
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zelfbedieningssysteem ervaar ik als 
niet erg gezellig, maar voor dit huis 
met zijn ‘hotelfunctie’ is het wel 
praktisch. Ik begrijp al gauw dat 
broeder Irené al het mogelijke zal 
willen doen om mijn verblijf hier 
prettig te maken. Ik ga van mijn 
kant proberen om zijn ritme zo 
min mogelijk te verstoren. Daarom 
leggen we op zeker moment zijn 
programma naast mijn wensen. Er 
valt heel wat te combineren. Ik zal 
me niet vervelen.

Na een goede middagrust ben ik 
even meegegaan naar de broed-
machine van broeder Irené. Die 
controleert hij natuurlijk regelma-
tig. Er zijn net kuikens aan het 
uitkomen. Morgen ga ik hem hier 
helpen met schoonmaakwerk. Dat 
geeft me de kans meer te weten te 
komen over het grote kuikenproject 
dat Irené hier samen met de Cana-
dese broeder Carol heeft opgezet. 
Met eigen ogen zien en er tegelijk 
over praten, geeft, naar ik hoop, 
meer inzicht dan het lezen van een 
rapport.

‘s Avonds moet Irené een bood-
schap doen aan het andere eind 
van de stad. De kans om de 
hoofdstad ook bij avond te ervaren, 
laat ik niet schieten. In het cen-

trum staan grote en soms mooie 
gebouwen, maar de stad heeft ook 
uitgebreide huttenwijken. 

We wriemelen ons door de zeer 
drukke Bamilekewijk. De mensen 
die hier wonen, zijn afkomstig 
van het noordwestelijk deel van 
Kameroen. Zij vormen de echte 
‘van-alles-en-nog-wat’ handelaren. 
De buurt is dan ook vergeven van 
de winkeltjes, straathandeltentjes 
en ambachtsplekken. Dat drukke 
gedoe gaat blijkbaar non stop door, 
ook ‘s nachts. Doordat Yaoundé in 
meerdere dalen en tegen verschil-
lende hellingen aan gebouwd is, 
hebben we soms mooie uitzichten 

op verlichte delen van de stad. 
Goed half tien rijden we weer de 
‘Colline Sacré’ (Gewijde Heuvel) 
op. Deze heuvel is zo genoemd, 
omdat zo ongeveer alle religieuze 
organisaties en kerkelijke instan-
ties op deze ene heuvel bij elkaar 
gekropen zijn.

Donderdag 29 juli

Meteen na het ontbijt ga ik weer 
met Irené mee naar de broedma-
chine. Er is werk aan de winkel. 
Lege eierschalen en onbevruchte 
eieren ruimen we op. We schrob-
ben allerlei rekken af en maken de 
hele ruimte goed schoon. Eigenlijk 
moet er nog ontsmet worden maar 
de spuit werkt niet. Die ‘slopen’ 
we eerst even en vinden de fout. 
Er moet een nieuw onderdeel in. 
Daarvoor moeten we de stad in. 
Goed, de spuit werkt weer! 

Na de middag ga ik eens rondsnuf-
felen in de kunstwinkel die een van 
de missionarissen hier ooit opgezet 
heeft. Men vertelde me dat je daar 
een betrouwbaar adres had om wat 
souvenirs te zoeken. 

Ik kijk goed rond en reken veel. 

Het duurt lang voor de weg weer vrij is.

In het centrum staan grote en soms mooie gebouwen.
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Eén van mijn uitkomsten is dat er 
in een aantal echt mooie souve-
nirs onverantwoord veel geld gaat 
zitten. Ik kan het voor mezelf niet 
verantwoorden om honderden gul-
dens uit te geven aan souvenirs in 
een land waar ik mensen al maar 
zie rekenen om met hun beperkte 
middelen zo veel mogelijk voor 
de bevolking te kunnen doen. Ik 
zal me dus beperken tot een paar 
kleine dingen. Naast echt authen-
tiek Afrikaans werk, wordt er ook 
‘souvenirgoed’ gemaakt. Ik laat dat 
‘goedkope’ seriewerk liever staan. 

Zelfs in de stad kunnen blijkbaar 
nog zoveel krekels, cicaden en 
sprinkhanen een woonplaats 
vinden, dat ‘s avonds en ‘s nachts, 
maar zelfs overdag de lucht vol is 
van hun gesjierp en gesnerp.

Vrijdag 30 juli

In het programma van Irené past 
het het best als we vandaag naar 
Efok rijden om broeder Norbert op 
te zoeken. Op het laatste moment 
horen we dat die zeer waarschijn-
lijk naar de stad komt. We gaan 
toch. Efok is niet ver en Norbert 
zou pas in de namiddag vertrek-
ken. Mooi dat we hem onderweg 
tegenkomen. Hij ziet ons niet, 
dus keren wij en zetten een ‘wilde 
achtervolging’ in, dwars door grote 
stofwolken die de grote vrachtwa-
gens op de droge laterietweg ver-
oorzaken. Zo maar langs de weg 
overhandig ik hem wat voor hem 
bestemde post en pakjes die ik al 
vier weken mee van hot naar haar 
sleep. Het huis in Efok – waar Nor-
bert betrokken is bij de opleiding 
en vorming van inlandse broeders 
– ligt in een fraai aangelegde tuin 
die geurt van de bloeiende bomen 
en struiken. Er ligt een flinke lap 
grond omheen. 

Omdat we nog voldoende tijd heb-
ben trekken we wat verder naar 
Efang om het bedrijfje te bekijken 
van waaruit Irené en Carol hun 
ontwikkelingswerk voor de omlig-
gende dorpen organiseren. Hun 
thuisbasis is een terrein aan de 
rand van het dorp. Daar staat een 

leuk huisje, zo ingericht dat men er 
goed verzorgd kan overnachten. Je 
zou er zelfs wel permanent kunnen 
wonen. Mijn proper oog ziet direct 
dat een bekwame huisvrouw hier 
haar hartje nog eens flink zou 
kunnen ophalen. Naast het huisje 
bevindt zich een speels open 
lucht leslokaaltje, waar regelmatig 
scholingsbijeenkomsten gehouden 
worden. Mensen uit de dorpen in 
de omgeving komen daar op af. 
Er is ook een kleine werkplaats, 
waar jonge mannen kans krijgen 
eenvoudig timmerwerk te leren. 
Dat maakt hen vaardig genoeg 
om meubeltjes en ander houten 
gebruiksgoed te maken. Ze leren 
er ook omgaan met elektrisch 
aangedreven machines voor hout-
bewerking. Straks zijn die voor zo’n 
dorpstimmerman bruikbaar. De 
omgeving van Efang krijgt binnen-
kort elektriciteit. Daar speelt men 
hier dus al op in.

Achter op het terrein staan enkele 
kippenhokken. Daarin experimen-
teren Irené en Carol met verschil-
lende rassen. Ze zoeken natuurlijk 
naar een variëteit die voor deze 
streek het meest geschikt is. Op 
dit moment lijkt dat een eigen 
fokproduct te worden: het ras ICA 
(Irené Carol). Het zijn grote grof-
gebouwde kippen – de hanen zijn 
helemaal ‘kingsize’ beesten – die 
drie gunstige factoren combineren. 
Ze hebben een grote weerstand 
tegen klimaatinvloeden en ziekten. 
Ook blijken ze een goede legpres-
tatie te garanderen. Tenslotte blijft 
er aan het eind van hun legperiode 
een goede pan vlees over. Het 
komt er nu op aan met de kleine 
groep dieren zorgvuldig verder te 
selecteren om inteelt te voorkomen 
en de goede eigenschappen te 
versterken. Irené en Carol beschik-
ken sinds enige tijd over en mooie 

In het kunstatelier zoek ik enkele 
souvenirs.

Ze verkopen er ook ‘goedkoop’ serie-
werk.
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broedmachine met een capaciteit 
van vierduizend eieren. 

Zij zijn met het kippenproject 
begonnen omdat het houden van 
kippen een eenvoudige en veilige 
vorm van veeteelt kan zijn voor de 
jonge boeren uit de dorpen. Om 
onafhankelijk te zijn van de import 
van kuikens uit Europa broeden 
ze zelf eieren uit. Die import is 
namelijk in handen van grote com-
merciële bedrijven. Het gewone 
dorpsboertje komt daar nooit 
tussen. De twee broeders kunnen 
nu regelmatig een aantal mensen 
in de dorpen van kuikens voorzien. 
Het werkt heel kleinschalig, want 
ze leveren aantallen van vijfentwin-
tig tot enkele honderden kuikens. 
Intussen zijn er al bedrijfjes die 
broedeieren beschikbaar hebben. 
De achtergrond van dit project 
is natuurlijk dat het consumeren 
van eieren en kippenvlees wat 
meer eiwitten in het voedselpakket 
brengt. Belangrijker is misschien 
nog wel, dat de broeders via dit 
werk in contact komen met de dor-
pelingen zodat ze ook voorlichting 
kunnen geven op het gebied van 
plantagebeheer, keuze van gewas-
sen, verzorging van huis en erf, 

enzovoort. Men stelt daarvoor heel 
instructieve boekjes samen. 

