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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

6 Aon de praot mee… (71)
 Guido Verhoeven
‘In Zondereigen ben ik altijd Guido 
geweest, maar in Baarle-Hertog 
was ik meester Guy’. Guido/Guy 
Verhoeven is gepensioneerd 
onderwijzer. Hij is zijn loopbaan 
begonnen aan de gemeentelijke 
jongensschool. Op de voorkant een 
foto van Guido met Louis Verhoe-
ven aan het patattenjassen bij het 
clublokaal op de Tommel.

20 Belgische tabak 
 naar Nederland
Tabak smokkelen kon tijdens de 
bezetting (1940-1944) een aardig 
zakcentje opleveren.

22 Bewoning van Ulicoten  
 in 1900 (6)
In de zesde aflevering gaan we 
weer naar het buitengebied en ko-
men de adressen in de Armeshof, 
’t Bosch, Lijmbeek en Hazenberg 
aan bod.

33 Een Oost-Vlaming in ons  
 grensgebied
Eduard Jaequemyns is een man 
die grote veranderingen veroorzaakt 
heeft in het grensgebied van het 
Minderhoutse gehucht Heerle en 
de Baarlese Strumpten. Daarvoor 
moeten we terug in de tijd. Zijn 

activiteiten beginnen in 1845.

40 Tussendoortje

41 Kruid-je-roer-mij-wel (5)
Je hebt tientallen soorten ber-
ken. De meest voorkomende en 
geneeskrachtige zijn de Ruwe Berk 
en de Zachte Berk. De boom komt 
algemeen voor in het noordelijk 
deel van Europa.

43 Buitengebied beter  
 toegankelijk
Afgelopen jaren heeft Amalia 
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geijverd voor een betere toeganke-
lijkheid van het buitengebied van 
Baarle. Het resultaat mag er zijn.

49 Hoe uniek is Baarle? (9)
Na een bezoek aan eenentwintig 
enclaves in elf verschillende landen 
staat in deze aflevering een bezoek 
aan Cyprus op de agenda. Op dat 
eiland bevinden zich vier Cyprio-
tische enclaves, volledig omringd 
door het grondgebied van… Groot-
Brittannië!

58 Ontmoetingen in een  
 andere wereld (8)

65 Merkwaardigheden (93)

Over een 
interessant 
kistje. De 
binnenkant 
van het 
deksel staat 
vol namen. 
Namen van 
klanten 
waarvoor Piet 
Theeuwes 
schoenen maakte.

67 In Memoriam

68 Amalia aan het werk (16)

73 Nieuwe leden

74 Arme Amalia (102)

76 Uit de dagboeken 
 van Jo Huijbregts (19)

De oppositie verlaat de raadszaal 
bij de installatie van een nieuwe 
raad in Baarle-Hertog (1977).

80 Activiteitenkalender
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Voorwoord
 

De afgelopen maanden stonden in 

het teken van activiteiten die een 

duidelijke binding hadden met 

ons eigen heem. Zo hebben wij in 

september de reeks van zomerwan-

delingen afgesloten, begin oktober 

de laatste tocht langs de Mark. 

Wandelingen met veelal een histori-

sche toelichting over het gewandel-

de traject. Binnenskamers zijn we 

bezig geweest met ons digitalise-

ringsproject, cursus genealogie en 

verdere invulling van ons bestuur.

Om met het laatste te beginnen, 
twee leden zijn bereid een bestuurs-
functie te aanvaarden: Gilberte 
Verstappen-Smolders en Gie Meeu-
wis. Met deze versterking zijn wij 
erg blij. Gie neemt het secretariaat 
voor zijn rekening en Gilberte zal 
zich richten op de werkgroepen 
en de verenigingsactiviteiten. Met 
hun komst is ons bestuur nog niet 
compleet. We zijn op zoek naar nog 
een bestuurslid. Iets voor jou? Meld 
je dan bij ons bestuur. 
Door de komst van Gie en Gilberte 
komt er voor mij en Michel meer 

ruimte om zaken als vernieuwing 
en verjonging binnen de vereniging 
op te pakken. Op de komende ALV 
zullen we de nieuwe bestuursleden 
voordragen.

Afgelopen tijd is er door de werk-
groep digitale beeldbank hard 
gewerkt aan het digitaliseren van 
foto’s en documenten. Onze biblio-
theek bevat heel veel fotomateriaal 
en andere documenten. Zaken die, 
als ze gedigitaliseerd zijn, makkelij-
ker bereikbaar en beschikbaar zijn 
voor onze leden en bezoekers.
Tijdens de Nacht van het Kempens 
Erfgoed is de digitale beeldbank 
gepresenteerd. We kregen veel 
positieve reacties. Ik hoop dat er 
zich nog leden melden om aan het 
project mee te werken, want  bij het 
digitaliseringswerk kan zeker nog 
hulp worden gebruikt. 

Amalia is al weer volop bezig met 
2019. De activiteitencommissie 
heeft de activiteitenkalender al 
goeddeels rond. Met een mooie 
mix van vertrouwde én nieuwe 
activiteiten.
In Amalia’s activiteitenplan 2019 
springen twee zaken eruit. Allereerst 
het ‘documenteren van de Baarlese 
enclaves’: het beschrijven en foto-
graferen van onze enclaves en het 
interviewen van de bewoners.
Als tweede wil ik ’75 jaar bevrijding 
van Baarle’ noemen. Oktober 2019 
zal het einde van WOII in onze 
regio worden herdacht. Momenteel 
vinden in de regio vanuit koepelor-
ganisaties brainstormsessies plaats 
hoe dit vorm te geven. Bij deze 
sessies waren vanuit Baarle steeds 
drie partijen aanwezig: de stich-
ting Herdenking Bevrijding Baarle, 
Toerisme Baarle en de Heemkunde-
kring. Het wordt steeds duidelijker 
dat die partijen het best een samen-

werkingsverband kunnen aangaan 
om activiteiten te ontplooien in 
het kader van ’75 jaar bevrijding 
van Baarle’. Andere organisaties 
en instellingen kunnen zich hierbij 
aansluiten. De eerste hebben zich 
hiervoor al gemeld. Wil je een 
handje toesteken om iets moois te 
maken van ’75 jaar bevrijding van 
Baarle’, meld je dan aan bij het 
bestuur. Heel graag zelfs.

Op donderdag(!) 20 december vindt 
nog onze traditionele kerstviering 
plaats, zie voor het programma op 
de pagina hiernaast. Je kunt tussen 
kerst en oud en nieuw ook nog 
meewandelen op de inmiddels ook 
traditionele winterwandeling. Dan 
zit het oude jaar er voor Amalia 
helemaal op.

Op de eerste zondag in januari be-
ginnen we het nieuwe verenigings-
jaar met onze Nieuwjaarsbijeen-
komst. Ik hoop hier veel leden te 
ontmoeten om hen een gezond en 
gelukkig 2019 te kunnen wensen. 
Amalia zorgt voor de traditionele 
wafels bij de koffie.
Namens het bestuur van Amalia 
wens ik u allen fijne kerstdagen en 
een gezond en gelukkig Nieuwjaar 
toe.

Ad Jacobs, uw voorzitter.
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KERSTVIERING
donderdag 20 december 2018

De vereniging nodigt u uit voor het bijwonen van de komende kerstviering op 
donderdag 20 december, aanvang 19.30 uur in de aula van het Cultureel Centrum. 
Het kerstbrood tijdens de pauze, de glühwein en het warme worstenbrood aan het 
einde van de voorstellingen zullen weer niet ontbreken. De avond wordt opgevuld 
met een opkomst act en met kerstverhalen, gebracht door leden van theater Pas 
Geverfd. Ook met een video over de opbouw van een mooie kerststal en met 
kerstgezang, verspreid over de avond, wordt de avond verder verzorgd. Onder het 
genot van een drankje kan er nog nagepraat worden. Aanmelden kan tot en met 
woensdag 19 december, maximaal 100 personen, kosten € 5,00 p.p.

Aanmelden  
kan op de volgende manieren:

 - Op de woensdagavonden 
tussen 19.30 en 21.00 uur 
in het heemhuis, 
betaling contant.

- Via internetbankieren: 
€ 5,00 per persoon overmaken naar rekening 
NL 13 RABO 0103894969 
en daarbij dan als 
betalingskenmerk vermelden: 
Kerstviering en uw naam/namen. 
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“Op de duur ben je altijd voor een ander bezig.  
Misschien wordt het tijd om wat af te bouwen?”

Aon de praot mee… (71)
Guido Verhoeven

HERMAN JANSSEN

G. Verhoeven is op 23 februari 1944 in Zondereigen geboren. Tijdens 

de oorlog, dus. Boven waren Duitse soldaten ingekwartierd. Op mijn 

vraag of ik hem met Guido of met Guy mag aanspreken, antwoordt hij: 

“Hier ben ik altijd Guido geweest, maar in Baarle-Hertog was ik mees-

ter Guy. Aan de telefoon zeg ik altijd: ‘Met Guy Verhoeven’. Je mag die 

namen door elkaar gebruiken. Dat speelt voor mij geen rol.” Guido/Guy 

is gepensioneerd onderwijzer. Hij is zijn loopbaan begonnen aan de 

gemeentelijke jongensschool. Deze school is dan later opgegaan in een 

gemengde vrije school. Hij is bijzonder actief op velerlei gebied: voor 

de Kerkfabriek, de parochie, de parochiale werkgroep Eerste Commu-

nie in Merksplas, het parochieblad voor Zondereigen en Merksplas, de 

werkgroep zuster Rumolda, OKRA, het Zondereigens mannenkoor, de 

stichting Herdenking Bevrijding Baarle en onze heemkundekring. Guido 

ontvangt me gastvrij. Hij toont foto’s die hij voor de gelegenheid heeft 

opgezocht en vertelt aan een snel tempo. Gelukkig heb ik een dictafoon 

bij me om het gesprek op te nemen. Laten we eerst even doornemen 

wat Guy ons over zijn familie meedeelt.

“Mijn vader heette Jef Verhoeven. 
Hij was van Zondereigen, waar hij 
op 19 december 1903 werd ge-
boren. Hij kwam uit een gezin van 
twaalf kinderen: zes meisjes en 
zes jongens. Ik ben de jongste van 
alle neven en nichten. Veel kinde-
ren van die neven en nichten zijn 
ouder dan ik. Er zijn er al veel van 
gestorven. Ik ben de laatste der 

Mohikanen. Mijn vader was tim-
merman en heeft de stiel bij Charel 
Versmissen geleerd. Dat was zijn 
peter. Mijn overgrootmoeder was 
ook een Versmissen. Hij is er lange 
tijd meestergast geweest. Later 
heeft hij samen met zijn schoon-
broer Jos Vanhout in Turnhout een 
aannemersbedrijf opgericht. Voor 
de zusters van Vorselaar hebben 
ze veel scholen gezet. Veel prefab-
gebouwen. Het laatste gebouw dat 
mijn vader heeft opgericht, is het 
zwembad van Schoten.

Liza Vanhout was mijn moeder. 
Zij werd op 17 maart 1904 in 
Zevendonk (Turnhout) geboren. 
De familie Vanhout is een aanne-
mersfamilie. Ze zitten allemaal in 
de bouw. Mijn ouders trouwden op 
23 augustus 1938 in de H. Hart-
kerk in Turnhout. Ze waren niet zo 
jong meer. Er werden drie kinderen 

Pasfoto van Guido.

Zijn ouders op hun trouwdag.
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geboren: Elza (°1940), Herman 
(°1941) en ikzelf (°1944).”

Grootouders

“Van mijn grootouders heb ik 
alleen mijn grootmoeder langs 
vaders kant gekend: Ludovica 
(‘Lewiske’) Dufraing. Mijn grootva-
der – Petrus (‘Prowke’) Verhoeven 
– was houtzager en stierf in 1930. 
Zij woonden in het huis hiernaast, 

Zondereigen 76. Er kwamen altijd 
veel neven en nichten op vakantie. 
Mijn grootmoeder was baker in 
Zondereigen en haar moeder was 
dat ook, haar naam was Treza 
Versmissen.

Moeder was een dochter van de 
wagenmaker van Zevendonk, Karel 
Vanhout. Naast hen woonde de 
smid. De wagenmaker maakte de 
wielen en de smid legde de ijzeren 

band er rond. Karel Vanhout richtte 
in 1907 een eigen bedrijf op. Zoon 
Frans heeft de zaak verdergezet 
Mijn grootmoeder heette Ludovica 
Pas. Zij was van Turnhout. Het 
gezin Vanhout-Pas telde zeven 
kinderen.

Twee tantes van mij, Fien en 
Amelie Verhoeven, stierven op 30 
oktober 1918 aan de Spaanse 
Griep. Ze woonden in Brussel. Fien 
was getrouwd met Florimond Cel-
lier en Amelie met Arthur Roosen-
dans. Arthur sneuvelde aan het 
front. Robert, een zoon van Amelie 
en Arthur, heeft als oorlogswees 
lang bij grootmoeder gewoond. 
In Zondereigen werd hij Robert 
Verhoeven genoemd. Hij is hier op 
het kerkhof begraven. Een andere 
tante, Theresa Verhoeven, was niet 
getrouwd en zij woonde samen 
met haar ongetrouwde broer Felix 
hiernaast. Ze was de naaister van 
het dorp en Felix heeft een lange 
tijd bij Cockerill in Luik gewerkt. 

Bij de VW Kever achter het huis van zijn grootouders: Herman, Guido, Elza, 
vader Jef en moeder Liza.

Bij het opstellen van een stamboom dienen onder meer bidprentjes als informatiebron. 
Hier de prentjes van de opa en oma van Guido.
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Toen zijn vader stierf, is hij terug 
naar Zondereigen gekomen.

Ik heb altijd in Zondereigen ge-
woond. Op school was ik nooit 
intern. Ik reed met de fiets naar 
Turnhout. Ik heb Zondereigen en 
zijn bevolking hard zien verande-
ren. Vroeger kende ik iedereen. Nu 
niet meer. Er zijn nog maar weinig 
echt Zondereigense families. Vroe-
ger kwam je ook veel meer mensen 
tegen: in de plaatselijke winkels en 
op weg naar de kerk. Er werd meer 
gebuurt. Nu zijn er ongetwijfeld 
nog ontmoetingen bij de school, 
maar daar ben ik niet bij. Ik heb 
geen kinderen of kleinkinderen.”

Herman Verhoeven

Guido en zijn broer bleven onge-
huwd. Herman is in 2013 aan 
ALS overleden. Dat is een vrij 
zeldzame ziekte waarbij het afster-
ven van motorische zenuwcellen 

het belangrijkste kenmerk is. De 
ziekte werd vijf jaar eerder bij 
hem vastgesteld. Krachtverlies en 
verlamming traden op, waardoor 
er alsmaar meer hulp nodig was 
en Guido meer en meer moest 
bijspringen. Vooral naar het einde 
toe ging veel tijd en energie naar 
de opvang van zijn broer. Her-
man kwam in een rolstoel terecht 
en bleef opvallend rustig bij zijn 
ziekte. Hij leek zich al snel bij zijn 

lot neer te leggen. Gelukkig kon 
Herman tot het einde van zijn le-
ven blijven praten. Zijn kameraden 
kwamen vaak met hem buurten 
en soms kon hij mee op uitstap. 
Guido is heel dankbaar hiervoor.

Woonhuis

“Het Art-decohuis waarin ik al heel 
mijn leven woon, is in 1938 door 
mijn vader gebouwd. Daarvoor 
stond hier een schuur. Die hoorde 
bij het huis van mijn grootouders. 
Mijn vader deed niet alleen het 
timmerwerk, van metselen had hij 
ook verstand. En moeder had het 
geld. Er is weinig aan het huis ver-
anderd. Alleen de afsluiting van het 
voortuintje is anders. Die was hele-
maal versleten en is vervangen.”

René Joseph Van Steenbergen 
(senior) uit Beerse is de architect. 
Sinds 2009 is het woonhuis als 
bouwkundig erfgoed vastgesteld. 

Inventaris van het onroerend erfgoed: ‘Alle authentieke 
elementen bleven in perfecte conditie bewaard. Een voor-
beeldpand!’

Guido en Elza.

Deze foto prijkt op het bidprentje van 
Herman.
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In maart 2017 kreeg dit huis bij 
de actualisatie van de inventaris 
van het bouwkundig erfgoed in 
Baarle-Hertog de hoogste waar-
deringsscore van alle woningen. 
Van Steenbergen ontwierp veel 
gebouwen, waaronder een we-
deropbouwhoeve (Zondereigen 
85), de voormalige gemeentelijke 
jongensschool (Kerkstraat 11), 
de kapel op het Geheul en het 
gemeentehuis van Merksplas. Na 
de oorlog zorgde hij in Zondereigen 
voor de heropbouw en vergroting 
van de St.-Rumolduskerk.

Opleiding 

“In de kleuterschool zat ik bij zus-
ter Walteria. Zij ligt hier als enige 
zuster op het kerkhof begraven. 
Al de anderen zijn naar het moe-
derklooster teruggekeerd. In de 
lagere school zat ik bij juffrouw 
Peeraer. Zij kwam van Merksplas 
en gaf les in de klassen 1, 2 en 

3. In de klassen 4 en 5 zat ik bij 
meester Michielsen. Daarna ging 
ik naar Sint-Vic in Turnhout. Daar 
deed ik mijn plechtige communie 
en ik ben er tot het einde van het 
4de middelbaar gebleven. Toen 
werd de normaalschool (het Sint-
Pietersinstituut) opgestart en ben 
ik daar naartoe gegaan. Die school 
was nog niet helemaal af. Daarom 

was het maken van een natuur-
wandeling in de Liereman in Oud-
Turnhout het eerste wat we deden. 
Ik ben in St.-Pieter gebleven tot ik 
mijn diploma op zak had.”

Legerdienst

“In 1965 ben ik uitgekomen als 
onderwijzer. Ik heb geluk gehad, 
want al eind juli werd ik vast 
benoemd in Baarle-Hertog. Juf-
frouw Mercelis was een paar jaar 
eerder gestorven. Twee jaar lang 
werd zij vervangen door juffrouw 
Van Gool en dan ben ik daar geko-
men. Dat was in de gemeentelijke 
jongensschool op de hoek van de 
Kerkstraat en de Pastoor van Her-
degomstraat. Ik veronderstel dat 
het gebouw binnenkort zal worden 
afgebroken. 

Eén jaar gaf ik les en toen moest ik 
soldaat worden. Ik kreeg een oplei-
ding als chauffeur in Heverlee en 

Legeroefening op de Kesselse Bergen bij Leuven, 27 juli 1966. Guido staat achteraan als tweede van links.

Plechtige communie, 10 mei 1956.
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werd naar de 6de artillerie in Soest 
gestuurd. Dat is een heel eind 
in Duitsland. Daar heb ik negen 
maanden als chauffeur van de ko-
lonel vertoefd. Ik heb er misschien 

wel tien keer maneuvers gehad. De 
kolonel deed niets liever. Hij was 
ook een echt paradepaardje en 
het was de majoor die alles moest 
regelen. De maneuvers gingen in 
kamp Elsenborn door. Daar werden 
schietoefeningen gehouden. Nor-
maal reed ik altijd met een zwarte 
Volkswagen, maar tijdens de ma-
neuvers reed ik met een jeep met 
achterin allerlei radiotoestanden. 
De kolonel sprak amper Neder-
lands. Op een bepaald moment zei 
hij met een zwaar Frans accent: 
‘Verhoeven, u zijt een vijs kwijt.’ 
Ik wist niet wat ik hoorde, maar 
blijkbaar was een vijs van de zend-
installatie losgekomen. 

Het was een plezante periode. Ik 
heb het altijd graag gedaan, al 
konden we niet vaak naar huis. De 
eerste keer? Toen was mijn dienst 
ongeveer halverwege! Een speci-
ale soldatentrein bracht ons heen 

en terug. Bij het leger kom je alle 
soorten mensen tegen. Dat vond ik 
interessant. 

Ik had mijn driedaagse opleiding 
in het Klein Kasteeltje in Brussel 
tijdens het schooljaar gehad en 
daarom moest ik na mijn leger-

Foto van de eerste graad, schooljaar 1965-1966. 

Kapsel uit de zeventiger jaren.

Milicien Guido Verhoeven.
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dienst de drie laatste dagen van 
het schooljaar nog lesgeven. Ik 
kende die regeling niet. Dat was 
ook heel raar. En vervelend voor 
degene die in mijn plaats stond. 
Zijn contract liep drie dagen voor 
de grote vakantie af.” 

Onderwijzer

“Ik heb altijd graag lesgegeven. Het 
bezig zijn met kinderen, dat trok 
mij het meest aan. Ik las ’s mor-
gens verhalen uit de bijbel voor. 
Tegen het einde waren de kinderen 
ontdooid. Die verhaaltjes vonden 
zij heel tof, goed voor de verbeel-
ding. Zelf vond ik dat ook leuk. 
Rond Sinterklaas kwamen moeders 
vragen uit welke bijbel ik voorlas. 
Ik veronderstel dat tegen 6 decem-

ber op heel wat plaatsen dat boek 
in de schoen lag. Ik was de ‘grap-
jesmeester’. Ik vertelde nochtans 

niet veel grapjes, eerder dingen 
waarbij de kinderen moesten na-
denken. Anders dan anders. En dat 
vonden ze blijkbaar grappig. Ik heb 
jarenlang lesgegeven in klas 2. 
Dat is een leeftijd dat de kinderen 
veel bijleren. We waren eerst met 
drie leerkrachten: ikzelf (klas 1 en 
2), meester Geenen (3 en 4) en 
meester Jacobs (5 en 6). Later 
kwam meester Pellis daar nog bij. 
Het ging er heel gezellig aan toe. 
Je kon het allemaal zelf nog wat 
regelen, geen automatische bel.

In Baarle-Hertog moesten we 
vaak conferenties organiseren. 
Inspecteur Verbeeck kwam graag 
naar het dorp en dan hadden we 
dikwijls prijs. Dat was niet zo leuk. 
De hoofdinspecteur was er ook 

Onderwijzend personeel in het schooljaar 1977-1978. Zittend: Jef Jacobs, zuster Damiana, Lia van Kuyk, Inn Van Hae-
ren, Mijk Van Haeren en Marij Versmissen. Staand: Louis Geenen, Mark Van Haeren, Ceciel Gulickx, Guy Verhoeven en 
Fon Pellis.

‘Met de Vlaamse kermis zorgde ik 
samen met Fon voor de wafels.’
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eens bij. Na de conferentie kwam 
hij naar mij toe en zei: ‘Mijnheer 
Verhoeven, het was allemaal heel 
goed maar in het vervolg moet u 
eerst naar de kapper gaan.’ Mees-
ter Fon Pellis had toen ook vrij lang 
haar en kreeg dezelfde opmerking.” 

Na de scholenfusie

“In 1976 kwam de fusie met de 
meisjesschool. Juffrouw Lia Van 
Kuyk wilde liefst het eerste doen. 
Ik heb dan het tweede leerjaar 
genomen. In totaal heb ik 34 jaar 
les gegeven. Dat is een hele peri-
ode. Na verloop van jaren was het 
eerste wat ik in september vroeg: 
‘Wie zijn papa of mama heeft nog 
bij mij in de klas gezeten?’ In het 
begin was het maar een enkele 
vinger die omhoog ging, later heel 
veel. Dat gaat zo in een klein dorp. 
Er was maar één tweede leerjaar. 
Iedereen kwam op een bepaald 
ogenblik bij mij in de tweede klas 
terecht.

Tegen het einde van mijn loopbaan 
ben ik een half jaar directeur in 
Meerle geweest. Ik kreeg telefoon 

vanuit het bisdom. Men stelde 
voor om schoolhoofd in Meerle te 
worden. Ik wou dat niet en heb 
dat ook gezegd. Even later: terug 
telefoon. Opnieuw het bisdom. Ik 
moest het doen. Het schoolhoofd 
ging op pensioen vanaf de maand 
dat hij 55 werd en hij wou het 
schooljaar niet uit doen. Zijn op-
volgster, Yvonne Vlaminckx, werkte 
bij het bisdom en kon daar nog 
niet weg. Ze zochten iemand om 
die periode te overbruggen. Ik heb 
dat toch maar gedaan. Ik kende 
niemand in Meerle. Misschien was 

dat eerder een voordeel dan een 
nadeel. Die korte periode heb ik 
geen les gegeven. Vervolgens ben 
ik nog een jaar naar Baarle-Hertog 
teruggekeerd, waarna ik op pensi-
oen kon. Dat was in 1999, het jaar 
waarin Mark Van Haeren voor het 
eerst directeur was.”

Op pensioen

“Vanaf mijn 55 ben ik op pensi-
oen. Dat is intussen alweer twintig 
jaar geleden! Met een boerenkar 
kwamen ze mij thuis ophalen. 
Op school waren er festiviteiten. 
Dat was heel leuk! Het eerste wat 
je mist als je op pensioen bent, 
dat zijn de kinderen, zeker als je 
zelf geen kinderen hebt. Met de 
gepensioneerden komen wij nog 
regelmatig bijeen. Het doet goed 
om iedereen nog eens te zien en te 
beluisteren. Spijtig dat juffrouw Lia 
er niet meer bij is. 

Op school is veel veranderd. Dat 
hoor ik vertellen. Als je in de klas 
staat, evolueer je mee. Voor mij 
zou het moeilijk zijn om opnieuw 
les te geven. De mentaliteit is an-
ders. Bij ons moest iedereen mooi 
in de rij staan en in stilte binnen-
gaan. Er mocht wel eens gelachen 
worden, en dat gebeurde vaak, 
maar er moest ook geleerd worden. 
Het ging er meer gedisciplineerd 
aan toe. Wanneer je dat gewoon 
bent, kan je dat moeilijk loslaten. 
Je moet het niveau van elke leer-
ling kennen om eraan te werken. 
Er zijn nu digitale borden. Bij ons 
moest het bord mooi versierd zijn. 
Je moest netjes op het bord voor-
schrijven. Je moest schoonschrift 
aanleren, dan moest je dat zelf ook 
goed doen.

Naast het lesgeven is er veel voor-

Viering in Merksplas.

Patattenjas bij het clublokaal op de Tommel, met Guido (links) en Louis Verhoe-
ven (rechts).
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bereidingswerk. Dat was vroeger 
ook. Om de drie à vier jaar werd er 
soms van methode veranderd. Dan 
kon je de voorbereiding opnieuw 
maken. Er is ook veel adminis-
tratief werk bijgekomen. Of dat 
veel resultaat oplevert, betwijfel ik 
wel een beetje. En tegenwoordig 
komen leerlingen uit het bijzonder 
onderwijs naar de gewone school 
terug. Of dat een verbetering is, 
zal nog moeten blijken. Maar daar 
komt alweer verandering in.”

KSA

“Wat de KSA betreft, ging Zonder-
eigen samen met Baarle-Hertog. 
Dat was heel speciaal, want Zon-
dereigen was veel meer op Merks-
plas gericht. KSA, een Vlaamse 
jeugdbeweging, staat voor ‘Katho-
lieke Studenten Actie’. Ik heb een 
mooie foto met Louis Verhoeven. 
Louis was afkomstig van de Tom-
mel. Hij werd burgerlijk ingenieur 
en werkte bij Agfa in Duitsland. 
Na de fusie met Gevaert was hij 

de grote baas van Agfa-Gevaert in 
Mortsel.” 

Centraal kerkbestuur

De parochies Zondereigen en 
Baarle-Hertog werken samen in 
het centraal kerkbestuur. Er is een 
begroting voor St.-Remigius en één 
voor St.-Rumoldus. Het centraal 
kerkbestuur brengt die samen en 
bezorgt ze aan het bisdom. Na 
goedkeuring van het bisdom neemt 
Guido als voorzitter van het cen-
traal kerkbestuur de begrotingen 
mee naar de gemeente. Om afspra-
ken te maken komt het centraal 
kerkbestuur een of twee keer per 
jaar met het schepencollege of 
met de burgemeester en secretaris 
samen. 

Kerkfabriek

“Als buitenstaander is de werking 
op kerkelijk gebied vrij complex. 
Er zijn twee dingen. In de eerste 
plaats is er de kerkfabriek, dat is 

een officiële instelling. Alle financi-
ele uitgaven moeten in een begro-
ting goedgekeurd worden door de 
provincie, het bisdom en de ge-
meenten Baarle-Hertog en Merks-
plas. Als er geld tekort is, betalen 
beide gemeenten ieder de helft. 
Voor Zondereigen is er meestal 
een tekort. Niet veel, maar kom: 
het moet toch bijgepast worden. 
De uitgaven zijn verminderd. Er is 
bijvoorbeeld geen pastorie meer in 
Zondereigen, dus geen stookkos-
ten, elektriciteit of telefoonrekening. 

De kerkfabriek Zondereigen heeft 
nogal wat eigendommen. Merks-
plas heeft bijna niets. In Wortel-ko-
lonie bijvoorbeeld ligt twaalf hec-
tare grond. In totaal is er ongeveer 
22 hectare, waaronder percelen in 
Nederland. De belasting uit Ne-
derland staat nog op naam van ‘de 
kapel van Zondereigen’. Die ‘kapel’ 
is nochtans al bijna een paar hon-
derd jaar een parochiekerk en dus 
geen kapel meer. 

Meester Guy houdt de teugels in eigen handen.
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Misschien komt er ooit grond te 
koop. Dat weten we nog niet. Dan 
moet er met dat geld wat anders 
gebeuren. Gewoon op de rekening 
laten staan, is niet goed. Een paar 
sociale woningen bouwen op 
gronden naast de pastorie? Dat 
zou kunnen. Misschien samen met 
de gemeente? Die heeft daar ook 
bouwgrond liggen. Maar daar heb 
je allemaal veel werk mee. Hoe de 
kerkfabriek aan die gronden komt? 
Dat zul je wel weten, waarschijn-
lijk. Zondereigen is ongeveer 200 
jaar een bedevaartsoord van de H. 
Rumoldus geweest!”

Parochie

“Daarnaast is er de parochie. Dat is 
iets anders. Dat hoort bij het deca-
naat en heeft dus aparte rekenin-
gen. Wij hebben het geluk dat we 
nog een pastoor hebben. Beerse 
heeft geen pastoor meer, evenals 
Beerse-Den Hout, Vlimmeren en 
Vosselaar. In Merksplas is er nog 

iedere dag een mis. Dat is een uni-
cum tegenwoordig. In Zondereigen 
is er in het weekend alleen nog 
een mis op zaterdag om half vijf. 
Dat is voldoende. In Merksplas zijn 
er in het weekend nog twee: een 
om zes uur op zaterdagavond en 
een om half tien zondags. Dat zal 
binnenkort wellicht verminderen. 
We gaan naar één weekendmis of 
dienst per parochie.

Ik ben lector en koster in de kerk 
van Zondereigen, ik moet alles 
klaarzetten. Ik ben voorzitter van 
de kerkfabriek, ik moet zien dat er 
voldoende kaarsen en wierook zijn. 
Ik doe ook alle betalingen van de 
parochie. Elk kwartaal moeten de 
gegevens van de financiële verrich-
tingen met de computer aan een 
boekhoudkantoor in Turnhout door-
gegeven worden. Dat moet natuur-
lijk tot op de cent kloppen. Daar 
heb ik vrij veel werk mee. Je moet 
het allemaal bijhouden, je mag het 
niet uitstellen. Voor misintenties 

bijvoorbeeld spreken de parochi-
anen mij aan ofwel steken ze een 
envelopje met dertien euro in de 
brievenbus. Daar staat de datum 
op wanneer het moet gebeuren en 
de naam voor wie de misintentie 
is. Dat mindert allemaal, die mis-
intenties. Er zijn ook veel ‘vrome 
schikkingen’, waarbij de misinten-
ties voor dertig jaar ineens betaald 
worden.