Broeder Irené vertelt dat hij al 
mooie resultaten begint te zien. 
Hij geeft een aardig voorbeeld. Er 
zijn steeds meer mensen die twee 
maaltijden per dag nemen in plaats 
van een. Dat heeft meteen ook 
tot gevolg dat de kinderen in het 
middaguur tussen de schooltijden 
thuis opgevangen worden. Het lijkt 
heel eenvoudig, maar om zover 
te komen, moeten wel heel oude 
patronen doorbroken worden.

Een instructief boekje.

Broeder Norbertus (Martien) Hendriks wordt geboren op 18 juli 1921 in St. Anthonis. Op twaalfjarige 
leeftijd komt hij naar Baarle. Hij wil graag broeder missionaris worden. Zijn eerste onderwijservaring doet 
hij op in het schooltje van het grote woonwagenkamp van Heesch. In 1945 vertrekt hij naar Aruba, al 
beschouwt hij dat niet als een missiegebied. Daar ontwikkelt hij zich tot een echte talenman. Hij leert 
Esperanto, Frans, Engels en Spaans. Wanneer de Nederlandse broeders gaan werken in Kameroen dan 
bereidt hij zicht direct voor om naar die ‘echte’ missie te gaan. In 1980 onderbreekt hij zijn missiewerk 
en gaat zich in Lyon scholen in het gebruik van audiovisuele middelen in het onderwijs. Aansluitend 
verdiept hij zich in Rome in de spiritualiteit van De la Salle. Met de opgedane kennis hervat hij zijn werk 
in Kameroen tot 1984. Dan komt hij terug naar Nederland en wordt districtscatecheet in Sambeek. Drie 
jaar later wordt hij tot overste van de Nederlandse broeders gekozen. In deze functie heeft hij speciale 
aandacht voor de oudere broeders, zich bewust zijnde van de vergrijzing. Op vijfenzeventig jarige leeftijd 
neemt hij toch nog een onderwijstaak op zich in Haïti. Pas in 1999 doet hij het echt rustiger aan. Hij 
overlijdt in 2007.

Vanavond houden we Nederlandse 
samenscholing op de kamer van 
Irené. Wij drinken samen een 
goed glas om broeder Frits uit te 
zwaaien. Hij vertrekt morgen weer. 
Er worden natuurlijk enkele flinke 
bomen opgezet over mogelijkhe-
den, moeilijkheden en resultaten 
van het werk dat deze mensen hier 
doen. Ik word er wel eens stil van 
wanneer ik hoor wat mensen aan-
durven, hoe ze volhouden, maar 
ook als je hoort wat anderen laten 
liggen of verpesten.
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Handschriften

Merkwaardigheden (92)
ANTOON VAN TUIJL

Voor deze rubriek vind ik steeds 

vaker inspiratie in de vele schen-

kingen die Amalia ontving van 

haar leden en anderen. In de loop 

der jaren groeide onze verzame-

ling uit tot een merkwaardige 

verscheidenheid.

Deze keer heb ik gebladerd in een 
grote stapel schriften waarin men-
sen uit het verre en meer nabije 
verleden verzamelingen noteerden 
van liedjes, gedichten, voordrach-
ten, verhalen, enzovoorts. Ook 
kregen we eens een volle doos met 
‘antieke’ documenten en fragmen-
ten daarvan. 
Mijn oog gaat deze keer niet zozeer 
naar de inhoud, maar vooral naar 
het schrijfwerk. Hoe de handschrif-
ten in de loop der tijden veran-
derden. Hoe prachtig de kinderen 
met name in de eerste helft van de 
vorige eeuw leerden schrijven. Die 
moeten veel geoefend hebben! Met 
plezier laat ik u daarvan een aantal 

voorbeelden zien.
Gaat het schoonschrift verloren? 
Zijn er straks nog mensen die de 
pen kunnen hanteren? We zullen 
onze schriften zorgvuldig bewaren! 
Volgende generaties moeten toch 
kunnen zien dat schrijven een 
soort ‘ambacht’ is.
Wie weet, brengt het recept van de 

jachtschotel in de laatste afbeel-
ding u dit najaar nog op ideeën! 
U hoeft niet te puzzelen want 
kinderen leerden vroeger goed 
schrijven. Velen bewaarden deze 
vaardigheid voor de rest van hun 
leven. Ik hoop dat ik dit in deze 
‘Merkwaardigheden’ een beetje heb 
kunnen aantonen. 
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Een van de oudste tekstfragmenten die we hebben. 
Zonder speciale scholing is zo’n oud handschrift niet 
te lezen. Zwierig is het wel!

Minder sierlijk maar leesbaar schrijft de organist van 
de Remigiuskerk in 1726. Hij ontving zijn loon van 
kerkmeester Wilm Haevermans.

Zijn pastoor, Cornelius Josephus De Wijse, schrijft 
mooier. Hij hanteert de ganzenveer heel vaardig en 
weet ook dat zijn kerkmeester niet Wilm, maar Willem 
heet. De Wijse was pastoor in Baarle van 1717 tot 
1739.

J. B. Robert blijkt niet erg bedreven in het schrijven en 
taalkundig is hij ook niet sterk. Ik lees….’de borge-
meester van barlediek….’ Merkwaardig! Blijkbaar 
schrijft hij wat hij meent te horen als mensen het heb-
ben over ‘Baerle-Duc’ (Baarle-Hertog).

Burgemeester Joannes Petrus van Gilse van Baarle-
Hertog (1744-1912) heeft een gaaf handschrift met 
hier en daar een paar sierlijke krullen. Merkwaardig is 
de datering. Hij gebruikt de Franse Republikeinse jaar-
telling en schrijft het jaar ‘Vendémiaire dertien’. Als ik 
het goed heb, moet dat 1805 zijn in onze jaartelling.

We treffen een vast en goed leesbaar handschrift aan 
in een opstel over het eigenaardige Baarle. We halen 
dit fragment uit een verzorgd schoolschrift van Ria 
Wens (later Snapper-Wens). Op de kaft schreef ze al 
even keurig ‘Heemkunde’. Mooi dat Ria dit schrift bij 
Amalia terecht liet komen.
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Snuffelend in de vele schriften, valt het me op dat 
zoveel mensen vroeger heel mooie handschriften 
hadden. Er waren voor scholen dan ook speciale 
oefenschriften om de strakke regelmaat aan te leren. 
Ik vond hiervan twee voorbeelden.

Rector van den Broek schreef ook over Baarle. Van 
zijn hand is het boek ‘Bijdragen tot de geschiedenis 
van Baerle’. Hij deed heel veel onderzoek en maakte 
talloze aantekeningen. Dat is niet altijd bevorderlijk 
voor het handschrift. Het eerste fragment laat een 
stukje zien van zijn aantekeningen. In het tweede 
fragment zien we hoe hij een tekst meer leesbaar 
uitwerkte.

Hier zien we dat Amalia’s verzameling ook schriften 
bevat met een andere inhoud dan liederen, voor-
drachten en gedichten. Dat daarin het schrijfwerk ook 
verzorgd is, mag blijken uit de twee voorbeelden. 
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Van Kees bewaren we enkele schriften uit zijn school-
tijd. Dit fragment komt uit zijn geschiedenisschrift. Hij 
deed er duidelijk zijn uiterste best op om de prehisto-
rie duidelijk te krijgen! 

De kinderen leerden netjes leesbaar schrijven. Heel 
lang geleden echter werd het echte schoonschrijven 
aangeleerd op de ‘lagere school’. Inktpotje open, de 
inktlap op de hoek van de schoolbank, de kroon-
tjespen indopen, de tong tussen de tanden…. Het is 
ongelooflijk hoe strak en regelmatig de kinderen van 
toen leerden schrijven. Wies van der Steen geeft daar 
een prachtig voorbeeld van.

In veel schriften staan liedjes en gedichten. Fons 
Willemsen heeft er heel veel verzameld. Schriften 
vol! Met zijn grote stevige werkhanden zette hij geen 
schoonschrift neer, maar zijn teksten zijn altijd goed 
leesbaar.

Dit voorbeeld haal ik uit een dik cahier met stevige 
kaft. Hierin verzamelde Net van den Brandt (later zus-
ter Ephraëm) haar teksten in een prachtig handschrift.

Deze pagina komt uit ‘Verhalenboek van groep 5’. 
Het bevat een aantal verhaaltjes die kinderen met een 
onderwerp naar eigen keuze mochten schrijven. Er 
doorheen bladerend, zie je dat deze klas heeft leren 
schrijven volgens een bepaalde methode. Die is bijna 
overal herkenbaar. (Behalve bij een ‘eigenwijsje’, dat 
achter de typemachine van haar vader kroop…!). 
Anke schrijft met haar pen over haar grote hobby. Ze 
doet dat netjes.

Miet van den Brandt (later Van Gool-Van den Brandt) 
schrijft ook mooi. Bovendien zet ze de titels van haar 
liedjes neer in een zeer verzorgd sierschrift.
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Bovenstaand nog zes knappe voorbeelden van 
uiterst verzorgd schrijfwerk. Ze komen uit anonieme 
schriften.
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Heemreis 2018: Station Weert herinnert sterk aan het afgebroken station in Baarle-Grens. Zelfs de 
windvaan laat zien in wiens opdracht het station is gebouwd.

Heemreis 2018: Na de lunch bij de zusters Birgitinessen nog een wandelingetje 
door de kloostertuin (met de Martinustoren op de achtergrond).