In de kerk zit er voor Zonderei-
gense normen nog volk. Als er een 
misintentie is voor een grote familie 
zijn er wel 40 à 50 kerkgangers. 
Het kerkbezoek daalt snel. Zelfs in 
de kathedraal in Antwerpen zie je 
het minderen. Daar zijn nog veel 
buitenlandse kerkbezoekers. Polen, 
bijvoorbeeld. Heel wat van deze 
mensen knielen bij binnenkomst in 
de kerk of bij de consecratie. Hoe 
het kerkbezoek zal evolueren, we-
ten we niet. Dat hebben we niet in 
de hand. We nodigen de mensen 
uit, maar ze zijn natuurlijk vrij. Is 

Guido als lector bij de inwijding van het glasraam voor pater Ladislas Segers op 5 september 2009. Foto Ria Janssen
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er geen interesse, dan is dat zo. 
Misschien is er een verband met 
de welvaart waarin we leven? De 
vraag is ook of ze vroeger wél zo 
gelovig waren. Of was het kerkbe-
zoek een gewoonte omwille van de 
sociale druk? Iedereen ging naar de 
kerk omdat iedereen ging. Nu gaat 
niemand meer omdat niemand 
meer gaat. Dat speelt ook mee, 
denk ik. Ook veranderingen in de 
opleiding spelen een rol.

In september ben ik present voor 
de eerste mis van het nieuwe 
schooljaar. Vier keer per jaar gaan 
de leerlingen van basisschool De 
Horizon naar de kerk: bij het be-
gin van het schooljaar, voor het 
kerstverlof, voor het paasverlof en 
bij het einde van het schooljaar. 
Eind juni doe ik de gebedsdienst. 
De pastoor moet dan in Merksplas 
zijn. De dienst wordt op school 
samengesteld en ik moet voorgaan. 
De ouders mogen er ook bij zijn. 

Na de dienst worden de rapporten 
uitgedeeld en kunnen de ouders 
die dat wensen de leerkracht spre-
ken. Dat gebeurt allemaal in de 
kerk!”

Samen met Clara Van Parijs die 
in een woonzorgcentrum verblijft, 
werkt Guido wekelijks aan het 
parochieblad voor Merksplas en 
Zondereigen. “Zij zoekt de meeste 
artikels, ik lees die na, plaats foto’s 
erbij en stuur alles digitaal door 
naar de drukkerij in Antwerpen.”

Pastorale eenheid

“Overal worden pastorale eenheden 
gevormd. Op de meeste plaat-
sen, ook in Baarle-Hertog, is dat 
al klaar. Bij ons in Zondereigen, 
Merksplas, Beerse en Vosselaar is 
dat nog niet rond. We hebben al-
leen een naam: Don Bosco. Dat is 
de officiële naam. Op lange termijn 
zal zo’n pastorale eenheid de pa-

rochie ondersteunen en misschien 
vervangen. Er is dan een zondags-
kerk. In die zondagskerk zal er alle 
zondagen nog een eucharistievie-
ring zijn. In onze pastorale eenheid 
wordt Vosselaar waarschijnlijk de 
zondagskerk. Dan is alleen daar 
nog een weekendmis. Maar het is 
nog niet zover! 

In de zaal van Zondereigen is een 
informatiebijeenkomst geweest 
voor het opstellen van een kerken-
plan. Wat gaat er met de kerk van 
Zondereigen gebeuren? Voorlopig 
blijft alles bij het oude. Zolang de 
mensen naar de mis komen, is 
er niets aan de hand. Anders is 
de toekomst van het kerkgebouw 
onzeker. Op deze informatieavond 
kwamen ruim zeventig belangstel-
lenden opdagen. Er is dus nog 
belangstelling.

In Beerse en Vosselaar zijn veel 
vrijwilligers die voorgaan in ge-

Eerste communicanten in Zondereigen op 29 mei 2014. www.nieuwsblad.be
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bedsdiensten. Die willen dat blijven 
doen. Alleen bij speciale gelegen-
heden is er een priester nodig. De 
uitvaarten zijn bijna allemaal ge-
bedsdiensten. Leken kunnen hier-
voor een mandaat van de bisschop 
krijgen. Je moet er cursussen voor 
volgen. Ik heb ook dat mandaat om 
uitvaarten te doen. In Merksplas 
heb ik er al eentje gedaan, in Zon-
dereigen was dit nog niet nodig. Je 
hebt er wel veel werk mee. Op vrij 
korte tijd moet je dat helemaal in 
elkaar steken.” 

Parochie Merksplas

In Merksplas vult Guido wekelijks 
de parochieregisters in. Alle ge-
boorten, huwelijken en overlijdens 
worden dan bijgewerkt. Hij heeft 
dan permanentie in de pastorij. 
Ook maakt Guy deel uit van het 
parochieteam. Er is één parochie-
team voor Merksplas en Zonder-
eigen samen. Hij is ook lid van 
de werkgroep voor de eerste com-
munie in Merksplas. In Merksplas 
zijn er nog tussen de 60 en de 70 
eerste communicanten. 

Binnen enkele maanden wordt 
Guido 75. Toch even nadenken, 
want: “Op de duur ben je altijd 
voor een ander bezig. Misschien 
wordt het tijd om wat af te bou-
wen? Alhoewel, er is heel wat 
drukte verdwenen nu het huis hier-
naast verbouwd en verhuurd is. Er 
komt tijd vrij nu ik de tuin en het 
huis niet meer moet onderhouden. 
En er zijn ook wat taken verdwe-
nen. Toen Zondereigen op kerkelijk 
gebied nog met Baarle-Hertog 
samen bij het dekenaat Arendonk 
hoorde, was ik lid van de dekenale 
raad van Arendonk en afgevaar-
digde in de pastorale raad van 
Antwerpen.”

Werkgroep Zuster Rumolda
 
Guido is bestuurslid van de werk-
groep Zuster Rumolda in Heren-
tals. Deze werkgroep werkt aan de 
zaligverklaring van zuster Rumolda. 
De activiteiten staan nu eerder op 
een laag pitje. “Alle abonnement-
houders zijn relatief oude mensen. 
In totaal slechts een twee- à drie-
honderdtal, meer is dat niet meer. 
Vroeger waren het er meer dan 
duizend. Zij komen vooral uit de 
omgeving van Herentals. Vroeger 
kwam er drie à vier keer per jaar 
een tijdschrift uit, nu is dat een 
nieuwsbrief. 

Ik zit in de werkgroep namens 
de parochie Zondereigen. Dat is 
ergens wel logisch, want zuster 
Rumolda (Mieke Van Beek) was 
van Zondereigen. Ook hier is veel 
werk. Het adressenbestand moet 
bijgehouden worden. Er moeten 
adresetiketten afgedrukt worden. 
Een viertal keer per jaar komen 
we met het bestuur samen. Om 
de twee jaar is er een bijeenkomst 
voor alle leden. Dat is in het kloos-
ter in Herentals. Een tijdje geleden 
is het graf van zuster Rumolda 
volledig vernieuwd. Er liggen nog 
altijd veel bloemen en maandelijks 
is daar een gebedsbijeenkomst. 
De werkgroep heeft ook het mooie 
glasraam van zuster Rumolda in 
de kerk van Zondereigen geplaatst. 
Of de zaligverklaring ooit bereikt 
wordt, is onzeker. Maar zolang 
mensen ervoor blijven ijveren, is er 
hoop.” 

OKRA

Guy is in Zondereigen voorzitter 
van de plaatselijke OKRA-afdeling. 
Dat is de afkorting van ‘Open, 
Kristelijk, Respectvol en Actief’. 
Het is een vereniging van 55-plus-
sers die ontmoetingsmomenten 
en activiteiten aanbiedt. Het uit-
eindelijke doel is om tot een war-
mere samenleving voor iedereen 
te komen. De plaatselijke afdeling 
telt ongeveer 45 leden. Omwille 
van de gezelligheid is er een grote 
opkomst bij activiteiten. Denk 
daarbij aan een vijftal maaltijden 
per jaar en aan kaartnamiddagen 
in het bejaardenlokaal. Af en toe 
worden muzikanten uitgenodigd. 
Maar niet vaak, omwille van de 
grote kostprijs in verhouding tot het 
beperkte aantal deelnemers. Ook 
waren er muziekuitstapjes naar 
de Kapelhoeve in Turnhout, Grif-
felrock in het Antwerps Sportpaleis 

Ontwerp van het glasraam voor zuster 
Rumolda in de kerk van Zondereigen, 
ingewijd op 25 juni 2006. foto Her-
man Janssen
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en naar De Warande in Turnhout. 
En er werd ingeschreven voor regi-
onaal georganiseerde activiteiten. 
Zo bezochten acht Zondereigense 
leden de voorstelling Operetteparels 
in de Warande in Turnhout. Samen 
met Merksplas ging men op bede-
vaart naar Scherpenheuvel en een 
busmaatschappij organiseerde een 
uitstap naar Dordrecht. In Antwer-
pen was dan weer een kennisma-
king met het Jodenkwartier. 

Heemkunde

Van bij de start in 2001 is Guido 
secretaris van de heemkundige 
werkgroep Zondereigen. Hij woont 
alle vergaderingen bij. Vaak gaan 
die bij hem thuis door en zorgt hij 
voor de koffie. Bij elke vergadering 
verstuurt Guy de uitnodigingen en 
stelt hij het verslag op. Verder is hij 
penningmeester voor wat betreft de 
jaarlijkse subsidie die de werkgroep 
vanwege de gemeente Merksplas 
ontvangt. 

Stichting Herdenking 
Bevrijding Baarle

Op vraag van Fons Cornelissen 
werd Guido lid van het herden-
kingscomité Baarle, dat jaarlijks 
de bevrijding van Baarle herdenkt. 
Daartoe worden contacten gelegd 
met familieleden van Poolse be-
vrijders. Ook medewerkers van 
ambassades worden uitgenodigd. 
Guido beweert weinig van de 
gebeurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog te weten. Hij schat 
zijn eigen bijdrage dan ook niet 
al te hoog in. Jeroen Cornelissen, 
kleinzoon van Fons, vervangt Fons 
in het bestuur en maakt het ver-
slag ter plaatse op zijn tablet. Dat 
verslag is meestal al verstuurd vóór 
Guido van de vergadering thuis-
komt. “Verjonging is goed om de 
herdenking een toekomst te geven. 
Heropstarten is veel moeilijker. 
Volgend jaar vieren we 75 jaar 
herdenking. Dat kan hopelijk iets 
extra aan de viering geven.”

Zondereigens mannenkoor 

Tot slot is Guido eveneens lid van 
het Zondereigens mannenkoor, dat 
bij het inrijden van de dodendraad-
fietsroute op 27 april 2014 in de 
zaal van het Schuttershof optrad. 
Vorig jaar zong het koor met kerst-
mis in de kerk van Zondereigen. Dit 
jaar staat een kerstoptreden in de 
kerk van Merksplas op het program-
ma. Ook het kinderkoor Cantabile is 
dan present. Om de veertien dagen 
wordt bij Walter Segers gerepeteerd. 
Paul Van Dijck, vroeger veldwach-
ter/inspecteur bij de lokale politie, is 
dirigent van het koor.

Op reis

“Leerkrachten hebben veel verlof, 
wordt altijd beweerd. Ik ben dan 
ook vaak op reis geweest!” Guido 
ging dikwijls met zijn broer of met 
priester Eugène Block naar andere 
landen. “Eugène was afkomstig uit 
Vlissingen. Hij had in Schaarbeek 
lesgegeven in een Franse school en 
sprak perfect Frans. Dat was mooi 
meegenomen. We reisden o.a. naar 
Tunesië, Marokko, Roemenië en 
Spanje. Eugène stierf in 2001.”

Tot slot

Guido, Guy, meester Guy,… Na-
mens de leden van onze heemkun-
dekring wil ik je hartelijk danken 
voor de gulle ontvangst en het open 
gesprek als basis voor dit artikel. 
Dank ook dat ik de tientallen klasfo-
to’s, foto’s van onderwijzend perso-
neel en naamlijsten van leerlingen 
uit je klassen mocht inscannen. 
Onze vereniging zorgt ervoor dat dit 
alles goed bewaard wordt.

Foto’s: Guido Verhoeven, 
tenzij anders vermeld.

Guy Verhoeven, Frans Van Gils en Dré Van den Bogerd bij de inhuldiging van de 
dodendraadroute. foto Herman Janssen
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Smokkelen tijdens de bezetting

Belgische tabak naar Nederland
ANTOON KOYEN

Tabak smokkelen kon tijdens de 

bezetting (1940-1944) – zelfs 

voor de kleinschalige amateur 

– een aardig zakcentje opleve-

ren. De mens leeft nu eenmaal 

niet van brood alleen! Daar in 

Nederland geen tabak verbouwd 

werd, kwam de fel begeerde shag 

en pijptabak uit België, namelijk 

uit Harelbeke en Wervik in West-

Vlaanderen en uit de streek van 

Bohan in Wallonië. 

Bietenbladeren

Eer de tabak in een Nederlandse 
pijp werd gestopt of tussen een – 
eveneens gesmokkeld – vloeitje 
werd gerold, had hij al heel wat 
avonturen beleefd, was de prijs 
al meer dan verdubbeld en…was 
zelfs het gewicht toegenomen! 
Ja, want naast de echte tabak 
uit Vlaanderen, werd er hier ter 
plaatse nog een hoeveelheid gema-
len bietenbladeren toegevoegd. Het 
mengsel werd fijntjes besproeid 
met een goed ruikend verstuivertje. 
Op deze manier haalde je tweeën-
twintig pakjes shag van vijftig gram 
uit een kilo oorspronkelijke tabak. 
En de Hollanders waren blij met 
die ‘Fleur de Matras’, zoals wij dat 

mengsel hier noemden.
Op mijn werk hoorde ik bijna da-
gelijks spannende verhalen over 
de grote smokkel van graan, en 
van vlees en weet ik wat al niet 
meer. En ook van tabak. Dat ging 
over mannen die ’s nachts in 
colonne opereerden. Ze werkten 
met verspieders, voortrekkers en 
ook met wat meer kapitaal dan ik 
deed. De smokkelaars in het groot 
moesten terdege rekening houden 
met zware verliesposten: noodge-
dwongen achtergelaten of in beslag 
genomen partijen smokkelwaar. De 
grote vijanden waren de ‘vliegende 
brigades’. Dat waren Hollandse 
commiezen die opereerden in een 
wijde boog rond Baarle. Je kon ze 
treffen op de wegen naar Breda en 
Tilburg. 

Geen doorkomen aan 

Er kwam een periode – ik meen 
dat het in 1943 was – dat de vlie-
gende brigades stevig aan de win-
nende hand leken te zijn. Afgaande 
op de verhalen vanuit het smok-
kelmilieu was er geen doorkomen 
meer aan. Argeloze fietsers die met 
een paar pakjes in de binnenzak 
van hun jas noordwaarts reden, 
waren er regelmatig aan. 

De prijzen voor Belgische tabak 
stegen in Nederland met de dag! 
Als ik er met één kilootje kon door-
komen, dan had ik meer verdiend 
dan ik, als kantoorluis, te verteren 
had.

Op een dag ontmoette ik een ken-
nis uit België die een pak clandes-
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tien gedrukte shagzakjes liet zien. 
Hij had ook een rol valse banderol-
len of belastingstrookjes bij zich. 
Als merk stond er aan de ene zijde 
op: ‘Tabak De Leeuw – Fijne snede 
voor pijp en sigaret’. Aan de andere 
kant stond: ‘Tabak de Lion – Coupe 
fine pour pipe et cigarette’. Die 
Franse tekst was om argwanende 
Hollanders de wind uit de zeilen te 
nemen. Mijn Belgische contactman 
noemde dit: “Om de kloterij kracht 
te geven!” Hij zei ook nog: “Als je 
één kilo in Tilburg kunt krijgen, 
schoon verpakt in deze builtjes, 
dan maak je een winst van…” 
Ik weet het getal niet meer, maar 
wat ik nog wel weet, dat het héél 
aanlokkelijk klonk. Ik wilde er wel 
iets mee, maar hoe? De Vliegende 
brigades stonden heel scherp! 
Toen kreeg ik, wat je noemt een 
lumineus idee. Ik kocht een kilo 
tabaksmengsel en een stel van die 
builtjes en valse banderollen. Toen 
begon mijn eerste proef. Tussen de 
binnen- en de buitenbanden van 
mijn fiets kneedde ik zowat een 
pond losse tabak per wiel. De rest 
ging in de grote lamp die op mijn 
‘toeristje’ – mijn fiets – gemonteerd 
was.