Langere wandelingen: Dit jaar hebben de drie langere wandelingen de Mark als 
thema. De laatste ‘Markwandeling’ is op zaterdag 6 oktober.

Nieuwe leden
LIA VAN GILS

In de afgelopen drie maanden 

heeft Amalia van Solms als nieuw 

lid mogen inschrijven:

Fam.  R. Leijten
Mevr.  A. Verheijen  
Mevr.  B. v.d. Made
Mevr.  S. Timmers
Dhr.  L. Wouters
Dhr.  N. Sommen
Dhr.  J. Gillis
Fam. Van der Klij  
 (Recreatiepark  
 De Heimolen)
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Amalia aan het werk (15)
REDACTIE 

Er zal wel niet veel te melden te 

zijn over de afgelopen maanden, 

was de verwachting op de redac-

tie. Het tegendeel bleek waar. 

Ondanks de hoge temperaturen 

is Amalia gewoon aan het werk 

gebleven.

Je vindt in deze ‘Amalia aan het 

werk’ ook een aankondiging voor 

een cursus genealogie (zeg maar: 

het maken van een stamboom), 

een oproep voor helpende handen 

om het heemhuis schoon te 

houden en een oproep om mee 

te helpen met Amalia’s ‘Digitale 

Beeldbank’.

Prijswinnaars
Midzomernachtfair
Elk jaar wordt in Baarle de Mid-
zomernachtfaire gehouden op de 
zaterdag dat in Zuid-Nederland de 
vakantie begint. Het is al veel jaren 
een grote trekpleister, voor mensen 
uit Baarle als voor toeristen van 
buiten Baarle. 
Amalia is al vanaf de allereerste 
keer met een standje op de faire 
aanwezig. Dit jaar met een leuke 
fotowedstrijd. Dat gaf veel aanloop. 

De grote portretfoto’s van bekende 
Baarlenaren werden veelvuldig 
bekeken. Er werd volop gediscussi-
eerd, gegist, samengewerkt of mis-
schien ook wel ‘afgekeken’ welke 
naam bij welk portret hoorde. En 
natuurlijk dachten veel bezoekers 
dat ze alles goed hadden.
Dat viel tegen. Heel vaak ging het 
bij één of twee namen mis. Slechts 
vier bezoekers 
hadden ze alle tien goed: Annette 
Jacobs uit Ulicoten, Jos Pelkmans 
uit Baarle-Nassau, burgemeester 
Leo van Tilburg uit Baarle-Hertog 
en Jeanne van Ginneken uit 
Baarle-Nassau.
Een schiftingsvraag moest dan 
ook uitkomst bieden. Die luidde: 
hoeveel leden heeft Amalia 
vandaag? De twee deelnemers die 
er het dichtst bij zaten, waren de 
winnaars. 

Op die bewuste dag van de Midzo-
mernachtfaire telde Amalia 1741 
leden. Annette Jacobs zat er met 
1775 leden het dichts bij en is dus 
winnares van de eerste prijs. Jos 

Pelkmans met 1778 leden won de 
tweede prijs. Amalia neemt contact 
met hen op over de prijsuitreiking.
Nog even melden dat burgemees-
ter Leo van Tilburg 1700 leden 
had geraden en Jeanne van Gin-
neken 1450. Beiden vallen buiten 
de prijzen.
Amalia kijkt met veel plezier terug 
op de nachtfaire en gaat voor de 
komende editie weer op zoek naar 
een nieuw idee.

Enclaves, een 
nationalistisch 
bolwerk?
Amalia kreeg bezoek van Robin 
Hemley, geboren in de Verenigde 
Staten. Hij geeft sinds vijf jaar 
les aan het Yale-NUS College 
in Singapore en publiceerde tot 
hiertoe twaalf boeken, zowel fictie 
als non-fictie. Robin onderzoekt 
momenteel het nationalisme en 
patriotisme van enclavebewoners. 
Hun identiteit en loyaliteit aan hun 
geboortegrond of hoe het leven in 
een enclave het gevoel van natio-
nale samenhorigheid beïnvloedt. 
Toevallig verzeilde hij net tijdens 
de midzomernachtfair in Baarle. 
Robin was al in Madha (Oman) en 
Nahwa (Verenigde Arabische Emi-
raten) geweest. Zijn volgende stop-
plaats is Büsingen in Duitsland.

Drukte bij de kraam van Amalia op de 
Midzomernachtfaire.
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Cursus stamboom

De laatste jaren wordt het artikel 
‘Aon de praot mee…’ meestal 
afgesloten met een cirkeldiagram 
waarin vanaf de geïnterviewde 
persoon vijf of zes generaties wordt 
teruggekeken. Misschien wil jij 
jouw familiegeschiedenis ook wel 
eens ontrafelen, maar weet je niet 
hoe er aan te beginnen. Kom dan 
naar de cursus genealogie die 
heemkundekring Amalia op zater-
dag 22 oktober organiseert. Zonder 
kosten voor leden.
Wil je meer weten waar je familie 
vandaan komt, waar en hoe ze 
vroeger leefden? Zit er misschien 
een crimineel of – dat willen we 
natuurlijk liever – een beroemd 
persoon tussen je voorvaderen? Als 
je op zoek gaat naar je afkomst, 
ontdek je vaak veel meer dan na-
men en jaartallen. Doe mee en leer 
hoe je hier achter kunt komen:
Wanneer: zaterdag 20 oktober, 
ochtenddeel van 10.00 tot 11.30 
uur en een middagdeel van 12.30 
tot 15.30 uur.
Waar: in het heemhuis.
Wat leren we: gebruik van bron-
nen, internet, zoekmethoden en 
heel veel van elkaar.
En daarnaast: stamboomonder-
zoek en de computer.
Wat breng ik mee: schrijfmateriaal 
en eigen laptop.

Cursus wordt gegeven door: Jan 
Broos (hij maakt ook de cirkeldia-
grammen voor Van Wirskaante).
Opgave verplicht via: cursus@
amaliavansolms.org (deelname 
voor leden van Amalia is gratis). 
Doe het snel want het aantal plaat-
sen is beperkt. Ook je vragen over 
de cursus kun je via dit emailadres 
stellen.

Kennismaking  
metwethouder 
Nico Sommen
Begin juli heeft een kleine delega-
tie van het bestuur een kennisma-
kingsgesprek gehad met de nieuwe 
wethouder cultuur en recreatie van 
Baarle-Nassau, Nico Sommen. 
Bijna twee uur hebben we op het 
heemhuis rond de tafel gezeten. 
Van onze kant is het werk en de 
werkwijze van Amalia toegelicht. 
Van beide kanten is geconstateerd 
dat het steeds lastiger is (jonge) 
vrijwilligers te binden. Nico gaf 
aan daarin te willen meedenken, 
ook hoe de gemeente hierin kan 
ondersteunen.
Bij het doorlopen van de (grote) 
projecten waar Amalia mee bezig 
is, constateerde Nico Sommen 
tot zijn vreugde dat ze de vier 
toeristische pareltjes van Baarle 
dekken, die ook in zijn portefeuille 
zitten. Niet toevallig die samen-
loop, durven wij te zeggen. Amalia 
zoekt juist in haar projecten het 
samengaan van cultuurhistorie 
en toerisme. Dat samengaan zie 
je in het thema militair erfgoed 
(Dodendraadproject), het Merkske 
(beleving en toegankelijkheid), Bels 
Lijntje (project BL150 en activitei-
ten in Baarle-Grens) en enclaves 
(enclaveproject).

De gelegenheid is aangegrepen en-
kele actuele puntjes aan te stippen, 
zoals aanvulling van de gemeen-
telijke monumentenlijst met de 
duikers onder het Bels Lijntje en 
de problematiek van de Visweg: 
in hoeverre blijft deze cultuurhis-
torische route die de eerste kring 
van buurtschappen rond Baarle 
verbindt, bij de aanleg van de 
rondweg nog aantrekkelijk. 

Ontmoetingsdag

Op 26 mei heerst er al vroeg 
bedrijvigheid in de nieuwe woon-
wijk Nassaupark. De Werkgroep 
Dementievriendelijke Gemeente, 
bewoners van de wijk en de 
heemkundekring hebben elkaar 
gevonden bij het organiseren van 
de vierde Ontmoetingsdag die de 
werkgroep organiseert. Doel van 
zo’n dag is om mensen die geleide-
lijk meer moeite ondervinden met 
hun geheugen, bijeen te brengen 
voor een gezellig samenzijn. Daar-
bij hoort een activiteit die er op 
gericht is herinneringen op te roe-
pen en het onderlinge gesprek op 
gang te brengen. Zo leverde Amalia 
eerder al eens oude gebruiksvoor-

Zelf je stamboom maken?

Kennismaking met bewoners van het 
Nassaupark.
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werpen en was ze betrokken bij 
kinderspelen, die door een groep 
kinderen ijverig gedemonstreerd 
werden.