Uitkleden

Al meteen de eerste keer werd ik 
bij de overweg vóór Alphen aange-
houden en afgetast. Ze vonden na-
tuurlijk niks. Blijkbaar vertrouwden 
ze die alledaagse fietser niet. De 
derde keer al moest ik mee naar de 
marechausseekazerne, waar ik me 
moest uitkleden en al mijn kleren 
binnenstebuiten werden gekeerd. 
Hoe vaak ik met mijn vrachtje naar 
Tilburg ben gereden weet ik niet 
meer, maar het was heel vaak! 
Ze hebben nooit iets gevonden en 
ik verdiende goed. Toch werd ik 

zowat alle dagen aangehouden en 
gecontroleerd. 

Als ze vroegen waarom ik daar zo 
dikwijls passeerde, dan zei ik: “Ik 
ben aan ’t smokkelen!” Dat vonden 
ze blijkbaar een goeie mop.

Op een bepaalde dag kreeg ik wel 
de koude kriebels toen ik weer 
eens mijn verplichte praatje had 
met de commiezen bij de Alphense 
overweg. Plotseling zag ik dat er 
een dikke tabakssteel tussen de 
band en de velg van mijn voorwiel 
uitstak. Ik had de indruk dat je 
daar gewoon niet naast kon kij-
ken maar toch hebben zij het niet 
gezien. Gelukkig maar. Wat zou ik 
zuur geweest zijn! 

Mijn smokkelzaakje draaide goed. 
Mijn compagnon in Tilburg ver-
pakte de shag en plakte de bande-
rollen. ’s Anderendaags was mijn 
handel al bij de vaste afnemers. 
Een vervelend neveneffect was wel 
dat ik heel vaak lekke banden had. 
De fietsbanden waren in die tijd 
toch al niet zo best. De stekelige 
tabakssteeltjes staken ze alle mo-

menten lek. Bovendien pompte ik 
mijn banden op de heenweg maar 
heel lichtjes op. Op de terugweg 
reed ik dus heel zwaar. Meestal 
had ik bandenpech tussen Riel en 
Alphen. Volgens mij kenden de 
meeste boeren daar in de buurt mij 
al redelijk goed. Ik klopte bij hen 
aan, omdat een band plakken in 
het donker en zonder een emmer 
water niks uithaalde. Mijn bin-
nenbanden waren complete lap-
pendekens van grotere en kleinere 
opgeplakte stukjes. Op de duur 
was ik in het banden repareren net 
zo handig als een mecanicien in de 
Ronde van Frankrijk.

Op een keer scheurde een totaal 
verduurde band gewoon open en 
was ik vanwege het ‘speruur’ – je 
moest voor twaalf uur ’s nachts 
binnen zijn – verplicht om bij een 
boer op Brakel in het stro in de 
schuur te blijven slapen. Ik weet 
niet meer hoe ik het toen geregeld 
heb om de volgende morgen toch 
weer op tijd op mijn werk te zijn.
Met de winst van mijn geslaagde 
smokkelbedrijfje heb ik samen 
met mijn vrienden heel wat pintjes 
‘fluitjesbier’ kunnen pakken. In die 
tijd rookte ikzelf ook. Maar van 
mijn eigen smokkelwaar ‘Fleur de 
Matras’ heb ik nooit gerookt!

N.B. In allerlei artikelen over de smok-
kelpraktijken wordt in Baarle steeds 
maar weer het woord ‘pungelaar’ 
gebruikt. Het is zelfs een soort symbool 
voor Baarle geworden. Mag ik u er op 
wijzen dat vroeger niemand in Baarle 
dit woord kende. Wij hebben hier 
altijd van ‘smokkelaar en smokkelen’ 
gesproken. De ‘pungelaar’ is dus – uit 
commerciële overwegingen? – Baarle 
binnengesmokkeld. Ik vind dat allesbe-
halve gelukkig en heemkundig onjuist 
en betreurenswaardig. (A. Koyen)   
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Armeshof, ’t Bosch, Lijmbeek en Hazenberg

Bewoning van Ulicoten in 1900 (6)
JEROEN GEERTS

Jeroen en Gust Geerts hebben 

in kaart gebracht welke huizen 

er op 1 januari 1900 in Ulicoten 

stonden en wie er toen woonden. 

Op die datum begon de gemeente 

Baarle-Nassau met de nieuwe 

huiskaarten. Er stonden in de 

toenmalige wijk C nog geen hon-

derd woningen. 

In de zesde aflevering gaan we 

weer naar het buitengebied en ko-

men de adressen in de Armeshof, 

’t Bosch, Lijmbeek en Hazenberg 

aan bod.

Armeshof

C54 (later C61, nu Bosstraat 6)
Hier wonen Johannes Balemans 
(1871) en Maria Peeters (1876) 
met hun kinderen Carolus (1895), 
Maria Catharina (1897), Joanna 
Maria (1899), Theresia (1900), 
Alphonsus Cornelis (1902), Anna 
Cornelia (1904) en Lucia (1906). 
Dit gezin emigreert in 1908 naar 
Hart, Noord Amerika. 
Vanaf 1908 woont hier het gezin 
van Adrianus Paulussen (Chaam, 
1884). Zij vertrekken in 1909 
naar Chaam. 
Vanaf 1911 woont hier vanaf C25 
gezin van Adrianus Aarts (1861-
1934), gehuwd met Philomena 

kaart 1 Armeshof ’t Bosch Lijmbeek Hazenberg 1900. www.topotijdreis

kaart 2 Armeshof ’t Bosch Lijmbeek Hazenberg 2017. www.topotijdreis

(Filomeentje) Timmermans (Meir 
1874). Na het overlijden van haar 
man in 1934, verhuist Filomeentje 
naar de Molenstraat. “In de oorlog 
heeft zij nog bij ons in de kelder 

gelegen”, vertelt Gust.
Dan komen Johannes Petrus Laur-
ijssen (Jan van Proë, 1895, zie 
C65) en Catharina Johanna Ma-
rinus (Gilze en Rijen, 1900) met 
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hun kinderen hier wonen. 
Dit huis is na 2000 afgebroken. 
Nu wonen hier in een nieuw huis 
Robbert en Daniëlle Vriens.

C54a
Schuin tegenover C54, heeft ook 
een huis gestaan, dat in 1900 al 
afgebroken was. Het is echter nog 

wel te zien op de bijgevoegde plat-
tegrond van ca. 1898. Dit zou het 
huis geweest kunnen zijn op bij-
gaande foto, maar dit is allerminst 
zeker. Er is een rijwielpad aan 
deze kant van de weg geweest, dat 
richting Meir (Meer) liep. (We we-
ten niet of dit rijwielpad er toen al 
was.) Je kon zo ook naar een halte 

fietsen voor het trammetje van 
Meerle naar Antwerpen. 

C55 (later C62, nu Armeshof 4) 
Hier wonen Christiaan Peeters 
(1834) en Maria Elisabeth van der 
Avort (1826-1902) met hun zoon 
Johannes (Jan Chriest, 1872) 
en zijn vrouw Maria Paulussen 

C54 Armeshof, weg van Meir naar Ulicoten oftewel Bosstraat. Bernardusprocessie naar de kapel. Ca. 1962. 

C54A Huis dat wellicht schuin tegenover C54 stond, vóór 
1900 al afgebroken. coll. André Moors

C54 Armeshof. coll. André Moors
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(Mie Chriest, Chaam 1879) en 
hun kinderen Gerardus Bernardus 
(Geert Chriest, 1903) en Engelina 
Wilhelmina (Mina, 1905). Ook 
woont hierbij in: Johannes Peeters 
(1825), broer van Christiaan Pee-
ters.
“Ik weet”, vertelt mijn vader Gust, 
“dat Mie Chriest mij gebakerd heeft 
(dat was dus in 1928). Zij was 
baakster in Ulicoten. Tegenwoordig 
zou je dit kraamhulp noemen. Ik 
weet ook nog dat Geert Chriest 
voor de oorlog, de melk van zijn 
koeien met een kruiwagen, via 
de Bosstraat naar het melkfabriek 
bracht. Ik denk dat hij drie of vier 
koeien had.”
Je kunt op de plattegrond zien dat 
de ‘grote’ weg vanaf de Bosstraat 

in de S-bocht naar C55 liep (achter 
de akker die ‘De Moets’ heet, waar 
nu Bas Kusters woont). Deze weg 
liep ten zuiden van C55 door naar 
C56. Er was een paadje naar C57, 
“maar daar kon je niet meer met 
paard en kar over”, vertelt Gust. 
Geert Chriest verhuisde in de jaren 
’60 naar de Meerleseweg en ver-
kocht de boerderij aan Jack en Cor 
van Alphen. Nu woont hier hun 
zoon Jack van Alphen.

C56 (later C63, nu Armeshof 6)
Hier wonen Michiel Peeters 
(1837-1915) en Anna Cornelia 
Jansen (Alphen, 1842-1918) en 
hun kinderen Hendrika (1872), 
Ludovicus (1882), Johannes Ber-
nardus (Nard van Chiele, 1885). 

Nard van Chiele trouwt in 1916 
met Cornelia Maria Vermeeren uit 
Ginneken (Kee van Chiele, 1884). 
Hun kinderen zijn: Michiel (Chiel 
1917), Elisabeth Maria (Lies van 
Chiele 1918), Henricus Adrianus 
(dit moet Herman van Nard van 
Chiele zijn, 1919), Theresia Anna 
(Trees van Nard van Chiele, 1921) 
en Carolus (Chareltje van Nard van 
Chiele 1922). Chareltje trouwt met 
May de Coq en zij blijven hier wo-
nen. Zij krijgen 2 zoons: Herman 
en Ben. 
Nu woont Hans Leuris er in een 
helemaal verbouwd huis. 
 
C57 (later C64, nu Armeshof 2)
Hier wonen Joseph van Gils (Meir, 
1857) en Petronella Roelen (Gin-

C56 met links (vrijwel onzichtbaar) vader Nard bij houten 
kruiwagen en voor het huis drie van zijn kinderen, ca. 
1925. Wanden grotendeels van leem.

C56 met Chiel van Nard van Chiele. Wanden helemaal van 
steen. coll. André Moors

C55 Achterkant, maart 2018. C55 Voorkant, vanaf de Bosstraat gefotografeerd, 
april 2018.
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neken, 1852) met hun kinderen 
Anna Maria (1887), Johanna 
(1888), Johannes (1891) en Fran-
siscus (1897). Dit gezin verhuist in 
1906 naar C69. 
In 1906 komen Josephus Adams 
(Meir 1881, vanaf C9) en zijn 
vrouw Anna Maria van Dun 
(Merksplas 1881, vanaf C3), zij 
wonen hier enkele jaren. 
In 1909 komen Petrus Cornelis 
Snoeijs (Meerle,1873) en zijn 
vrouw Anna Catharina Willemsen 
(1881), zij verhuizen in 1913 naar 
Meerle.  
In 1914 komen Jan Karel van 
Dun (Merksplas, 1884, vanaf C5 
voorheen C3) en zijn vrouw Maria 
Theresia Matteeuwsen (Merxplas, 
1888). Dit gezin verhuist in 1924 
naar Merksplas. 
Eind jaren ’20 komen hier Josep-
hus Kusters (Sjef, boerke Kusters, 
1901) en zijn vrouw Antonetta 
Adriana Willekens (1899). Zij krij-
gen 2 kinderen: Johannes Cornelis 
Kusters (Jan, 1929) en Fransiscus 
Antonius (Frans, 1930). Jan is hier 
na het overlijden van zijn ouders 
blijven wonen. Na zijn overlijden 
kopen Marco Lemmen en zijn part-
ner het huis en verbouwen het. Zij 
wonen hier nu nog. 

C57a (later C65,  
nu Meerleseweg 8)
Dit huis is in 1908 gebouwd. Adri-
anus Cornelis Adriaansen (Jaan-

eke, Chaam 1863) betrekt het met 
zijn vrouw Johanna Maria Verhoe-
ven (Meerle 1872). Hij kwam van 
C19 Heikant. 
Hun dochter Maria Elisabeth 
(1903-1933) trouwt met Emilius 
Vriens (Mil, Baarle-Hertog 1910). 
Mil Vriens trouwt later met Cornelia 
Verhees (Kee) (Gilze, 1908). 
Nu woont hier J. Janssen, geen 
familie van een familie uit Ulicoten. 

‘t Bosch

C58 (later C66, nu ’t Bosch 2 en 
2A)
Hier woont Fransiscus van Gestel 

C57 Boerderij van ‘Boerke Kusters’. coll. André Moors

C57 met Jan Kusters voor zijn boerderij, in karakteristieke 
kledij, zoals wij hem kennen. coll. André Moors

C57 na de verbouwing. Onder de pannen blijkt nog de oude rieten dakbedek-
king te zitten. coll. André Moors

C57 het witte kruis op een hoek van 
het huis bij een opening naar de 
kelder, dient ter afweer tegen slechte 
geesten. 
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(Minderhout, 1851) met zijn kin-
deren Ludovicus (Louis, 1878), 
Maria Philomena (1880), Adrianus 
(1882), Henricus (Drik, 1884), 
Fransiscus Antonius (1886) en 
Felix (1888) en zijn schoonvader 
Adriaan van Doorn (1819-1901). 
Zoon Louis trouwt in 1911 met 
Maria Sommen en verhuist naar 
het dorp, zie C37. 
Zoon Drik blijft op de boerderij 
wonen en trouwt in 1919 met 
Petronella Verhoeven (Nelleke uit ’t 
Bosch, 1890 zie C7). Ik (Jeroen) 
weet nog dat we bij Nelleke uit ’t 
Bosch eieren gingen halen, dat zal 
in de jaren 70 geweest zijn. De 
kippen liepen in de schuur, hier 
was geen vloer in. 
Dit is nu een tweewoonst. We we-
ten niet wie er nu wonen.

C59 (later C67, nu ’t Bosch 1) 
Hier wonen Johannes Geerts 
(1852, in 1937 in Californië VS 
overleden) en zijn vrouw Ariana 
Maria Adams (Meir 1868, even-
eens in 1937 in Californië VS 
overleden) en kinderen Cornelis 
(1879), Maria Catharina (1886), 
Maria Aloïsia (1889), Adrianus 
(1894), Johannes Bernardus 
(1895, overleden in 1955 in 
Californië VS), Josephus Cornelis 
(1897), Johannes Petrus (1897), 
Fransiscus (1899), Maria Catha-
rina (1900), Felix Petrus (1902, 
overleden in 1985 in Californië 
VS), Dymphna (1903), Johannes C59, foto uit 1981. coll. BHIC

De twee huizen van ’t Bosch: C58 links en C59 rechts. coll. André Moors

C58 langgevelboerderij, gebouwd ca. 1890, foto 1981. coll. BHIC

C57A juni 2018, dit huis dateert uit 
1906. 
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Alphonsus (1904, overleden in 
1991 in Californië VS), Johannes 
Augustinus (1905-1905), Anna 
Cornelia (1906), Jacobus (1907-
1907) en Christiaan (1908). Dit 
gezin verhuist in 1909 naar Aken-
stad in Canada, behalve Maria 
Catharina (1886) die naar Meerle 
verhuist en daarna als ‘religieuse’ 
terugkomt in het Ulicotense kloos-
ter (zie C45) en Maria Aloïsia die 
naar Weelde verhuist. 
Johannes Geerts is eerder gehuwd 
geweest met Petronella Maria van 
Gestel (overleden in 1891). Twee 
van de zonen zouden in de Eerste 
Wereldoorlog gevochten hebben. 
In 1908 komt vanuit Merksplas 
Jan Pieter Jansens (Pro, Merksplas 
1859) en zijn vrouw Maria Christi-
ana Philomena Goelen (Westmalle 
1862), met hun kinderen Jan 
Frans (1890), August Cornelis 
(1893), Lodewijk Jozef (1895), 
Pieter Frans (1897), Jozef Karel 
(1900), Pieter Karel (1902), Emiel 
Nicolaas Maria (1906). 
Emiel trouwt met Anna Koks en zij 
blijven hier wonen. Daarna woont 
hun zoon Koos Jansens er. 
Nu staat hier een nieuw huis, de 
oude boerderij is afgebroken. Daar 
woont Erik Jansens, zoon van Koos 
Jansens. 