Deze keer haalde Amalia uit haar 
uitgebreide fotoarchief een twintig-
tal portretten van markante Baar-
lenaren tevoorschijn. Die werden 
op groot formaat afgedrukt en op 
panelen geplakt. Daarbij kwam ook 
nog een tiental foto’s van bewoners 
van het Nassaupark. De panelen 
zijn beschikbaar gesteld door de 
fractie Ulicoten. In de vroege mor-
gen worden die verspreid door de 
wijk opgesteld.
Na de ontvangst met koffie en 
gebak in het gemeentehuis van 
Baarle-Hertog, wandelt het gezel-
schap naar het Nassaupark. Het 
weer is prachtig en het is volop 
lente. Enkele bewoners komen 
naar buiten om de bezoekers te 
verwelkomen en een praatje te 
maken. Bij de verschillende por-
tretten wordt het oude geheugen 
stevig aangesproken. De tongen 
komen los en het ene verhaal na 
het andere wordt gedeeld. Zo duurt 
het een hele tijd voordat iedereen 
de ‘druppel’ – het laatste pleintje in 
de wijk – bereikt heeft. Omwonen-
den hebben tafels en parasols klaar 
gezet en er is voor iedereen een 
echte knapzak waarin een smake-
lijke lunch zit. Als de broodjes op 
zijn, trekt het gezelschap weer naar 
het gemeentehuis voor het verdere 
programma.
Ad Jacobs coördineerde de deel-
name in zijn mooie buurtje. Antoon 
van Tuijl leverde hand- en span-
diensten om de portretten in orde 
te maken, te plaatsen en weer op 
te ruimen. Amalia houdt een goed 
gevoel over aan deze mooie dag en 
is graag bereid om ook volgende 
keer weer haar bijdrage te leveren

Harry de Zwerver
Op onze Heemreis 2018 hebben 
we het graf van Harry de Zwerver 
in Tungelroy bezocht. De laatste 
tientallen jaren van zijn leven 
verbleef hij (veel) in Tungelroy, had 
er meerdere ‘vaste adressen’, in 
schuren of leegstaande woningen, 
altijd achteraf. Hij ontving er vanaf 
1963 zelfs zijn AOW. Maar hij was 
ook bekend in Ulicoten. Hij kwam 
daar langs bij de familie Jespers – 
van Beek op de Maaikant.
Erfgoed Tungelroy heeft veel 
onderzoek naar hem gedaan. Maar 
tot onze verrassing was daar niets 
bekend over zijn ‘Ulicotense tijd’. 
Vanuit Baarle was bekend dat hij 
in Tungelroy moest zijn begraven. 
Dat kon Paul Lammeretz van 
Erfgoed Tungelroy bevestigen, maar 
gaf gelijk aan dat het graf na zo’n 
veertig jaar wel zou zijn geruimd. 
Groot was dan ook de verrassing 
toen Amalia een week later een 

telefoontje van Paul kreeg dat het 
graf er nog wel degelijk was. Wat 
bleek. De zusters in Stramproy 
(een dorpje dichtbij Tungelroy) 
verzorgden zijn financiën vanaf de 
tijd dat Harry de Zwerver zijn AOW 
kreeg. Van dat geld konden zij de 
grafsteen betalen. Hij was vlak 
voor zijn dood gedoopt en kon dan 
ook op het katholieke kerkhof van 
Tungelroy worden begraven.
In Tungelroy was hij meer bekend 
als A. Zondertuis. Zo ondertekende 
hij zijn gedichten die werden 
gepubliceerd in het weekblad ‘Het 
Land van Weert’. Toch is er geen 
twijfel mogelijk dat het om één en 
dezelfde man gaat als je Gonny 
Jespers en onze Tungelroyse gids 
Harry Seevens – ook hij heeft hem 
goed gekend toen hij hem als jon-
gen wel eens opzocht in een van 
zijn verblijfplaatsen buiten het dorp 
– bij het graf op de eerste heemreis 
over hem hoorde vertellen. Hij was 
zeer beleefd, wilde niemand tot last 
zijn, at nooit aan tafel mee, was 
een goede verteller en zijn loopje 
was (vanwege een klompvoet?) 
bijzonder.

Zeer waarschijnlijk kwam Harry de 
Zwerver ook bij andere boerderijen 
in Baarle langs. Zo wordt de naam 
van Simons aan Baarle-brug ge-
noemd. Gonny Jespers zou graag 
in contact komen met mensen die 
meer over Harry de Zwerver weten 
uit de tijd dat hij in Ulicoten en 
omgeving verbleef. Dan kan het 
verhaal over zijn leven completer 
worden gemaakt. Ook Erfgoed 
Tungelroy is daar zeer in geïnte-
resseerd. Weet je iets te vertellen 
over Harry de Zwerver, neem dan 
contact op met het secretariaat van 
Amalia, dan brengen wij jou in 
contact met Gonny Jespers. 
Op de website van Erfgoed Tun-
gelroy kun je de publicatie die zij 

Grafsteen van Harry de Zwerver in 
Tungelroy.
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hebben opgesteld over Harry de 
Zwerver inzien: op www.erfgoed-
tungelroy.nl onder de knop publica-
ties een van de laatste artikelen. 
In deze publicatie zijn ook de 
gedichten die hij schreef voor ‘Het 
Land van Weert’ opgenomen. 
Op de site van Erfgoed Tungelroy 
staat ook een foto-impressie van 
ons bezoek (heemreizen) aan 
Tungelroy.

Vragen rond 
Amalia’s WO1-
project
Amalia ontvangt nog altijd veel 
vragen in verband met de herden-
king van de Eerste Wereldoorlog. 
Zo werkt de Vlaamse gemeente 
Lubbeek momenteel aan een edu-
catief spel over WO1, bedoeld voor 
de basisscholen in die gemeente. 
Een van de onderwerpen die aan 
bod komen, is de dodendraad. Ook 
vanuit Lubbeek slaagden namelijk 
jongelui erin de draad te passeren 
en zich bij het Belgische leger 
te vervoegen. Amalia heeft het 
gevraagde documentatiemateriaal 
aangeleverd.

Museum Veenendaal volgde 
met veel belangstelling Amalia’s 
wandeling met straatanimatie op 
zondag 3 juni jl. Het museum 
bereidt een tentoonstelling voor 
over de Eerste Wereldoorlog, 
waarbij ook ruime aandacht aan 
de dodendraad wordt gegeven. 
De expositie zal te zien zijn van 6 
oktober 2018 tot en met 5 januari 
2019. Op zaterdag 15 september 
wordt in Veenendaal hiervoor pro-
motie gemaakt tijdens de jaarlijkse 
opening van het culturele seizoen. 
Amalia heeft haar straattheaterge-

zelschappen aangeprezen om een 
voorproefje te geven van thema’s 
zoals de dodendraad, vluchtelingen 
en brievensmokkel.

Jef Versmissen uit Hoogstraten 
brachten we in contact met Jan 
Willems, kleinzoon van Frans Wil-
lems die tijdens WO1 als aquarel-
list in Baarle actief was. Jan was 
begin 2016 in Baarle aanwezig 
tijdens de lezing van Alex Elaut 
over naar Nederland gevluchte 
kunstenaars tijdens WO1.

Alexander Verstraete van vrtnws.
be werkt aan een zomerreeks over 
markante plekken aan de kust. Zijn 
oog viel onder meer op de doden-
draad, die tot op het strand van 
Knokke liep. Onze website maakte 
hem heel wat wijzer. Alexander 
vroeg om foto’s te delen die als 
illustratie bij het artikel geplaatst 
konden worden. 

Op vrijdag 19 oktober 2018 gaat 
De Nacht van het Kempens Erf-
goed door. De heemkundekring van 
Merksplas nodigde Herman Jans-
sen als spreker uit. Zijn voordracht 
start om 20u en gaat over ‘De 
Rakkers der Grenzen’, het WO1-
boek van passeur Jan Vleugels dat 
in onze regio een cultstatus heeft 
verworven. Vanaf 19u is iedereen 

welkom in de onthaalruimte van 
het Gevangenismuseum onder de 
kapel van Merksplas-kolonie. Het 
museum mag voor of na de lezing 
gratis bezocht worden.

Erfgoed Noorderkempen neemt op 
zondag 9 september met een pas-
seursroute aan Open-Monumen-
tendag deel. Amalia ondersteunt 
deze activiteit met rondleidingen 
tussen 11 en 17u bij het Schakel-
huis in Zondereigen, waar verhalen 
uit De Rakkers der Grenzen op-
nieuw tot leven komen. 

Wederopbouw 
Zondereigen

Erfgoed Noorderkempen werkt 
tevens aan het verhaal over de 
wederopbouw van o.a. Zonderei-

Amalia prijst ‘haar straattheaterge-
zelschappen’ aan. Op de foto Theater 
Pas Geverfd tijdens de afsluiting van 
Amalia’s WO1-project.

De kerk van Zondereigen is na WO2 
heropgebouwd naar plannen van 
architect René Van Steenbergen.
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gen na de Tweede Wereldoorlog 
en de rol die architect René Van 
Steenbergen hierin speelde. Bij 
het Architectuurarchief van de 
Provincie Antwerpen (APA) werden 
de bouwplannen van de heropge-
bouwde woningen gevonden, maar 
daar zijn geen verhalen van de 
toenmalige bewoners gekend. Of 
de werkgroep Zondereigen die kan 
aanleveren? Er wordt getracht dit 
verhaal eveneens op Open Monu-
mentendag te presenteren.

Baarle’s 
ooggetuigenverslag
in ‘Crossroads’ 
Volgend jaar is het 75 jaar geleden 
dat Brabant is bevrijd. Voor Erfgoed 
Brabant aanleiding om met het 
project ‘Crossroads’ te beginnen, 
waarin verhalen van ooggetuigen 
over de Tweede Wereldoorlog wor-
den verzameld. Daarvoor heeft Erf-
goed Brabant een beroep gedaan 
op Brabantse heemkundekringen 
om verhalen aan te leveren. Jos 
van Rozendaal – onze Tweede 
Wereldoorlog specialist – heeft 
gekozen voor het verhaal van Neel 
Ooninckx. Erfgoed Brabant heeft 
dit verhaal gekozen als een van 
de 75 verhalen die in het project 
Crossroads worden opgenomen. 
Het verhaal van Neel Ooninckx 
is eerder gepubliceerd in Van 
Wirskaante (nummer 2015-1). van 
maart 2015. Het is gebaseerd op 
een interview dat Jos samen met 
Antoon van Tuijl in 2009 met Neel 
heeft gehouden.
Het verhaal kan nu ook worden 
gelezen op de website van Cross-
roads – inmiddels is het project 
omgedoopt in ‘Brabant Remem-
bers’: www.crossroads4045.com. 

Omroep Brabant heeft Jos van 
Rozendaal benaderd met de vraag 
of Neel Ooninckx het verhaal in het 
kort voor de camera wilde vertel-
len. Dat heeft Neel gedaan. Op 18 
juni zijn de opnamen gemaakt voor 
de voormalige ouderlijke woning 
van de familie Ooninckx bij de 
vijfsprong op de Haldijk. 
In de loop van volgend jaar wordt 
het ooggetuigenverslag van Neel 
Ooninckx uitgezonden op Om-
roep Brabant. Het komt dan ook 
beschikbaar op de website van 
Brabant Remembers.

Eregalerij 
gesneuvelden
Jos van Rozendaal heeft namens 
Amalia ook meegewerkt aan een 
project van het BHIC (Brabants 
Historisch Informatie Centrum) 
voor het opstellen van eregalerij 
van gesneuvelden. Op een website 
(www.brabantsegesneuvelden.nl) 
wil het BHIC de bijna 1900 Bra-
bantse militairen en verzetsplegers 

die sinds 1940 zijn omgekomen 
een gezicht geven, hun verhaal 
vertellen door hen een plaats te 
geven in de digitale Eregalerij van 
Brabantse Gesneuvelden. Het gaat 
daarbij niet alleen om de slachtof-
fers van de Tweede Wereldoorlog, 
maar ook om Brabantse militairen 
die zijn omgekomen in Nederlands 
Oost-Indië, Nederlands Nieuw-
Guinea, tijdens de Koreaoorlog en 
tijdens de verschillende VN- en 
NAVO-missies daarna.
Voor Baarle-Nassau gaat het om 9 
personen. Daarbij komt eigenlijk 
ook nog de in 1916 in Ulicoten 
geboren Herman Parlevliet, zoon 
van de toenmalige veldwachter.
De website is nog in ontwikkeling. 
Tik op de website als trefwoord 
‘Baarle-Nassau’ in en je ziet om 
welke 9 personen het gaat.

Excursies  
Baarle-Grens
Deze zomer zijn er voor Toerisme 
Baarle twee excursies begeleid 

Neel Ooninckx voor de camera van Omroep Brabant.
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in Baarle-Grens. Eigen inwoners, 
toeristen en toevallige passanten 
namen er aan deel. Bij iedereen 
toch weer die verbazing over wat er 
zich in het verleden op deze plek 
heeft afgespeeld. En jammer dat er 
nu niet zoveel meer herinnert aan 
dat glorieuze spoorverleden. Dus 
ook een goed idee om wat er nog 
resteert ‘op te poetsen’.
De excursies maakten ook duidelijk 
dat de paden die vorig jaar in het 
kader van Bels Lijntje 150 jaar 
zijn aangelegd, nog steeds goed 
beloopbaar zijn. Mede dankzij het 
werk van Amalia’s beheersploeg 
dit voorjaar. Ze worden ook goed 
gebruikt. Op en langs het grote 
perron is het een ander verhaal. 
Daar moet het opschietende groen 
toch wel worden verwijderd om 
het beeld van het perron weer 
mooi zichtbaar te maken. Op dit 
moment is Amalia in gesprek met 
de gemeenten hoe dit het best aan 
te pakken.

In mei is een veertigtal deelne-
mers aan een Erfgoedbrunch van 
Erfgoed Noorderkempen (veelal 
bestuursleden van erfgoedvereni-
gingen n het werkingsgebied van 
Erfgoed Noorderkempen) rondge-
leid over het voormalige emplace-
ment. Een mooie gelegenheid om 
te laten zien hoe Amalia erfgoed en 

recreatie aan elkaar wil koppelen 
en wat daarbij komt kijken.

De BL150-trailer krijgt na de zo-
mer een mooi plekje op het perron 
bij het Spoorhuis. En vormt zo een 
mooi startpunt voor excursies in 
Baarle-Grens.

Bezoek uit Leuven
Op 29 mei ontving Amalia een 
heemgroep van negentien per-
sonen uit de directe omgeving 
van Leuven. Als onderdeel van 
een dagje Baarle, wilden ze ook 
graag een bezoek brengen aan 
ons Heemhuis. Hun vraag was of 
iemand van onze vereniging hen 
ik kort bestek een en ander kon 
vertellen over de eigenaardigheden 
van ons tweelingdorp. Ook waren 
ze heel benieuwd naar wat Baarle 
beleefde in WO1. Dit ter vergelij-
king met het afgrijselijke leed dat 
Leuven te verduren kreeg.
Antoon van Tuijl heeft de groep 
ontvangen en tekst en uitleg gege-
ven over beide onderwerpen. Hij 
had een zeer aandachtig gehoor. 
De gasten kregen ook gelegenheid 
om het Heemhuis te bezichtigen. 
Ook al kan ons oude gemeen-
tehuisje de vergelijking met het 

Leuvense stadhuis niet aan, toch 
vertrok de groep heel tevreden 
om op eigen gelegenheid nog een 
wandeling door ons dorp te maken.

Ervaring delen
Jos Vinckx van Theater Pas Ge-
verfd geeft binnenkort een boek uit 
en informeerde naar onze samen-
werking met boekenwinkels en 
hun kortingspercentage. Erfgoed 
Noorderkempen vroeg inlichtingen 
over de totstandkoming van de 
audiofragmenten voor onze Doden-
draadroute. Wie sprak de fragmen-
ten in? Waren dit professionele 
vertellers of waar vonden wij deze 
mensen? Waar werden de verhalen 
opgenomen? En het belangrijkste: 
wat kostte dit allemaal?

Digitale Beeldbank
Het project ‘Digitale beeldbank’ is 
de afgelopen maanden voortvarend 

Bij de put van de draaischijf. foto: Toerisme Baarle

Er is veel belangstelling voor ons dorp 
met alle eigenaardigheden…
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opgepakt. Een flinke groep mensen 
werkt er momenteel met veel vol-
doening aan. 
Om de twee weken op donderdag 
is er een zogenaamd Beeldbankca-
fé in het heemhuis. Gegevens van 
onder andere foto’s en bidprentjes 
worden dan verwerkt en op internet 
geplaatst. Dat kan trouwens – als 
dat beter uitkomt – ook vanuit huis 
gebeuren, op zelf gekozen mo-
menten. Door het werk worden de 
afbeeldingen met de bijbehorende 
informatie voor iedereen zichtbaar 
op internet. Bij dat werk kan Ama-
lia nog altijd hulp gebruiken!

Vrijdag 19 oktober is de Nacht 
van het Kempens Erfgoed. In dat 
kader is het heemhuis ’s avonds 
open. Het is een mooi moment om 
iedereen het resultaat van Amalia’s 
Digitale Beeldbank te laten zien, 
maar ook hoe er aan wordt gewerkt 
en wat het uiteindelijk doel is. Je 
bent nu alvast uitgenodigd om 
langs te komen. Meer informatie 
via de nieuwsbrief.
Voor iedereen die nu al nieuwsgie-

rig is naar de Digitale Beeldbank, 
de tip om al eens te kijken op de 
website van Amalia onder de knop 
Beeldbank. Je vindt daar ook foto’s 
waarvan bij Amalia niet bekend 
is wie er op staan, waar de foto is 
gemaakt of wanneer. Heb je daar 
informatie over, geef dat dan door 
aan beeldbank@amaliavansolms.
org. 
Veel kijkplezier gewenst en …  als 
je belangstelling hebt om mee te 
doen, laat het dan weten aan Leo 
Voeten via 06-22330009 of via 
het zojuist genoemde emailadres 
van de beeldbank.