Lijmbeek

C60 (later C68, nu Lijmbeek 4a 
en 6)
Hier wonen Johannes Fransiscus 
Voeten (1843-1909) en zijn vrouw 
Elisabeth Voeten (1834-1908) met 
hun kinderen Adrianus Fransiscus 
(1866), Cornelis (1872), Maria 
Cornelia (1874) en Petrus Josep-
hus (1876-1925). 
Petrus Josephus (Sjef) Voeten 
trouwt met Maria Josephina (Fien) 
Voeten (1895). Hun dochter Eli-
sabeth Maria (Lisa) Voeten (1922) 

trouwt met Toon van Dun. Hun 
zoon Josephus Johannes Petrus 
Cornelis (Jos, 1925) trouwt met 
Cor Kennes. Beide echtparen boer-
den op de ouderlijke boerderij. 
Nu woont hier Jos van Toon van 
Dun. 
 
In die tijd moeten hier ook wilde 
zwijnen gezeten hebben. Gust 
vertelt over de boerderij van Mi-
chielsen, aan de Belgische kant bij 
de Lijmbeek. ”Dat was nog voor 
de oorlog dat wij daar zijn gaan 
kijken. Zij hadden een gewone zog 
met biggen die allemaal strepen 
op de rug hadden, net als een wild 
varken. Ik heb hier zelf nooit wilde 
varkens gezien.” 
De boerderijen en de grond aan de 
Belgische kant van de Lijmbeek 
waren eigendom van de familie 
van Voortman. Wij noemden de 
eigenaresse ‘madammeke Fort’. De 
brassband van Ulicoten ging ieder 
jaar dauwtrappen op Hemelvaart, 
naar de kerk in Meerle en bracht 
ook een serenade bij mademmeke 
Fort. Ik denk tot in de jaren 80 van 
de vorige eeuw.

Hazenberg

C61 (later C69, aan de Weistraat, 
nu Chaamseweg-Hazenberg 7)

C60 Lijmbeek. coll. André Moors

C60 Lijmbeek, beeld in een nis in de 
schuur achter het huis, welke heilige 
is dit? 

C60 Lijmbeek, foto van 2016. 
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Hier wonen Jacobus van Sas (Jaak 
1856-1915) en zijn vrouw Jo-
hanna Laurijssen (1851) met hun 
kinderen Maria Catharina (1885), 
Maria Elisabeth (1890), Louisa 
Adriana (1892) en Johannes Cor-
nelis (Jan, 1895). Jan van Sas 
verhuist later naar de Heikant. 
Nu woont hier Ad van Jan van 
Rijen. 

C62  
Van de plaats van C62 en C64 
zijn we niet zeker, wellicht moeten 
deze verwisseld worden. Volgens 
de huiskaart van 1900 woonde 
in C62 Cornelis Verheijen (Chaam 
1825). 
Hij verhuist in 1900 naar het gast-
huis te Breda. Het huis is gesloopt. 
Waar stond dit huis? 

C63 (later C70, nu Chaamseweg-
Hazenberg 18)
Hier wonen Cornelis Boeren 
(1852) en zijn vrouw Petronella 
Hapers (Baarle-Hertog 1854-
1916) met hun kinderen Adria-
nus (1889) en Maria Catharina 
(1891). Dochter Maria Catharina 
Boeren trouwt met Cornelis Laurijs-
sen (Kees, Alphen en Riel 1893). 

Nu woont hier Kees van Toon van 
Kees Laurijssen.

C64 (later C71) 
Hier woont Cornelis Fransiscus 
Michielsen (1860) en zijn vrouw 
Johanna Uijens (1872), met hun 
kinderen Johanna Maria (1891), 
Johanna Ludovica (1892), Adri-
anus Alphonsus (1894), Johan-
nes Cornelis (1896), Fransiscus 
Cornelis (1898), Johanna Carolina 
(1900), Carolus (1902), Leonie 
Johanna (1904), Maria Catharina 
(1905), Anna Cornelia Louisa 
(1906) en Josephus Alphonsus 

(1908). Dit gezin vertrekt in 1909 
naar Minderhout.  
Dit huis bestaat al lang niet meer.

C65 (later C72, nu Chaamseweg-
Hazenberg 5) 
Hier wonen Johannes Petrus 
Laurijssen (Pro, 1856-1927) en 
zijn vrouw Petronella Verhoeven 
(Nelleke van Proë 1869) met hun 
kinderen Adrianus (Jaan, 1887), 
Bernardus (Bart, 1894), Johannes 
Petrus (Jan van Proë 1895), Cor-
nelis (Cees, 1896), Maria (1898), 
Maria Elisabeth (Lies, 1899), Ge-
rardus Josephus (Sjef, 1901), Ca-
tharina (To, 1903), Adrianus Fran-
siscus (Sus, 1905) en Alphonsus 
(Fons, 1906) en zijn schoonvader 
Adrianus Verhoeven (1822). 
Dit huis staat aan de schuine 
baan, die van de Weistraat naar de 
huidige Chaamseweg liep. 
Bernardus en Cornelis zijn geëmi-
greerd naar Canada. Jan van Proë 
verhuisde naar achter in de Bos-
straat (Armeshof), zie C54. Sjef 
verhuisde naar de Bosstraat. Fons 
verhuisde later ook naar de Bos-
straat, hij zette een huis achter dat 
van zijn broer Jan.  
Nu woont hier Ad Rijvers.

C61 Het enige huis in de Weistraat in 1900, de straat van het dorp naar 
Chaam, foto van april 2018.

C63, foto van maart 2017.  
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C66 (later C73, nu Chaamseweg-
Hazenberg 14) 
Hier wonen Cornelis Koks (Chaam, 
1836-1904) en zijn vrouw Adriana 
Maria Verhoeven (1831-1908), 
met hun zoon Jacobus (Jaak, 
1874) en zijn vrouw Maria Corne-
lia Voeten (Kee, 1874) en kleinkin-
deren Anna Maria (Marie 1905), 
Maria Elisabeth (Lies, 1907), 
Adrianus Cornelis (Janus, 1908), 
Johannes Fransiscus (Jan, 1910), 
Anna Florentia (Anna, 1911), 
Cornelis Petrus (1913-1913) en 
Catharina Louisa (To, 1914).  
To trouwt met Gerrit Grauwmans, 
zij blijven op de boerderij. Nu 
woont hier een zoon van Ad van 
Gerrit Grauwmans.

C67 (later C74, nu Chaamseweg-
Hazenberg 16) 
Hier wonen Eustachius Johan-
nes (Jan) Geerts (1836-1918) 
en zijn vrouw Maria Catharina 
Kusters (1845-1928) en hun 
kinderen Adrianus (1873-1934), 
Augustinus (1885) en Josephina 
(1889-1907). Adrianus trouwt 
met Angelina Maria van Ginneken 
(1898-1941). In 1935 trouwt zij 
met Wilhelmus Mathijssen (Rijs-

bergen, 1886). 
Zoon Augustinus Geerts verhuist 
naar Antwerpen en komt in 1914 
tot 1916 met zijn gezin ook hier 
wonen (in de Eerste Wereldoorlog). 
Nu woont hier Ton Kooremans, 
zoon van Frans Kooremans die hier 
ook boerde. Ton heeft een nieuwe 
huis gebouwd en de oude boerderij 
is afgebroken.

C65, foto van april 2018. 

C66, foto van april 2018.

C68 (later C75, nu Chaamseweg-
Hazenberg 10) 

 “Hier wonen mijn grootouders”, 
vertelt Gust: Gerardus (Graard) 
Geerts (1848-1931) en zijn vrouw 
Maria Josephina Antonia van Gorp 
(Fien, Alphen 1856-1929) en 
hun kinderen Adrianus Bernardus 
(Janus, 1886-1975), Bernardus 
Jacobus (Nard, 1887-1974), 
Anna Maria (Anna 1889-1975), 
Maria Sophia (Marie 1891-1918 
overleden aan de Spaanse griep), 
Augustinus Victor (Gust heeroom, 
1892-1974) en Josephus Johan-
nes (Sjef, mijn vader, 1895-1977). 
“Wij noemen dit d’n Hazenberg.”  
Janus bouwt in 1923 een boerderij 
aan de overkant van de Chaamse-
weg (nu Chaamseweg-Hazenberg 
3, hier woont nu zijn kleinzoon 
Jan Geerts-Lemans, zoon van Wim 
Geerts, die nu hiernaast woont 
op Chaamseweg-Hazenberg 3A). 
Hij trouwt in 1923 met Catharina 
Anna Maria Oomen (Teteringen 
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1894-1924). Na haar overlijden 
trouwt hij in 1928 met Celina 
Geerts (geen familie) (Rijckevorsel 
1901-1981). 
Gust verhuist in 1910 naar Gin-
neken en later naar het groot semi-
narie in Hoeven. In 1918 wordt hij 
tot priester gewijd. 
Grootvader Graard en grootmoe-
der Fien bouwen een stuk aan de 
westkant van de boerderij, aan de 
kant van de huidige Chaamseweg, 
waar zij gaan wonen (dit is nu 
Chaamseweg-Hazenberg 12). Oom 
Bernard Geerts en tante Anna blij-
ven op de oude boerderij wonen. 
Bernard trouwt in 1934 met Trees 
Jansen. Ik denk dat zij nog even 
op de boerderij gewoond hebben, 
maar al snel verhuizen ze naar een 
nieuw burgerhuis iets meer naar 
het dorp toe (nu Chaamseweg-
Hazenberg 8). Tante Anna bleef in 
het voorste stuk van de boerderij 
wonen. Op de boerderij kwam 
toen Tinus Oomen die de boerderij 
huurde. Daarna kwam Piet, zoon 
van Janus Geerts op de oude boer-
derij. 
Mijn vader Sjef Geerts trouwde in 
1925 met Marie Meeuwesen en 
zij gingen aan de Heikant wonen 
(C15 in 1900, nu Molenstraat 
16). 
Er liep een voetpad naar de kerk 
(zie de stippellijn op de kaart), het 
eerste stuk hiervan vanaf de Ha-
zenberg is nu de huidige Chaamse-
weg. Deze huidige Chaamseweg 
was er in 1900 nog niet. Omdat 
mijn grootmoeder Fien slecht ter 
been was en niet te voet naar de 
kerk kon, reed mijn grootvader met 
het rijtuig over de oude Meerlese-
weg, naar de Weistraat en dan via 
het Haandpaoltje naar de kerk. 
Nu woont hier Edrie Verheijen-
Tuijtelaars.

C68, d’n Hazenberg, zoals wij dit noemden. Boerderij van mijn grootvader.  

C68 in 1989. 

C68. Extract uit het kadaster van 1884, sectie B nr 1134. Met de gronden bij 
de boerderij, op de Ulicootsche Heide en ’t Bosch. Met de ‘weg van Meerle naar 
Ulecoten’. 
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C69 (later C76) 
Hier wonen Cornelis Laurijssen 
(1852-1907, den dekker) en zijn 
vrouw Maria Catharina Schoen-
makers (Merxplas 1858) met hun 
kinderen Adrianus (1882, Jaaneke 
van den dekker), Petrus (1887), 
Johannes Petrus (1891), Ludo-
vicus (1893, Louis van den dek-
ker), Fransisca (1895), Bernardus 
(1897) en Joanna (1899, Sjo van 
den dekker). Dit gezin verhuist op 

12 januari 1901 naar C91 (nu 
Ponderosa). 
In 1906 verhuist hier naar toe 
vanaf C57 het gezin van Josephus 
van Gils (Meir 1857). 
Dit huis bestaat niet meer.

C70 (later C77, nu Maaijkant 5) 
De Maaijkant heette hier toen Ha-
zenberg. In C70 wonen Josephus 
Rijvers (Meir 1835-1920) en zijn 
vrouw Adriana Geerts (1838), met 
hun kinderen Ambrosius (Broos, 

1871), Maria (1873), Cornelia 
(1875) en Johannes (Jan, 1879). 
Ambrosius trouwt in 1901 met 
Maria Philomena Verheijen (1870). 
Broos Rijvers en Maria Philomena 
Verheijen blijven op de ouderlijke 
boerderij wonen, zijn ouders en de 
overige kinderen verhuizen naar het 
buurhuis C71.  
In 1911 verhuist het gezin van Broos 
Rijvers naar C35 (nu Dorpsstraat, 
tegenover de Bernardusstraat). 

Vanaf 1911 verhuist Johannes Rij-
vers (Jan, 1879) van C78 weer te-
rug, ondertussen is hij gehuwd met 
Maria Petronella Geerts (Marie, 
1886). Vader Josephus Rijvers en 
moeder Adriana Geerts komen ook 
weer bij hun zoon inwonen. Kinde-
ren van Josephus Rijvers en Adri-
ana Geerts zijn: Josephus Antonius 
(Sjef, 1912), Alphonsus Adrianus 
(1913-1915), Augustinus Petrus 
(Gust, 1914), Alphonsus Johannes 
(1916), Maria Cornelia (1917-

1920), Adrianus Ambrosius (Ja-
nus, 1918), Wilhelmus Alphonsus 
(Wim, 1920), Maria Cornelia 
(Miet, 1921), Catharina Maria 
(To, 1923-2018), Louisa Cornelia 
(Wies, 1925 wordt non) Leonardus 
Augustinus Rijvers (1926-1941), 
Anna Theresia (Anna 1928, wordt 
non), Johannes Bernardus (1931). 
Nu woont hier Aloys Rijvers, zoon 
van Jan Rijvers, zoon van Jan Rij-
vers, zoon van Josephus Rijvers. 

Het huis is gebouwd in 1888, 
afgebroken in 1976. Een nieuw 
huis is ervoor gezet.

C71 (later C78, nu Maaijkant 3) 
Hier wonen Cornelis Peeters 
(1867) en zijn vrouw Maria Sophia 
Schoenmakers (Merxplas 1863) 
met hun kinderen Christianus 
(1893), Johannes Petrus (1894), 
Maria Isabella (1895-1902), Jo-
hannes Fransiscus (1897), Laura 
Augusta Cornelia (1898), Anto-

C70 Maaijkant 5. Boerderij gebouwd in 1888, afgebroken in 1976. 
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netta Maria (1899), Louisa There-
sia (1900), Maria Isabella (1902), 
Joanna Philomena (1904). Dit 
gezin verhuist in 1904 naar C13a 
(Heikant). 
In 1901 komt hier bij in het gezin 
van Josephus Rijvers vanaf C70. 
Dit gezin verhuist in 1911 weer 
terug naar nu C77 (dus weer terug 
naar het huis ernaast). 
In 1911 komt hier te wonen, vanaf 
C80 (Hondseind-Bartelbaan): Ja-
cobus Keustermans (Meerle 1882) 
en zijn vrouw Johanna Kooijen 
(Ginneken 1880). Zij vertrekken 
ook in 1911 naar Meerle. 
In 1912 komt hier te wonen, 
vanaf C89 (voorheen C82: Maaij-
kantsestraat): Bernardus Seeuws 
(1870) en zijn vrouw Maria There-
sia van Opstal (1882), hier wordt 
hun zoon Adrianus Petrus Seeuws 
(Janus) geboren in 1913. Zij 
verhuizen later naar de Chaamse-
weg, waar nu Jos Rijvers woont, 
ongeveer tegenover de Maaijkant-
sestraat. Later worden geboren: 
Johanna Maria (1915), Maria 

Catharina (1917-1918), Lucia 
Catharina (To, 1919) en Sophia 
Aloysia (Fie, 1921) 

In 1919 komt hier vanaf C98, 
(voorheen C91, de Ponderosa): 
Jaanneke van den dekker, dat is 
Adrianus Laurijssen (1882), zoon 

van Cornelis Laurijssen (1852) 
en Maria Catharina Schoenma-
kers (Merxplas 1858). Jaanneke 
is getrouwd met Maria Johanna 
Schoenmakers (Marie Schoen, 
1892), dit is het gezin op foto. 
Jaanneke Laurijssen en Maria 
Johanna Schoenmakers huurden 
het huis van de familie Rijvers die 
ernaast woonde. Zij verhuisden in 
1948 of 1949 naar hun nieuwe 
huis hiernaast: nu Maaijkant 1 (Nu 
woont hier Ad Laurijssen, zoon van 
Gust, zoon van Jaanneke Laurijs-
sen).  
Sjef Rijvers (zoon van Jan zoon 
van Sjef) en zijn vrouw Marie 
Rijvers-Meeuwesen kwamen in het 
oude huis te wonen. Zij braken dit 
af in 1957 en hebben op deze plek 
een nieuw huis gebouwd, waar nu 
Jan en Julia Smulders-Bastiaansen 
wonen. Jan Smulders is een zoon 
van Nellis Smulders en Miet Rij-
vers (Maria Cornelia Rijvers 1921, 
zie C70).

Foto’s: familie Geerts tenzij anders 
vermeld.

C71 Maaijkant 3.

C70 Maaijkant 5. Oude boerderij met de fundamenten van het nieuwe huis ervoor. 
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De grootste landschapsverandering ooit…

Een Oost-Vlaming in ons grensgebied
 

ANTOON VAN TUIJL

De tand des tijds heeft stevig 

geknaagd aan een brochure die 

we onlangs in een schenking met 

oude paperassen aantroffen en 

die nu voor me op mijn bureau 

ligt. Er is geen kaft, een aantal 

pagina’s ontbreekt en andere 

zijn afgebrokkeld en gescheurd. 

Wat er over is, blijkt echter heel 

interessant.

De gehavende tekst gaat over Edu-
ard Jaequemyns. Dat is een man 
die grote veranderingen veroorzaakt 
heeft in het grensgebied van het 
Minderhoutse gehucht Heerle en 
de Baarlese Strumpten. Daarvoor 
moeten we terug in de tijd. Zijn 
activiteiten beginnen in 1845.

 

Eerst dit

Vanuit de prehistorie tast de 
landbouwende mens het oorspron-
kelijke oerbos steeds verder aan. 
In oude tijden branden de boeren 
stukken bos plat om er de akker-
tjes van hun ‘zwervende erven’ aan 
te leggen. 

Nadat ze de bemesting van hun 
veldjes uitgevonden hebben, halen 
ze strooisel van de bosbodem. Ze 

Portret in brons op zijn 
grafmonument.

Impressie van een prehistorische landbouwnederzetting in omringend oerbos.

laten het vee in de omringende 
bossen grazen terwijl ze er hun 
varkens laten eikelen. Deze activi-
teiten belemmeren de verjonging 
van het bos en putten de bosbo-
dem uit. Daarnaast hebben de 
mensen veel hout nodig voor de 
bouw van hun huizen, het maken 
van hun gereedschappen en het 
stoken van hun haardvuren. De 
open plekken in de bossen worden 
groter en groter en op de sterk 
verarmde bosbodem kan uitein-
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delijk alleen nog heide groeien. 
Dit stelselmatig verdwijnen van de 
oorspronkelijk bossen gaat tot in de 
Middeleeuwen door. Op den duur 
ontstaan er eindeloze heidevelden, 
die in ons golvende landschap 
op de ene plaats kurkdroog zijn 
en elders vennen bevatten of 
langgerekte moerassen hebben. 
Noord-Brabant heeft rond 1850 
duizenden hectaren heide. In het 
Vlaamse zandgrondengebied zal de 
oppervlakte navenant geweest zijn.
De zandgrondboeren kunnen de 
heide niet missen in hun bedrijfs-
voering. Vooral de schapen moeten 
er grazen. Die leveren wol, vlees 
en…mest! Doordat ze bij voorkeur 
gras eten en jonge boompjes, blijft 
de heide open en kan niet verbos-
sen. Bovendien nemen de boeren 
heideplaggen mee. Ook die zijn 
nodig voor de mestproductie. Er 

wordt op de heide alleen maar ge-
haald. Geen wonder dat de grond 
verschraalt. 
Halverwege de negentiende eeuw 
dienen zich veranderingen aan. 
Wol levert niets meer op. Die uit 
Nieuw-Zeeland is veel goedkoper. 
Er komen nieuwe vormen van 
bemesting. Eerst guano (vogelmest 
uit Peru) en dan chemische kunst-
mest. Er is meer voedsel nodig en 
de vraag naar mijnhout stijgt.
Eigenaar van de Nederlandse hei-
degronden is de Dienst Domeinen, 
voorloper van Staatsbosbeheer. 
In 1844 worden ze vrijgegeven 
voor de verkoop. Ook de grafelijke 
familie Van Salm-Salm van kasteel 
Hoogstraten doet grote grondge-
bieden in de verkoop. Belgische 
investeerders kopen massaal hei-
dehectaren op. Nu doet zich een 
uniek verschijnsel voor. 

De mensen kennen het landschap 
buiten hun nederzettingen als 
onafzienbare vlakten, waar je alle 
kerktorens uit de verre omgeving 
kunt zien staan. In enkele decen-
nia tijd verandert dat in een grote 
groene zee van dennenplantages. 

Nooit eerder in de geschiedenis is 
het landschap in zo’n korte tijd zo 
wezenlijk veranderd. Jaequemyns 
heeft deze landschapsverandering 
teweeg gebracht in een deel van 
ons heem, namelijk de Strumptse 
Heide. 

Grootse plannen

Terug naar de brochure. Ze begint 
met de volgende tekst: ‘Eduard 
Jaequemyns, voorzitter van de 
Landbouwmaatschappij van Oost-
Vlaanderen, lid van de Boomteelt-
kring van België, overleed op den 

Het grafmonument van Jaequemyns 
bij de St. Clemenskerk in Minderhout.

Een zee van dennenplantages.

Eindeloze heidevlakte met kerktorens in de verte.
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31 augusti 1874 te Minderhout. 
De dood kan geen gevoeliger slag 
toebrengen; de Belgische ak-
kerbouw is hard getroffen geweest 
door dit even zo smartelijk als 
onverwacht verlies. Het belang 
dat hij stelde in de werkzaamhe-
den der Vlaamse Landbouwmaat-
schappijen, de aanwakkeringen 
die hij verleende aan allen die 
den landbouwrijkdom van ons 
koninkrijk wilden vermeerderen, 
leggen ons de plicht op hier te 
schetsen wat hij voor den akker-
bouw en de boomteelt in België 
verrichtte.’
Blijkbaar is hier sprake van een 
belangrijk figuur.

Wie is Eduard Jaequemyns? 

Hij wordt geboren op 10 juli 1806 
in het Oost-Vlaamse dorp Verre-
broeck. Zijn vader is Jean-Baptist, 
die getrouwd is met Isabella de 
Vlaeminck. Dit echtpaar krijgt tien 
kinderen. Vader Jaequemyns staat 
bekend als een zeer bekwaam 
geneesheer, die ook een sterke 
interesse heeft in landbouwzaken. 
Studeren en ontwikkeling opdoen 
hoort tot de leefregels in het grote 
gezin. Eduard studeert gemakkelijk 
en snel. Met zijn eindscriptie aan 
de Universiteit van Luik, verdient 
hij een gouden eremedaille. 

Vermeldenswaard is dat een van 
zijn broers op dezelfde dag ook 
een gouden medaille wint met het 
schrijven van een geneeskundige 
verhandeling. Eduard wordt doctor 
in de geneeskunde in 1826. Hij 
doctoreert later ook nog in de 
farmacie (1829) en in de wis- en 
natuurkunde (1830).

In zijn werkzame leven ontwik-
kelt hij zich tot een ware pionier 
van het hogere technische en 
agrarische onderwijs. De politiek 
heeft ook zijn belangstelling. Dat 
blijkt in 1830. In België ontstaan 
bewegingen om het zuidelijke deel 
van de bijeen gevoegde Neder-
landen (sinds 1814 onder Koning 
Willem I) los te maken van het 
noorden. Veel Belgen wensen en 
eisen zelfstandigheid. Jaequemyns 
niet! In de brochure lees ik : ‘De 
omwenteling van 1830 was los-
gebroken en hitste al de driften 
aan. Midden in de verstoorde en 
verdeelde natie, zag Jaequemyns 
met spijt de omverwerping van 
de stam van Nassau, waarvan 
hij, van zijne kindsheid af, de 
verhevene verdiensten had leeren 
bewonderen; hij dacht dat, dank 
aan de vereeniging der noord- en 
zuidelijke provinciën, ons land 
eene heerlijke toekomst van 
voorspoed, vrijheid en rijkdom 

mocht tegemoet zien. Zijne ver-
kleefdheid aan de orangistische 
denkbeelden liet hem niet toe 
werkeloos te blijven in het mid-
den der gebeurtenissen. In eene 
dezer omstandigheden, zoo als 
alle omwentelingen er aanbieden, 
werd Jaequemyns in verdenking 
gebracht.’ Er komt een rechtszaak 
tegen hem. Het Hof van Assisen 
van Brabant spreekt hem vrij.

Nu laat hij de politiek voor wat die 
is en legt zich volledig toe op de 
studie van scheikunde. Hij geeft 
les in Natuur- en scheikunde en in 
sterrenkunde aan het Atheneum 
van Gent. In die periode schrijft 
hij meerdere wetenschappelijke 
verhandelingen die indruk maken 
in de kringen van geleerden.

 Getrouwd

Eduard is drieëndertig jaar als hij 
in het huwelijk treedt met Maria 
Rosalia van Zantvoorde. Zij stamt 
uit een Gentse patriciërsfamilie, 
rijk geworden in de textielindustrie. 
Voor Eduard wordt dit een veran-
dering. Hij gaat zijn scheikundige 
kennis benutten in de textielfabriek 
van zijn oom Jean Voortman, af-
komstig uit een tak van de familie 
van zijn vrouw. Eduard en Maria 
krijgen een dochter Emilie. Die 
trouwt later met Gustave Rolin. 

Uitbeelding van zijn belangstelling 
voor de politiek.

Uitbeelding van zijn bevordering van 
de nijverheid.

Uitbeelding van zijn belangstelling 
voor en kennis van de scheikunde.
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Mevrouw Maria Jaequemyns over-
lijdt in 1846.

 Verdiensten

Nu trekt de politiek hem weer. In 
1848 kiest men hem tot raadslid 
in Gent en een jaar later wordt hij 
lid van de Provinciale Raad van 
Oost-Vlaanderen. Voor zijn ver-
diensten in deze functie benoemt 
de Belgische koning hem tot 
Officier der Leopoldsorde. Andere 
onderscheidingen zijn: Ridder van 
het Erelegioen en Commandeur 
der Christusorde. In 1864 wordt 
hij gekozen tot voorzitter van de 
Provinciale Landbouwmaatschappij 
van Oost-Vlaanderen. De bro-

chure zegt hierover: ‘Hij bewees 
er uitstekende diensten aan zijne 
landgenoten; want, men mag het 
zeggen zonder vrees voor tegen-
spraak, weinige lieden deden 
zoveel als hij voor de verbetering 
van het lot des werkmans en de 
ontwikkeling van den akkerbouw.’
Het ‘lot des werkmans’ heeft 
inderdaad zijn aandacht. Dat blijkt, 
wanneer de gemeente Gent in 
1852 voorstelt een werkmansbe-
luik in te richten. Een beluik is een 

wijkje, een hofje of een pleintje 
met daaromheen een aantal gelijk-
vormige kleine huizen. Het wordt 
afgesloten door een poort die er 
aan de straatkant vaak heel fraai 
uit ziet. 

De mensen wonen er hutje-mutje. 
De hoge bevolkingsdichtheid in 
samenhang met een gebrek aan 
toiletten, wasplaatsen en vuilaf-
voer leiden tot een aanslag op de 
gezondheid van de bewoners. Er 
breken gemakkelijk besmettelijke 
ziekten uit. Meermaals beleeft de 
stad gewelddadige volksopstanden, 
o.a. in 1846 en in 18481. Eduard 
Jaecquemyns kent blijkbaar deze 
rampzalige situaties en verzet zich 

tegen het plan van de gemeente. 
Hij betoogt als volgt: ‘Wij hebben 
al te dikwijls hooren verhalen dat 
de werkman in het midden der 
maatschappij als een verstoteling 
leeft. Eene ambtelijke ondersteu-
ning verleenen aan een plan van 
eene uitgestrekte wijk uitsluitelijk 
door werklieden bewoond, ware 

1   Tijdens een heemreis naar Gent 

heeft Amalia eens zo’n beluik bezocht 

en de bekrompenheid ervan gezien.

deze aantijging verrechtvaardigen 
en vereeuwigen door een gedenk-
teken. Het is ongeraadzaam den 
werkman met niemand anders 
dan werklieden in aanraking 
te brengen. Deze uitsluitelijke 
gemeenschap strekt maar om 
hem te ontmoedigen, de eerzucht 
te onderdrukken welke in zijn 
geest gedachten van orde en 
spaarzaamheid doet ontstaan. De 
gewone aanraking van den arbei-
der met den ambachtsman oefent 
integendeel een gunstigen invloed 
op hem uit. De ambachtsman is 
arbeider geweest, en hij is baas 
geworden dank aan zijne voorzie-
nigheid en spaarzaamheid. De ar-
beider ziet hem trapsgewijs zijnen 

toestand verbeteren en eerzuch-
tige ontwerpen voor zijne kinde-
ren opvatten; hij kan zich dan ook 
niet vergissen over de middelen 
ter verbetering van zijn eigen lot. 
En overigens, de ambachtslieden 
maken de zedelijke klas uit van 
de samenleving: zij hebben die 
niet die noodlottig met de ellende 
gepaard gaan, noch die welke 
de rijkdom zoo dikwijls na zich 
sleept. Hunne aanraking en die 
van hunne huisgezinnen is welda-

Jaequemyns had een eigen steenbakkerij waarin hij rode 
en zwarte bakstenen en dakpannen fabriceerde.Voorbeeld van een Gents beluik.
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dig voor den arbeider.’
Voor hem zijn dit geen loze kreten. 
Hij past dit gedachtengoed toe bij 
de ontwikkeling van zijn eigendom-
men in Minderhout en Baarle. 
De brochure laat dat zo zien: ‘Op 
dit uitgestrekt landgoed had hij 
een groot getal woonsteden voor 
werkers laten bouwen in rooden 
en zwarten baksteen, gedekt met 
pannen. 

Deze huizen bestaan nooit uit 
meer dan twee woningen, be-
stemd voor twee huisgezinnen. Ze 
bevatten eene keuken, twee goed 
verluchte slaapplaatsen, eene 
waschplaats, eenen kelder en 
eenen zolder, die, als het huisge-
zin te talrijk wordt, tot slaapplaats 
dient voor de kinderen. Tot iedere 
woonstede behooren een stalleke 
en een veertigtal aren bouwland. 
Eduard Jaequemyns begeerde 
dat elke werkman eenen tuin 
had waaraan hij verplicht was 

zijne zorgen te besteden, dewijl 
niets meer aan den mensch den 
eerbied voor andermans goed 
inboezemt dan het genot der 
vruchten van zijnen eigen arbeid. 
De plannen dier werkmanswoon-
sten werden in den wereldten-
toonstelling van Parijs bijzonder 
opgemerkt en deeden hunnen 
aanlegger eene zeer vleiende 
onderscheiding verwerven.’ 
Door zijn veelzijdigheid is Jae-
quemyns medebepalend hoe 
België zich vertegenwoordigt op de 
internationale tentoonstellingen van 
Londen en Parijs.

Landbouwontwikkeling

De landbouw heeft van jongs 
af  de belangstelling van Eduard 
Jaequemyns. Hij beijvert zich met 
succes voor de oprichting van een 
hogere landbouwschool in Gem-
bloers. In 1860 wordt hij voorzit-
ter van de bestuursraad van dit 
instituut. Soms doorziet hij zaken 
die anderen over het hoofd zien. Zo 
pleit hij sterk voor de verbetering 
van buurtwegen. Hij acht die van 
groot nut voor de landbouw. 