Poetsen heemhuis
Eén keer per kwartaal krijgt het 
heemhuis een poetsbeurt. Vloeren, 
ramen, het keukentje. Stofzuigen, 
met een natte doek in de weer. 
Voorzichtig de Japanse kamer stof-
fen én als het nodig is het bestuur 
laten weten dat bepaalde zaken 
toch echt wel dringend (groot) 

onderhoud nodig hebben. 
Op een ochtendje lukt het een 
ploegje van enkele vrijwilligers het 
heemhuis er weer spic en span 
te laten uitzien. Dat ploegje komt 
graag in contact met iemand die 
een handje wil toesteken. Heb je 
er zin in, neem dan contact op met 
Ineke van Strijp (06-15544417), 
zij coördineert de werkzaamheden.
De vraag om een helpende hand 
is van alle tijden. In het heemblad 
van april 1990 troffen we een op-
roep aan voor huishoudelijke hul-
pen en suppoosten; die laatste had 
Amalia toen ook nodig. Zij mochten 
‘zonder curriculum vitae’ sollicite-
ren. Dat kan ook nu, daar doen we 
niet moeilijk over. In 1992 liet het 
bestuur verheugd weten dat een 
stofzuiger was aangeschaft. Hoe 
ze het in de jaren daarvoor schoon 
hielden? Die stofzuiger heeft lang 
dienst gedaan, pas vorig jaar was 
een nieuwe nodig. 
Andere tijden vraagt om andere 
communicatie. Daarom vestigt het 
bestuur er nu de aandacht op dat 
elke keer zeker voor koffie of thee 
wordt gezorgd bij de schoonmaak. 
Doe je mee?

Mededeling in Van Wirskaante van 
maart 1992.

Oproep in Van Wirskaante van april 
1990.

Deze informatie tref je aan op de website van Amalia onder beeldbank.
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Bezoek aan Merksplas-Kolonie
MONIQUE SEGERS

Eind april heeft Amalia een 

bezoek gebracht aan de kolonie 

van Merksplas. Gewoon eens laten 

zien wat daar de afgelopen jaren 

tot stand is gekomen en wat er 

nog staat te gebeuren. Twee gid-

sen hebben de veertig deelnemers 

op een meer dan voortreffelijke 

manier rondgeleid op het ter-

rein. Monique Segers geeft haar 

impressie.

Je merkt het meteen als je je doel 
hebt bereikt:
kaarsrechte dreven van hoge, oude 
eiken en beuken die met hun loof 
een tunnel vormen waar je door-

heen fietst… 
delen van een raster dat 600 ha 
verdeelt in compartimentjes…  
geen kronkelende paadjes waar 
ooit een kalf of ezel de weg baan-
de, geen willekeurige verscheiden-
heid van gedropte woninkjes met 
koterij achteraan…  
Nee, hier heerst orde en tucht op 
de vroegere heide!

We zijn hier op het domein van 
Merksplas-Kolonie waar twee 
vriendelijke dames ons, leden van 
Amalia, opwachten: zij zullen ons 
met vuur en verve de geschiedenis 
van dit mysterieuze  landschap uit 
de doeken doen…
Napoleon beleefde zijn ‘Waterloo’: 
Nederland, België en Luxemburg 
werden verenigd tot ‘Het Verenigd 
Koninkrijk der Nederlanden’. Om 
armoede en bedelarij tegen te gaan 
stichtte generaal Johannes Van den 
Bosch, met steun van het konings-
huis, de ‘Maatschappij voor Wel-
dadigheid’. Eerst in de noordelijke 
provincies, de zuidelijke volgden…
Door middel van landontginning en 
met onderwijs, werk en godsdienst 
als basis wilde men mensen 
uit de armoede halen en op het 
goede pad krijgen. Een utopische 
gedachte! 

Op de heide in Merksplas kwam 

een bedelaarshuis. In 1823 
werden de gronden opgekocht en 
er verrees een complex van vier ge-
bouwen rond een binnenplaats… 
Einde 1825 woonden er al 600 
bedelaars.
Geen blijvend succes. In 1841 
werd Merksplas ontruimd… 

De wetten van 1866 en 1891 
bezorgden de kolonies van Wortel 
en Merksplas een tweede adem. 
In 1870 kwamen ze in handen 
van de staat als ‘Weldadigheids-
landbouwkolonie van Hoogstraten-
Merksplas’.
Wortel werd een toevluchtsoord 
voor mensen die door ouderdom, 
lichaamsgebrek, werkloosheid 
of andere ellende in de bedelarij 
waren beland.
Merksplas werd een bewaarhuis 
voor ‘beroepsbedelaars’ met een 

De voorzijde van de Grote Hoeve is al ingericht als bezoekerscentrum en voor horeca. 

Geen twijfel mogelijk, hier werden 
vroeger varkens gehouden.

De ringgracht.
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strenger regime. Om tegemoet te 
komen aan het stijgend aantal 
landlopers werd het bedelaars-
gesticht aangepast. De Brusselse 
architect Viktor Besme realiseerde 

grote slaappaviljoenen, de grote 
hoeve, een hospitaal, werkplaat-
sen, een celgevangenis, woningen 
voor personeel en een wel heel 
speciale kapel…..
De afschaffing van de wet op de 
landloperij in 1993 betekende het 
einde van de kolonies en het voort-
bestaan van unieke en waardevolle 
landschappen en het  bijhorende 
patrimonium.

Om het gebied te behouden voor 
de gemeenschap sloegen eind 
1997 verschillende actoren de 
handen in elkaar…
Nu vormt dit unieke domein  met 
zijn dreven, ringgracht, vennen, 
kleiwinningen, bossen, akkers, 
weiden en historische gebouwen 

een paradijs voor de recreant… 
Cultuur, natuur, sport, horeca, 
evenementen…
Zij die er waren weten één ding. 
Hier komen we nog eens terug!

Binnen ‘de hekken’ is de diversiteit van bewoners groot: 
illegalen, zwaargestraften en ter beschikking gestelde 
personen.

In de kapel.

We staan aan de binnenkant van de 
Grote Hoeve, met de kapel op achter-
grond links.

Nog even en dan is ook dit gebouw klaar voor een nieuwe 
toekomst.

Al opgeknapt.
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Arme Amalia (101)
 

ANTOON VAN TUIJL

Amalia ontving

– een aantal boeken. We deden daaruit onze keuze en konden onze 
bibliotheek met enkele exemplaren verrijken. Voor de boeken die ons 
niet pasten, vonden we een goede bestemming of ze gingen naar een 
kringloopwinkel die de opbrengst besteedt aan goede doelen

– een lottospel 
– een aantal oude paperassen en brochures met o.a. een lidmaatschaps-

kaart van de St. Gregoriusvereniging. Hein de Kort uit Ulicoten was lid 
van dit gerenommeerde gezelschap. De twee brochures interesseren 
ons speciaal. Ze gaan over het grootschalige landbouw- en heideont-
ginningsproject van Jaequemyns. Hij realiseerde dat in de tweede helft 
van de negentiende eeuw in het gehucht Heerle en de aansluitende 
Strumptse Heide in de gemeente Baarle-Nassau 

– van Koninklijke Drukkerij Em. De Jong ontvingen we de keurig ingebon-
den jaargang 2017 van Ons Weekblad

– een aantal posters waarvan sommige herinneren aan Baarlese evene-
menten 

– enkele foto’s
– twee feestliederen
– twee kalenders van de vroegere fotoclub ‘De Zoeker’
– enkele knipsels en folders. Het gedachtenisprentje van de Poolse solda-

ten die in Baarle sneuvelden
– een volle doos Agiosigaren in originele verpakking 
– een doos vol bidprentjes van Baarlenaren. Dit gaat om een uitwisseling 

met de Alphense heemkring 
– een jubileumbrochure van SVU (SportVereniging Ulicoten) 
– acht bladen met voorbeelden van textielbewerkingen, een blad met 

voorbeelden van haakwerk en een met voorbeelden van verschillende 
breiwerken 

– een velletje met benzinebonnen uit de oliecrisis van 1972-1973 
– een fiets-belastingplaatje uit 1939-1940 
– twee topografische kaarten van Baarle en wijde omgeving. Ze stammen 

uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Je kunt er dus heel goed een 
aantal ontwikkelingen op zien die zich in onze omgeving voorgedaan 
hebben 

– drie ordners met archiefmateriaal van SVU.

Ook deze keer kunnen we weer 

een aantal schenkingen melden. 

Dat doen we met genoegen. Wij 

eindigen deze lijst op 21 juli.
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De schenkers vermelden we ook graag. Dat zijn: Jo Frijters – Aline van 
Bavel-Schoenmakers – Frans de Leeuw – Mevrouw Van de Rakt – Ria de 
Swart – Albert Jansen - Kees Norbart – Janus Olislaegers – Frans Tuij-
telaars – Familie Hofkens uit Hoogstraten – Trees Diepstraten-Vlemminx 
– Herman en Els Janssen – Familie De Jong-De Kort – Femie Lückman 
– Piet Theeuwes.
Ook de schenkers van enkele boeken die Amalia in haar bibliotheek heeft 
opgenomen, zij staan hierboven al vermeld, bedanken we heel graag. 
Hartelijk dank en tot volgende keer.

Nieuwe boeken
Amalia kocht het boek ‘De laatste Locomotief’. Dit is een interessant 
fotoboek over locomotieven in het stoomtijdperk 
van de spoorwegen. Er staan interessante en onbe-
kende foto’s in van de Baarlese spoorgeschiedenis. 
De indrukwekkende loc 3737, die ook een tijdje de 
Museumtrein heen en weer bracht, komt prominent in 
dit boek voor.
Zoals elk jaar ontvingen we nu ook weer enkele 
jaarboeken. Het ene komt van de Bredase Heemkring 
Oranjeboom en het andere van Taxandria uit Turnhout. 
Elk van die boeken behandelt een aantal thema’s die 
van verschillende auteurs komen. Vaak raken die on-
derwerpen ons heem niet of maar zijdelings. Kwaliteit 
hebben ze wel.

Amalia kreeg een bundel ‘Prent van de Week’ van 
Cees Robben. Kostelijke uitspraken en tekeningen 
zoals die vroeger wekelijks in de Tilburgse krant 
verschenen en waarvan er een aantal in dit boekje 
verzameld werd.

We ontvingen ook een schitterend boek van de 
Brabantse topfotograaf Martien Coppens. Hij fotogra-
feert het licht, zoals Rembrandt dat schilderde. Een 
geweldig kijkboek over het Noord-Brabantse land en 
volk onder de titel ‘Het oude gelaat van Brabant’.
Er kwamen drie boeken binnen van Van Autenboer. 
Dat is dé deskundige op het gebied van het gilde- en 
schutterswezen. Hierin beschrijft hij schutterswedstrij-
den.

Interessant is ook de encyclopedie van gereedschap-
pen die wij ontvingen. Het boek staat vol met afbeel-
dingen van tweeduizend verschillende werktuigen voor 
wel honderdvijftig ambachten en handvaardigheden. 
Zeer leerzaam voor wie van het oude ambacht houdt. 
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 “In China hebben ze er een en nu bij ons in Ulicoten ook. Maar 
we hebben ons oor te luisteren gelegd en van de Ulicotenaren 
mag de muur plat, want er komt een parkeerplaats achter en 
dan kun je maar met één auto tegelijk door de smalle poort”.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (18)
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 1975.

4 mei 1975
Baarle kan toch voetbal kijken

Nu God Donar met een verwoes-
tende klap een einde gemaakt 
heeft aan het Centraal Antenne-
systeem in Baarle en zelfs bij een 
vijftigtal families ook toestellen 
vernield zijn, brengt het gemeen-
tebestuur en de directie van de 
Baarlese Mavoschool redding. 
Een kwartier voordat de wedstrijd 
Borrussia MG- FC Twente begint 
kan men in de aula van de school 

terecht om daar de helden van de 
groene mat aan het werk te zien. 
Gelieve ditmaal het gebruikelijke 
eet- en drinkgerei dat men op de 
tribune gewoonlijk meevoert, niet 
mee te nemen.

Sleutelen aan Antennesysteem

De schade aan de Centraal An-
tenne in Dorp-Noord blijkt mee te 
vallen. Het ondergrondse kabelnet 
heeft de blikseminslag van 4 mei 
redelijk goed doorstaan. Wel is het 

zo dat de mast aan de Koren-
bloemstraat zal moeten worden 
vernieuwd. Hetzelfde geldt voor 
de wandcontactdozen in de vele 
tientallen huizen. Hier en daar 
heeft men al weer beeld, zij het dat 
nog maar een paar zenders kan 
worden ontvangen. Bij de gemeen-
te hoopt men dat het C-A-systeem 
woensdagavond helemaal in orde 
zal zijn. Het Amsterdamse instal-
latiebedrijf Elektrotechniek BV zal 
maandag extra personeel sturen, 
dat zich vooral gaat bezighouden 
met de vervanging van de van de 
muren geslagen en geblakerde 
wandcontactdozen. Inmiddels 
heeft de verzekering gisteren de 
schade als gevolg van de bliksem-
inslag opgenomen. Over het bedrag 
van de schade is echter nog geen 
zekerheid.

Mei 1975
Baarle met man en macht 
op zoek naar brand

Alsof de duivel er mee speelt, 
moeten de Baarlese raadsleden 
en hun dames gedacht hebben 
toen gisterenmorgen om kwart 
over negen, juist op het moment 
dat men aan een bustoer door 
de gemeente zou beginnen, de 
beide Baarlese brandweersirenes 
loeiden. De vrouw van de voor-
malig brandweercommandant 

De mast van het Centraal-Antenne-
systeem in Dorp-Noord, vóór de blik-
seminslag. coll. Stadsarchief Breda 
JVG19750509063
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J. Harmsen, had echter bij het 
afstoffen van de brandmelder die 
zich nog in haar huis bevindt iets 
te vurig gekuist. De sirene begon te 
loeien en de vrijwillige brandweer 
spoedde zich naar de kazerne op 
het Sint Annaplein. Toen ook het 
alarm in de toren van de Belgische 
kerk werd aangezet, was het nog 
even net echt op de toch al drukke 
Singel. Wagens reden af en aan op 
zoek naar de brand en de politie 
informeerde in Tilburg. Toen bleek 
het allemaal niet meer nodig; wat 
de Baarlese vrijwillige brandweer 
betreft zal het valse brandalarm 
toch nog wel stof doen opwaaien.

Augustus 1975
Amro-bank opende nieuwbouw

Met lovende woorden aan het 
adres van de directie van de 
Baarlese Amrobank heeft burge-
meester A. Hogenbosch gisteren-
middag het nieuwe kantoor aan de 
Nieuwstraat geopend.
De bank heeft eindelijk het oude 
klooster verruild voor een hypermo-
dern gebouw, dat de zes perso-
neelsleden in de gelegenheid stelt 
optimaal hun werkzaamheden te 
verrichten. 
Veel aandacht werd er ook besteed 
aan de beveiliging van het gebouw. 
In tegenstelling tot de totaal be-
veiligde balie waarover men sinds 
vandaag beschikt, kende men 
in het oude klooster slechts een 
ouderwetse brandkast. Op verzoek 
van de directie hebben Roosen-
daalse architecten Sadee en De 
Bruijn het gebouw van een autolo-
ket voorzien. Via dit loket kunnen 
automobilisten slechts door het 
portierraampje op te draaien hun 
geldzaken regelen. Met de officiële 
opening van gisteren zijn de festivi-
teiten nog niet achter de rug. Voor 
de jonge Baarlenaartjes komen 

op 16 augustus Peppie en Kokkie 
naar het nieuwe Amro-gebouw. 
Ook de drumband zal acte de 
présence geven Diezelfde zestiende 
organiseert men een open dag 
waarop alle Baarlenaren kennis 
kunnen nemen hoe een modern 
bankgebouw er van binnen uit ziet.

9 okt. 1975
Kalveren komen om in 
vlammen

Een felle huizenhoog oplaaiende 
brand heeft gisterenmorgen in een 
goed uur tijds de landbouwschuur 
van het Baarle-Nassause gemeen-
teraadslid Peet Olieslaegers totaal 
in de as gelegd. De vermoedelijk 

door kortsluiting ontstane brand 
eiste ook zijn tol onder het vee. 
Een koe en een 10-tal kalveren 
kwamen om.in de vlammen. Alle 
landbouwwerktuigen, een perso-
nenauto en twee trekkers werden 
door het vuur verwoest. ”We waren 
juist in de wei en de vrouw was al 
lang thuis,” vertelt een aangedane 
heer Olieslagers. “Voorbijgangers 
maakt er mijn vrouw er op attent 
dat de schuur rookte. Toen was 
het eigenlijk al te laat”. Om zeven 
uur ging de brandsirene in Baarle 
en ondanks het soms moedig 
ingrijpen van de brandweerlieden 
en omwonenden lag de schuur 
een goed uur later in de as. “Twee 
maanden geleden is er nog een 
verzekeringsman langs geweest 
maar we hebben de verzekering 
niet verhoogd. Ik zit zeker voor een 
ton in ’t schip”. Boven het geweld 
van de brand kon men het loeien 
van de enkele tientallen stuks vee 
goed horen. De stieren die uit de 
brand gered konden worden bracht 
men provisorisch in de omtrek 
onder. De meeste dieren hadden 
zware brandwonden opgelopen. 
De veearts kon nog niet zeggen 
of er later op de dag nog dieren 

Het vroegere klooster van de Zusters 
Dominicanessen in de Nieuwstraat. 
De Amro-bank vestigde zich in Baarle 
in dit pand.

Restanten van de schuur na de felle brand bij Peet Olieslaegers.  
coll. Stadsarchief Breda JVGJVG19751009032
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afgemaakt moesten worden. 
Omdat de boerderij van de heer 
Olieslagers aan de verbindingsweg 
van Baarle naar Breda ligt was het 
gisterenmorgen juist op het tijdstip 
dat de meeste mensen naar het 
werk gaan een drukte van belang 
aan de Bredaseweg. De Rijkspolitie 
had de handen vol aan het begelei-
den van de verkeersstroom.

November 1975
Ulicoten op z’n smalst

We hebben het onlangs gehad over 
het belang van het behoud van het 
‘fortje’, oftewel de zeer karakte-
ristieke muur voor de voormalige 
lagere school in Ulicoten. Maar 
als het aan de gemeenteraad van 
Baarle-Nassau ligt gaat die muur 
toch tegen de vlakte. Zei bijvoor-
beeld het Ulicotense raadslid Boe-
ren: “In China hebben ze er een en 
nu bij ons in Ulicoten ook. Maar 
we hebben ons oor te luisteren 
gelegd en van de Ulicotenaren mag 
de muur plat, want er komt een 
parkeerplaats achter en dan kun 
je maar met één auto tegelijk door 
de smalle poort”. Burgemeester 
Hogenbosch zei zich ook in die zin 
tegenover de provincie te zullen 
uitlaten. Da’s Ulicoten- of zo men 
wil- Baarle op z’n smalst!.