De boeren hebben duidelijk 
voordeel wanneer ze over goed 
berijdbare wegen naar hun velden 
kunnen en hun oogsten kunnen 
vervoeren. Ook buurtspoorwegen 
en kanalen acht hij daarvoor van 
belang.
Hij organiseert regionale land-

bouwtentoonstellingen met het 
doel de landbouwsystemen 
door uitwisseling van ideeën en 
ervaringen te verbeteren. Zelf 
schrijft hij daarover verslagen en 
commentaren met vernieuwende 
aanbevelingen. Die gaan over de 
bouw van veestallen en graanschu-
ren, aangepaste bemesting voor 
de verschillende grondsoorten. Het 
telen van groenten – vooral voor 
eigen gebruik – beveelt hij sterk 
aan. We lezen: ‘De groenselhof 
der hofstede behoeft niet te wor-
den ingericht als die van eenen 
groenselhovenier, welke verplicht 
is een zoo bewonderenswaardigen 
ijver aan den dag te leggen. Hij 
moet noch aangejaagde vruchten 
noch fijne en zeldzame groensels 
leveren. Men vraagt enkel dat 
hij gedurende zekeren tijd eene 
reeks moeskruiden opbrenge die 
voedzaam en smakelijk zijn, en 
van zulken aard, om de gewone 
spijzen, basis van het dagelijks 
voedsel, zonder de voortbren-
ging ervan moeielijk of kostelijk 
mag wezen. De moestuin, aldus 
verstaan, wordt eene aanzien-
lijke bron van bezuiniging, eene 
onontbeerlijke aanhorigheid der 
hofstede door de verbetering die 
hij toebrengt aan de spijzing der 
dienstboden.’

Ook bepleit Jaequemyns de aanleg 
en het goede onderhoud van 
boomgaarden bij boerderijen. Hij 
schrijft in een verslag van 1896: 

Uitbeelding van zijn kennis 
van en zijn zoeken naar betere 
landbouwmethoden.

Een strak systeem van lange zandwegen.Een dubbele boswachterswoning aan de Ulicotense Haldijk.
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‘De boomgaard is van het hoogste 
belang voor de landbouwers. In 
de onmiddellijke nabijheid van 
de stallen gelegen, ontvangt 
hij zonder vervoerskosten de 
onderscheidene soorten van vette 
(= mest) zoo vaste als natte. 
Tussen de hagen die denzelven 
omringen, laat de landbouwer bij 
winterdag een deel zijner oogsten 
berusten, hetzij in putten, hetzij 
in mijten. Bij den aanvang der 
lente ziet men de sterk gevette 
graszoden met kracht uitschieten 
en het vee is door de boomen 
tegen den wind beschut. Eenige 
weken later, als de stikkende 
zonnehitte het vee vermoeit, kan 
het onder dezelfde boomen  eene 
frisse lucht, eene weldadige scha-
duw en een groen en overvloedig 
gras aantreffen. De uitslagen 
zijn slechts dan volledig als men 
den boomgaarden zeer sterk vet. 
De weiden zijn maar opbren-
gend als de bodem eene groote 
hoeveelheid mest inhoudt, in het 
tegenstrijdige geval ontneemt het 
klein wortelhaar der fruitboomen 
de laatste deelkens vette aan de 
wortelen der grasplanten. Wat 
men in den bodem steekt zal niet 
verloren gaan, niets zal er te veel 
wezen.’ Voor het jaar 1871 zet hij 
een grote boomgaardenwedstrijd 
op het programma van de Provinci-
ale Landbouwmaatschappij.
In onze oude brochure vinden 
we ook pleidooien voor het 
gebruik van ‘Chemische vette’. 
Dat is kunstmest. In de periode 
dat Jaequemyns actief is op zijn 
landbouwproject in Heerle en zijn 
naaldhoutplantages in Baarle, 
wordt er geëxperimenteerd met 
kunstmest. Hij onderzoekt de gron-
den op verschillende plaatsen en 
bepaalt aan de hand van de resul-
taten welke mineralen hij zal toe-
voegen. In een verslag van 25 mei 

1873 vertelt hij over kunstmest: 
‘Zij kan, doelmatig verbonden we-
zende, de vruchtbaarheid van den 
bodem onderhouden gedurende 
een aantal jaren, zonder het 
gebruik van eenig ander mest; wij 
verkiezen echter ze te benuttigen 
als bijvoegsel aan den stroomest. 
Deze proeven toonen dat het 
mogelijk is bij middel van de 
scheikundige vette, eenen zelfden 
akker, gedurende verscheidene 
achtereenvolgende jaren, een 
zelfde oogst te doen opbrengen, 
zonder vermindering van hoeveel-
heid, noch verval in de hoedanig-
heid van het voortgebrachte. De 
aardappel, de suikerbeet, het 
vlas vooral, hebben voorbeelden 
aangeboden, welke alle twijfel 
dienaangaande doen verdwijnen.’ 
Jaequemyns bepleit de inrichting 
van proefvelden waarop men de 
resultaten bij het gebruik van 
verschillende soorten kunstmest en 
de toepassingen ervan onderzoekt. 
Die velden komen er!
Tenslotte wijst hij de boer ook op 
het grote nut van een bedrijfs-
boekhouding. We zitten nog in de 
negentiende eeuw! Hoe vooruitstre-
vend is deze leermeester, maar ook 
hoe begaan is hij met de boeren 
die hij graag vooruit helpt. Dat kan 
volgens hem ook door een goede 
administratie. Aanmoedigend 

schrijft hij: ‘De landbouwer begint 
te verstaan hoe hoogst noodig het 
is boek te houden om bekend te 
wezen met den aard van al de 
uitgaven welke hij doet en met 
zijnen wezenlijken geldelijken 
toestand, want dit stelt hem in 
staat om vlug een nauwkeurigen 
inventaris op te stellen, niet al-
leen van zijn kasgeld, maar van 
alles wat hij bezit, zoowel in zijne 
schuur en stallen, als op zijne 
akkers. Met zich te gewennen aan 
het opsporen in zijne boeken van 
de winstgevende uitgaven, zal de 
landbouwer zich kunnen een ge-
dacht maken van de betrekkelijke 
waarde der werktuigen, verschil-
lige zaden en vetstoffen, - en 
op eene meer zekere wijze de oor-
zaken zijner winsten of verliezen 
waardeerende – zijne strevingen 
zien beloonen door eene meer 
verzekerde welvaart.’

Besluit   

Zijn veelsoortige adviezen zijn niet 
alleen gebaseerd op de geweldige 
theoretische kennis die Eduard 
Jaeqemyns door diepgaande stu-
dies opbouwde. Ook de praktische 
ervaringen welke hij opdoet op zijn 
‘heerlijk landgoed van Minderhout’. 
Dit domein is zijn troetelkind waar-
op hij zich terecht mag beroemen. 

Boomgaard met een meervoudig doel.
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De brochure vertelt hierover: ‘Toen 
hij in de Kempen kwam, mid-
den in de dorre heiden, vond hij 
niets dan onvruchtbare bodems. 
Men was bang van dit gewest 
en het land werd aldaar tegen 
spotprijzen verkocht. De waarde 
ervan nam langzamerhand toe. 
In 1846, jaar in hetwelk Jaeque-
myns zijne eerste landen kocht, 
gold de hectare slechts 35 Belgi-
sche Franken. Niettemin noem-
den de Kempische buitenlieden 
den aankoop eene uitzinnigheid 
en zij voorspelden den val van 
den kooper. Een enkel bezoek op 
het landgoed is voldoende om te 
bewijzen hoe ongegrond hunne 
meeningen waren, en als de 
bezoeker dit heerlijk buitenver-

blijf aanschouwt, die bewonde-
renswaardige steenbakkerij, die 
talrijke en doelmatig ingerichte 
hofsteden, die luchtige en nette 
werkmanswoonsten met bouwland 
omringd, waarop prachtige oog-
sten en struikgewassen prijken, 
denkt hij niet eens dat deze gron-
den, waar de natuur ’s menschen 
pogingen toelacht, pas eenige 
jaren geleden nog doorgingen als 
wederspannig jegens alle teelt en 
als bestemd om te eeuwigen dage 
verlaten te blijven.’
Drie zaken maken het mogelijk 
dat Jaequemyns deze resultaten 
weet te bereiken: zijn wetenschap-
pelijke achtergrond, zijn bij uitstek 
praktische aanpak en zijn onge-
looflijke volharding. Hij zoekt de 

oorzaken van de onvruchtbaarheid 
van de Kempense zandgronden, 
vindt manieren om daarin verbe-
teringen aan te brengen en benut 
de verschillende gronden voor 
gewassen en beplantingen die er 
het best passen. Zo ontstaat rond 
de buurtschap Heerle een groot 
landbouwareaal. Op de zeshonderd 
hectaren Nederlandse grond plant 
hij vooral dennen.
Tussen 1845 en 1873 weet 
Jaequemyns zijn plannen uit te 
werken. Volgende keer krijgen wij, 
samen met leden van de Provinci-
ale Landbouwmaatschappij, een 
rondleiding langs zijn bouwwerken 
en door zijn landerijen.

Kaart van het landgoed, met een rode stippellijn aangegeven.
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Tussendoortje
 ANTOON VAN TUIJL

En hebt u de bloemenrand van 

uw tuin weer eens netjes gewied? 

Zere rug aan overgehouden? Over-

komt het u ook dat het onkruid 

al weer tevoorschijn komt, als je 

net pas je handen gewassen hebt? 

Goed, zo werkt het. En daarom 

schrijft Ida Gerhardt:

Lof voor het onkruid

Godlof dat onkruid niet vergaat.
Het nestelt zich in spleet en steen,
Breekt door beton en asfalt heen,
Bevolkt de voegen van de straat.

Achter de stoomwals valt weer zaad:
De berenklauw grijpt om zich heen.
En waar een bom zijn krater slaat 
Is straks de distel algemeen.

Als hebzucht alles heeft geslecht
Straalt het klein hoefblad op de vaalt
En wordt door brandnetels vertaald:

‘Gij die miljoenen hebt ontrecht:
Zij kómen! – Uw berekening faalt.’
Het onkruid wint het laatst gevecht.
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De berk (Betula)

Kruid-je-roer-me-wel (5)
SYLVIE KOKS

De berk is een winterharde, blad-
verliezende snelgroeiende boom 
die 10-30 meter hoog kan worden. 
Hij leeft maximaal 80 jaar. De 
berk verspreidt zich makkelijk en 
is een echte pionier, Kiemt op kale 
grond en bereidt de bodem voor 
zodat er ook andere planten kun-
nen groeien. Na natuurrampen of 
bosbranden is de berk meestal de 
eerste boom die je weer ziet opko-
men. De berk groeit hoog uit naar 
de zon en werd vroeger ook wel 
‘de witte vrouw met haar groene 
sluier’ genoemd. Het is een ranke 
vrouwelijk uitziende boom met 
een fijn groen bladerdek wat nog 
veel licht doorlaat waardoor onder-
begroeiing mogelijk is. De boom 
onttrekt echter veel vocht uit de 
grond waardoor tere planten onder 
deze boom het moeilijk kunnen 
hebben. In mijn vorige huis, een 
oude wat vochtige boerderij, was 
deze boom vlakbij de muren ge-
plant. Nadat we de boom hadden 

gerooid werd het binnen veel voch-
tiger. De opvallende witte schors 
bestaat uit een leerachtige witte 
kurklaag aan de buitenkant en een 
looistof houdende binnenlaag. Bij 
het ouder worden gaat de schors 
scheuren en wordt bikkelhard. De 
buitenlaag vernieuwt zich continue 
en vervelt dan echt in repen. De 
bast werd heel lang geleden ge-
bruikt om op te schrijven. De berk 
is eenhuizig, op elke boom zitten 
zowel mannelijke als vrouwelijke 
katjes(bloempjes). Na bevruchting 
vallen de vruchtjes van de berk. 
Heb je een berk in de tuin dan 
weet je het wel als de vruchtjes 
loslaten, heel de tuin en tuinmeu-
bilair zit onder de vruchtjes en zelfs 
binnen kom je ze tegen. 

Volksgeneeskunde

Hildegard van Bingen beschreef in 
de 12de eeuw al de wondhelende 
werking van de bloemen maar pas 

in de Middeleeuwen werd de berk 
echt ingezet als geneesmiddel. 
Het bevat inhoudsstoffen die hel-
pen tegen reumatische klachten, 
vochtophopingen. Het werkt op 
de nieren (tegen nierstenen) maar 
vooral urinezuurdrijvend. Dus heel 
goed tegen jicht. Dit laatste is te 
danken aan het betulinezuur. Het 
bevat veel saponine, dat is het 
natuurlijke zeep wat je bloedvaten 
schoonmaakt en waardoor je meer 
energie krijgt. 

Toepassingen 

Mij gaat het vooral om het ber-
kensap ook wel berkenwater ge-
noemd. Onze voorvaderen zagen 
hierin een bron van eeuwige jeugd. 
Het is een ware tonicum, zelfs 
voor je haar. In het vroege voorjaar, 
begin maart, als de temperatuur 

De berk is een boom die iedereen wel kent. Je hebt tientallen soorten 

berken. De meest voorkomende en geneeskrachtige zijn de Ruwe Berk 

en de Zachte Berk. De boom komt algemeen voor in het noordelijk deel 

van Europa. Betula is vermoedelijk afgeleid van het Keltische ‘Betu’ 

wat ‘slaan’ betekent. Dit refereert aan het Scandinavische gebruik om 

na het saunagebruik de bloedsomloop te stimuleren door het slaan met 

berkentakjes. Voor de Kelten stond het symbool voor vernieuwing en 

wedergeboorte. Er werden berkentakken boven de deur gehangen voor 

voorspoed en nieuw leven.

Sylvie in bos met een berkentwijgje
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weer boven de 8 graden komt 
boor ik een gaatje in een berk in 
de tuin, daar stop ik dan een hol 
slangetje in en laat dat in een fles 
hangen. Zo drupt het berkenwater 
in de fles en er zijn dagen geweest 
dat we 1 liter per dag opbrengst 
hadden. Je kunt evt. ook een mooi 
niet te dik twijgje afknippen en dat 
in een fles hangen. De fles maak je 
met een touwtje vast aan de boom. 
Na maximaal 3 weken maak ik het 
gaatje weer dicht met een houten 
plug of speciale boomwas anders 
blijft de boom bloedden en kan 
schadelijk zijn voor de boom. Zeker 
voordat het blad eraan komt stop-
pen met tappen. Dan zie je ook 
dat het water troebel wordt en dan 
dien je ook te stoppen. Dit water 
nuttigen hoort echt bij een voor-
jaarskuur, om je lichaam te reini-
gen en te versterken na de winter. 
Elke dag een glas drinken. Getapt 
water kun je een paar dagen bewa-
ren in de koelkast. Je zult zien dat 
je meer energie krijgt.

Het berkenblad kun je ook gebrui-
ken, vers in je salade of thee (daar-
voor kun je het ook drogen zodat je 
het een heel jaar kunt gebruiken.). 
Als je geen theedrinker bent maar 
je wilt dit kruid toch inwendig ge-
bruiken kun je eventueel ook tinc-
tuur maken of kopen (Betula heet 
dat dan). Let wel op: indien je met 
een ziekte bekend bent en medica-
tie gebruikt overleg dan wel even 
met je arts. Ook kruiden zijn niet 
altijd onschuldig in combinatie met 
reguliere medicatie. Ben je echter 
gezond en doe je dit preventief dan 
kan het geen kwaad is mijn erva-
ring, integendeel. Ben je allergisch 
voor berkenpollen ben dan ook 
voorzichtig, toch zijn er mensen 
die door het gebruik van berk juist 
geen last meer hebben van deze 
allergie.

Verder kun je van het blad ook nog 
zalf maken tegen eczeem (nat en 
droog), psoriasis, slecht helende 
wonden.

Recept berkenzalf

Nodig: 
- Kokosolie 
- Mooie berkenbladeren 
  (geplukt van mei-juli) 
- Glazen jampot 
- Pan 

Vul de jampot tot ongeveer de helft 
met in stukjes gescheurde ber-
kenbladeren. Smelt de kokosolie 
en giet dit op de bladeren zodat 
ze ruim onder de olie staan. Doe 
GEEN deksel op de pot. Het vocht 
uit de bladeren moet kunnen ver-
dampen. 
We gaan de pot met olie au bain-
marie verwarmen: zet de jampot 
in een pan die iets groter is dan 
de jampot en vul de pan met een 
flinke laag water. Zorg dat het wa-

ter niet in je jampot kan komen.  
Zet de pan op het kleinste pitje en 
breng het water zacht aan de kook.  
Roer de olie met de bladeren ge-
regeld om met een lange houten 
satéprikker of houten lepel.  
Let op dat de pan niet droog kookt, 
eventueel voeg je af en toe water 
toe. 
Na drie uur  zacht koken is de 
kracht van de berkenbladeren in 
de olie getrokken en kun je de 
bladeren eruit zeven. Wanneer de 
kokosolie afkoelt wordt hij weer 
hard. (Kokosolie is hard bij kamer-
temperatuur en vloeibaar boven de 
25 graden. Bij warm weer wordt je 
crème daarom weer vloeibaar en 
kun je het dan beter in de koelkast 
zetten.) 
De crème blijft ongeveer een jaar 
goed.