Juni 1976
Meisjesschool Baarle-Hertog 
neemt afscheid van Zuster 
Alfonsine

Na de grote vakantie gaat zuster 
Alfonsine met pensioen. Zij is 44 
jaar lang als kleuterleidster werk-
zaam geweest in de meisjesschool 
van Baarle-Hertog. Gedurende al 
die jaren werkte zij met vreugde 
aan de opvoeding van de kinde-
ren. De kleuters, en wij allemaal, 
zullen haar erg missen. Om haar 
onze dankbaarheid en waarde-
ring te tonen willen wij de zuster 
speciaal vieren. De feestelijkheid 
waarop u allen uitgenodigd wordt 
zal doorgaan a.s. zondag 22 juni. 
De H. Mis van 11 uur zal opge-
dragen worden voor de zuster. Er 
is gelegenheid tot feliciteren van 
ongeveer 12 uur (na de H. Mis) tot 
13.30 uur in de Belgische meisjes-
school. Tijdens deze receptie zal 
het geschenk van de bevolking 
aangeboden worden. Iedereen is 
van harte welkom. 
Namens het ouder- en schoolcomi-
té en het onderwijzend personeel.

31 juli 1975
Elfde Zonnebloem in Baarle-
Nassau 

Terwijl de jeugdwielerzesdaagse 
Baarle op donderdag 31 juli hun 
vierde dagrit beginnen en starten 

op de speelplaats van het gemeen-
schapshuis rijden militaire hospi-
taalwagens met het bekende Rode 
Kruis af en aan. Om zo aan twintig 
Zonnebloemgasten uit diverse stre-
ken van Brabant hier, in dit meest 
merkwaardige dorp van Nederland, 
een gastvrije vakantie te geven.
Voor de elfde keer gaat dit nu 
gebeuren. Tien jaar lang in het 
gastvrije voormalige klooster, nu 
dan voor de eerste keer in het 
Cultureel Gemeenschapscentrum. 
Wel voornamelijk onder dezelfde 
vertrouwde staf van zoveel jaren, 
maar buiten hen komen er nog 
zo’n veertig vrijwillig(st)ers uit het 
gehele land een week geheel gratis 
helpen. U zult de gasten dan ook 
weer deze week van donderdag 
31 juli tot en met 6 augustus 
regelmatig ‘op wielen’ zien, lig-
gend op rijdende brancardbedden 
of rolstoelen. Omdat het de 11e 
keer is openen de ‘Grenszuukers’ 
op donderdagavond de reeks 
feestavonden om zo het Zonne-
bloemkamp op zijn kop te zetten. 
Divers pas gediplomeerde Zonne-
bloemhelpsters van Baarle zullen 
de gasten gedurende een paar 
dagen met het welfarewerk prettig 
bezighouden. Tevens hebben deze 
mensen gezorgd voor een aange-
paste versiering in de aula van het 
gemeenschapshuis. Diverse res-
taurants en snackbars hebben hun 

Het ‘fortje’ van Ulicoten in volle glorie. coll. Stadsarchief 
Breda JVG19751008040

Het ‘fortje’ ontkomt ook niet aan de vernieuwingsdrang in 
Ulicoten. coll. Stadsarchief Breda  JVG19760112050
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ruimte beschikbaar gesteld voor 
een koffiepauze of zorgen voor een 
gratis consumptie. De jeugdhar-
monie, de harmonie, de drumband 
en de majorettes zorgen zaterdag-
avond voor een mooie show op de 
speelplaats. En zo zal er nog wel 
het een en ander gebeuren. Baarle 
bezien op een ziekbed of vanuit 
een rolstoel is een heel ander 
gezicht, zowel voor onze gasten als 
voor de bewoners zelf. Wij hopen 
dan ook dat u hen gastvrij onthaald 
en belangstelling voor hen kunt 
opbrengen om zo deze mensen 
een prettige vakantie te bezorgen. 
Als er eventueel nog winkeliers 
of andere mensen hub steentje 

willen bijbrengen om dit festival 
te doen slagen kunnen zij zich 
wenden tot broeder Rafaël Bosters. 
Ook deze week weer verblijvend 
in het voormalige klooster als 
ontspanningsleider. A.s. zondag 3 
augustus is er in de Belgische kerk 
voor Zonnebloemkamp-mensen en 
Zonnebloem-mensen van ons dorp 
een feestelijk eucharistieviering om 
11.00uur, verzorgd door jeugdkoor 
Baarle. Willen mensen die hiervoor 
in aanmerking komen en geen 
brief van de Zonnebloem hebben 
ontvangen, zich alsnog opgeven bij 
ondergetekende, Br. Rafaël Bos-
ters, voorzitter Zonnebloem Baarle.

September 1975
Uitbreiding Gemeentehuis 
Baarle-Nassau

 
Onlangs is de bouw begonnen 
met een nieuwe vleugel voor het 
gemeentehuis van Baarle-Nassau. 

Op het terrein aan de St. An-
nastraat, waarop de nieuwbouw 
zal verrijzen, is men momenteel 
doende met het grondwerk. 
Daarbij is komen vast te staan dat 
de nieuwe vleugel wat zwaarder 

gefundeerd zal moeten worden dan 
oorspronkelijk de bedoeling en dat 
gaat voor een kleine achterstand 
op het schema zorgen.
Zodra de nieuwe vleugel is voltooid 
zal het huidige gemeentehuis aan 
de Singel onder handen worden 
genomen. Het gebouw zal een 
interne verbouwing ondergaan die 
gericht is op bijvoorbeeld een prak-
tischer indeling van het overigens 
fraaie complex.
Alle werk moet ongeveer in 285 
werkbare dagen, ofwel ruim een 
jaar, te klaren zijn. Dat wil zeggen 
dat het nieuwe gemeentehuis vol-
gend jaar om deze tijd wellicht in 
gebruik genomen kan worden. 
De totale kosten van uitbreiding en 
verbouwing van het gemeentehuis 
zullen ruim een miljoen gulden 
bedragen. Een belangrijk deel van 
dat bedrag komt uit de pot voor de 
aanvullende werkgelegenheid. Het 
werk wordt uitgevoerd door hoofd-

aannemer Van Bergen uit Alphen 
en Riel en onderaannemers Broos 
uit Baarle-Hertog en Sommen uit 
Ulicoten.

Zonnebloem-kamp in Baarle. Mgr. 
Ernst is op bezoek.

De contouren van de nieuwbouw aan het gemeentehuis worden al goed zicht-
baar. coll. Stadsarchief Breda JVG19751022044

Zonnebloem-kamp in Baarle. Vrijwil-
ligers en gasten gaan ‘op pad’. Vanuit 
het SOB gaan ze door de Katerstraat 
naar het centrum.
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Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:

Activiteitenkalender

SEPTEMBER

Zondag 2 september
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.

Zondag 9 september 
Erfgoed Noorderkempen neemt met een ‘passeurs-
route’ deel aan Open Monumentendag. Amalia 
ondersteunt deze activiteit met rondleidingen bij het 
Schakelhuis in Zondereigen, waarbij verhalen uit ‘De 
Rakkers der Grenzen’ opnieuw tot leven komen. Tus-
sen 11.00 en 17.00 uur. 
Verder een kleine tentoonstelling over de architec-
tuur in de naoorlogse jaren, met de heropbouw van 
Zondereigen als case-studie. In de kerk van OLV van 
Altijddurende Bijstand in Beerse, Schransdriesstraat 
64, van 12.00 tot 17.00 uur.
Zie voor meer info de website www.erfgoednoor-
derkempen.be/omd waar ook de ‘passeursroute’ voor 
fietsers op staat.

Dinsdag 25 september
Lezing door Harry Smits uit Best over ‘Operatie Market 
Garden, begin van onze bevrijding’. Aanvang 19.30 
uur in het Cultureel Centrum Baarle.

OKTOBER

Zaterdag 6 oktober
Herfstwandeling. Wat langere wandeling van ca. 15 
km met de Mark als thema. Vertrek om 9.00 uur 
vanaf het heemhuis met de auto (carpoolen). Aanmel-
ding niet nodig.

Het Schakelhuis was een van de locaties bij de afsluiting 
van het WO1-project van Amalia op 3 juni 2018.

Zondag 7 oktober
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.

Vrijdag 12 en zaterdag 13 oktober
Nationale archeologiedagen. Nadere informatie in de 
nieuwsbrief.

Zaterdag 20 oktober
Cursus genealogie.

Vrijdag 19 oktober
Nacht van het Kempens Erfgoed. Het heemhuis is ’s 
avonds opengesteld. Met presentatie Amalia’s Digitale 
Beeldbank.

NOVEMBER

Zondag 4 november
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur.

Vrijdag 23 november
Heksen- en spokenspektakel.

DECEMBER

Zondag 2 december
Open Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur

Donderdag 20 december 
Kerstviering. Aanmelden kan vanaf 1 december. Meer 
informatie in de volgende Van Wirskaante.

Zaterdag 29 december
Winterwandeling, vertrek om 9.00 uur vanaf het 
Heemhuis.

De watermolen van Hoogstraten.
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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