Leuke anekdote:
In de laan waar ik nu woon zijn in 
het voorjaar alle berken gerooid, 
de wortels hebben ze laten zitten 
waaruit toen enorm veel berken-
sap vloeide, het stroomde eruit, 
de wortels bloedden zo dood. De 
rozen die in hetzelfde perkje staan 
hebben uitbundig gebloeid en to-
taal geen last gehad van deze hete 
zomer. Hierdoor is het toch niet 
voor niks geweest

Kruidige groetjes,

Sylvie  

Foto’s: Sylvie Koks

Berkensap wordt opgevangen
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Door nieuwe ‘trage wegen’

Buitengebied beter toegankelijk
HARRY BENSCHOP

Veel Baarlenaren kennen hun eigen 
buitengebied slecht. Ja, iedereen 
rijdt wel eens met zijn auto over de 
provinciale weg naar Chaam, de 
Rooieweg naar Hoogstraten of over 
Bedaf richting Poppel. Maar te voet 
eens een zandweg inslaan, dat ge-
beurt niet zo vaak. Want waar kom 
je dan terecht en vooral: hoe kom ik 
dan weer terug bij mijn auto? Maar 
ook, is het wel aantrekkelijk om er 
te wandelen?
Om met die laatste vraag maar te 
beginnen. Baarle heeft een mooi 
buitengebied met nog relatief veel 
zandwegen en paden. 

Zandwegen

De zandwegen behoren tot het 
cultuurhistorisch erfgoed van ons 
heem. Daarom is Amalia bij de 
vaststelling van het huidige bestem-
mingsplan buitengebied van Baarle-
Nassau in de pen geklommen om 
aandacht te vragen voor het onver-
hard blijven van de nog aanwezige 
zandwegen. Dat is toen ook zo door 
de gemeenteraad in 2008 vastge-
legd.

Zandwegen en paden moeten wor-
den gebruikt, anders verdwijnen 
ze op den duur vanzelf. Groeien 
ze dicht of worden bij het land ge-
ploegd. In de ruilverkaveling was al 
een aantal zandwegen verdwenen 
omdat ze geen functie meer hadden 
voor de landbouw. Al (veel) eerder 
waren paden verdwenen, denk 
maar aan de zogenaamde kerkenpa-
den, de kortste weg van een buurt-
schap naar de kerk of de school, 
vaak dwars door de velden.
Voor Amalia’s werkgroep zandwe-
gen en paden was dat rond 2010 
aanleiding om op de eerste plaats 
een inventarisatie te maken van nog 
aanwezige zandwegen en paden. 
En vervolgens na te denken over de 
vraag hoe er voor te zorgen dat ze 
ook in de komende decennia daad-
werkelijk zouden worden gebruikt.

Ontbrekende schakels

Dat antwoord lag min of meer voor 
de hand. In die jaren werden op 
veel plaatsen wandelnetwerken 
uitgerold. Alom werd de behoefte 
gevoeld dat wandelaars makkelij-

ker hun weg konden vinden in het 
buitengebied en konden genieten 
van landschap, natuur en cultuur-
historie. Zandwegen opnemen in 
wandelnetwerken was dus het 
antwoord. Maar je kunt ook denken 
aan mountainbikeroutes of netwer-
ken waar ruiters gebruik van maken. 
Amalia heeft zich in de afgelopen 
jaren vooral bezig gehouden met de 
wandelaar.

Als werkgroep kwamen we er snel 
achter dat de zandwegen lang niet 
altijd op elkaar aansluiten, dat je 
als wandelaar gedwongen bent 
een stuk over een verharde weg te 
lopen. Een stukje over een asfalt-
baantje waar niet al te veel verkeer 
over gaat, is dan niet zo’n probleem, 
maar lopen over bijvoorbeeld een 
weg als de Hoogstratensebaan is 
een ander verhaal: niet aantrekkelijk 

Afgelopen tien jaar heeft Amalia geijverd voor een betere toegankelijk-

heid van het buitengebied van Baarle. Het resultaat mag er zijn. Op een 

wel heel aantrekkelijke manier kun je als wandelaar het buitengebied 

van Baarle doorkruisen. De meeste verbindingen zijn ook opgenomen in 

de wandelnetwerken van de provincies Noord-Brabant en Antwerpen. Je 

hoeft dan ook niet bang te zijn dat je verdwaalt. Ook niet als je op ‘onbe-

kend terrein’ komt.

Doodlopende wegen geven de wande-
laar toch doorgang.
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en vooral ook niet zo veilig. Een 
aantal zandwegen loopt ook dood. 
Daardoor waren bepaalde gebieden, 
bijvoorbeeld rond Het Merkske, 
eigenlijk niet goed te bewandelen.

Door te zorgen dat zandwegen op 
elkaar aansluiten, maak je een leuk 
wandelnetwerk mogelijk. De werk-
groep zandwegen en paden heeft 
dan ook ingezet op het realiseren 
van ‘ontbrekende schakels’ om 
doorgaande verbindingen te krijgen, 
daarmee een ommetje mogelijk te 
maken of het wandelnetwerk slui-
tend te krijgen. Rond Zondereigen 
heeft de werkgroep Zondereigen 
steeds geijverd voor doorgaande 
wandelpaden in het kader van de 
ruilverkaveling.
Te zelfder tijd heeft Amalia op ver-
zoek van de gemeente Baarle-Nas-
sau de openbare zandwegen van 
een naam voorzien. Die stonden 
alleen met een nummer op de we-
genlegger aangeduid. In een lijvige 
notitie ‘Geen nummers maar namen’ 
is die klus geklaard. Juist om de 
zandwegen meer gezicht te geven, 
heeft Amalia bij de vaststelling van 
de naamgeving bij de gemeenteraad 
gepleit voor straatnaambordjes. Dan 
gaan de zandwegen echt leven, en 
loopt men er een keer in. Met die 

naambordjes is het nog niet gelukt.

Tikkenhaenweg

Vanaf de voordeur van Café In Hol-
land in Castelré kan je al weer zes 
jaar recht op de toren van Hoogs-
traten af lopen. Samen met Trage 
Wegen en Erfgoed Hoogstraten en 
Natuurpunt Markvallei is het Amalia 
gelukt die verbinding in 2012 te 
realiseren vanaf het café tot aan 
de Bosuil. Aan de rooilijn van het 
laatste huis aan de Bosuil kan je 
nog steeds zien dat er altijd een 
weggetje naar het café heeft gelo-
pen. Vanaf de jaren zestig raakte 
het steeds meer in onbruik. Fietsers 

gingen toen over de verharde wegen 
richting Hoogstraten. Het pad raakte 
overwoekerd, een bruggetje over de 
Hollandse Loop die hier de grens 
vormt verdween, op Nederlands 
grondgebied werd het pad bij het 
bouwland getrokken ‘om geen on-
kruidstrook te krijgen’. Heel logisch 
allemaal.
Het verval is exemplarisch voor 
veel andere oude zandwegen. Hier 
hadden we het geluk dat aan beide 
zijden van de grens de verbinding 
nog steeds als ‘openbare weg’ was 
aangewezen. Dat maakte het op-
nieuw in gebruik nemen een stuk 
gemakkelijker. En een nieuw brug-
getje over de Hollende Loop was 
ook in een achternamiddag gefikst 

Met eenvoudige voorzieningen een wandelpad maken (in 
het Moer van Merksplas).

Het Merkske is beter toegankelijk geworden.

Oud landbouwbruggetje over de Noordermark.
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met een handige timmerman. Twee 
straatnaambordjes van ‘Trage We-
gen’ met de naam Tikkenhaanweg 
erop, een aan elke kant, maken 
duidelijk dat je er welkom bent. En 
nog leuker, er wordt druk gebruik 
gemaakt van deze herstelde verbin-
ding. Wat ook weer betekent dat er 
weinig tot geen onderhoud nodig is. 
Door het gebruik blijft het pad goed 
beloopbaar.
Dat drukke gebruik zal er onge-
twijfeld mee te maken hebben dat 
je bij wijze van spreken recht het 
café binnenloopt, maar toch zeker 
ook dat je na de Bosuil over an-
dere trage wegen, dwars door de 
weilanden, richting Hoogstraten 
kunt. Over paden, buurtwegen beter 
gezegd, die in dezelfde tijd als de 
Tikkenhaenweg weer toegankelijk 
zijn gemaakt. 
Die filosofie – kijken welke ont-
brekende schakels nodig zijn voor 
een doorgaande verbinding of een 
ommetje – heeft Amalia ook steeds 
in later jaren gehanteerd bij haar 
inspanningen om het buitengebied 
beter toegankelijk te maken voor de 
wandelaar.

Hannebroekpad

Zo is het ommetje Baarle-Noord, 
beter bekend onder de naam Han-
nebroekpad, tot stand gekomen. 
Met een bruggetje – door de grond-
eigenaar zelf geplaatst – dat je 
over de rand van de akker naar de 
schouwstrook langs de beek aan de 
oostzijde van de Huisvennen leidt. 
De routering van dit ommetje was 
destijds zo gekozen dat de nieuwe 
rondweg geen roet in het eten zou 
gooien. Je kunt nu over het nieuwe 
viaduct in het Bels Lijntje het Han-
nebroekpad nog steeds goed volgen.
Wat later in de tijd heeft Amalia zich 
ervoor ingezet dat de paden in het 

gebied achter het Hooghuis bij de 
ontwikkeling tot landgoed belopen 
kunnen worden én dat je over het 
terrein van het huidige Gaarshof 

richting Alphen kunt gaan, waardoor 
de oude bedevaartsweg van Alphen 
naar Ulicoten in stand blijft.

Rond Zondereigen

De afgelopen jaren heeft Amalia 
haar pijlen vooral gericht op het 
beter toegankelijk (én beleefbaar) 
maken van de streek rond Het 
Merkske en de Noordermark. Een 
goede compagnon vonden we in de 
persoon van boswachter Bart Hoey-
mans van het Agentschap Natuur 
en Bos. Ook bij hem was er de drive 
de vele natuurgebieden in de grens-
streek op een verantwoorde manier 
open te stellen voor de wandelaar. 
Samen hebben we gekeken hoe de 
wensen van de wandelaar – welke 
verbindingen ziet die graag tot stand 

Toegangsweg naar de Kruidenhoeve 
is nu ook in het wandelnetwerk opge-
nomen.

Zo maar een pad in het grensgebied.

Van nieuwe verbindingen wordt zeker gebruik gemaakt.
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komen – en het belang van de na-
tuur op elkaar gelegd konden wor-
den. Het heeft een – meer dan ver-
wacht – mooi resultaat opgeleverd.
Niet dat het een - twee - drie gere-
geld was. Ontelbare overlegsessies 
volgden, waarbij steeds in wis-
selende samenstelling een of meer 
partijen waren betrokken zoals de 
VLM (Vlaamse Land Maatschap-
pij), de gemeenten Baarle-Hertog 
en Merksplas, provincie Antwerpen, 
TPA (Toerisme Provincie Antwer-
pen), Toerisme Merksplas als ook 
Staatsbosbeheer. Ieder met zijn 
eigen wensen en mogelijkheden. 

Op het eerste kaartje is te zien wel-
ke stukjes pad er rond Zondereigen 
en Het Merkske zijn bijgekomen, 
soms een ontbrekend schakeltje 
om twee doodlopende paden te 
verbinden, maar ook hele nieuwe 
doorsteken door de natuurgebieden. 
Maar veelzeggender is welke nieuwe 
wandelopties erbij zijn gekomen. 
Het tweede kaartje geeft daarvan 
een goede indruk: 
-  Je kunt nu een mooie ronde 
rond Zondereigen maken. Op ver-

schillende plaatsen kun je naar 
het dorp toe. Een deel (langs de 
Noordermark) is opgenomen in het 
archeologisch leerpad dat Amalia 
heeft ontwikkeld. Langs de rijks-
grens is een heel nieuwe verbinding 
door de velden tot stand gekomen 
tussen het Vredesmonument en het 
buurtschap Ginhoven. Vanwege de 
vaak zompige ondergrond was hier 
een lang vlonderpad nodig. Dit kon 
met financiële steun van VLM in het 
kader van de ruilverkaveling Zon-
dereigen worden gerealiseerd. Ook 
andere voorzieningen zoals brug-
getjes en hekjes konden zo worden 
aangelegd.
-   De archeologische site van de 
Vossenberg is in een doorlopende 
verbinding opgenomen. Veel opties 
zijn hiervoor bekeken, waaronder 
eentje langs de Nederlandse enclave 
bij Ginhoven. Die is het uiteindelijk 
niet geworden. Nu maak je gebruik 
van een in de ruilverkaveling aan-
gelegd kavelpad vanaf Ginhoven 
naar de Vossenberg toe, langs de 
Noordermark kom je weer uit bij de 
Ginhovensebrug op de grens van 
Baarle-Hertog en Merksplas. De 

doorsteek door het weiland vanaf de 
Vossenberg naar de Noordermark 
staat op de kaart aangeduid als 
‘openbare weg’. Maar is als zodanig 
niet bepaald in het veld te herken-
nen. Jammer dat het gemeente-
bestuur van Baarle-Hertog niet 
doorpakt om daar goede afspraken 
over te maken met de aanpalende 
landeigenaar. De wijze waarop dit 
knelpunt kan worden aangepakt, is 
al lang en breed besproken met de 
VLM. Nu is de doorsteek voor veel 
wandelaars te onzeker vanwege de 
koeien die er lopen.
-   Er is een doorlopende verbinding 
over trage wegen gekomen vanaf 
Baarle-Grens naar Wortel-Kolonie 
(en Hoogstraten). Bijna op het 
hele traject heb je zicht op het dal 

De verbinding van de Vossenberg naar 
de Noordermark is nog niet echt her-
kenbaar als ‘openbare weg’.

Overzicht van in de afgelopen jaren bijgekomen paden.
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van Het Merkske en de meer bo-
venstrooms gelegen Schouwloop. 
Meerdere keren steek je ook Het 
Merkske over.
-  Door het Zondereigense Kerke-
moer en Het Moer op het grond-
gebied van Merksplas zijn nieuwe 
paden aangelegd. Die stellen je 
enerzijds in staat om vanaf de kant 
van Baarle-Grens naar Het Geheul 
en het Zwart Goor te gaan zonder 
dat je over de drukke baan van 
Weelde-Statie naar Merksplas hoeft. 
Anderzijds geeft het een extra om-
metje vanuit Zondereigen waarin je 
ook langs de boerderij van Widar 
komt.
-  Eind vorig jaar zijn er nog twee 
wandelbruggetjes over Het Merkske 
bijgekomen. Eén maakt het moge-
lijk op je wandeling door het dal 
van Het Merkske de buurtschap 
Hal te vermijden. Het andere geeft 
een mooie doorsteek vanaf Wortel-
Kolonie naar de Strumpt en verder 
naar het noorden. Uiteindelijk kom 
je dan op de Strijbeekse Heide en 
het Mastbos.
-   Ook de lang bepleite verbinding 
over het Vorsterschoor is er geko-

men. Dit was onder andere een 
ontbrekende schakel in de oost-west 
verbinding door de vallei van Het 
Merkske tussen  Wortel-Kolonie en 
Baarle-Grens. Heel jammer is dat 
Staatsbosbeheer na realisatie van 
de verbinding over het Vorsterschoor 
en de paden die op de twee nieuwe 
bruggetjes over Het Merkske aan-
sluiten, wil stoppen met de – zeker 
al vijftien  jaar bestaande  – laar-
zenpaden in ’t Groeske. ’t Groeske 
was een van de eerste locaties waar 
terreinbeheerders als Staatsbosbe-
heer toentertijd vol trots voor de dag 
kwamen met ‘laarzenpaden’, een 
daarvoor onbekend fenomeen. 

Ommetjes en Kempentocht

Als bewoner van Baarle zullen 
we van de nieuwe wandelmoge-
lijkheden meestal gebruik maken 
voor een ommetje. Op de zomer-
avondwandelingen hebben we er al 
verschillende laten zien. Sommige 
ommetjes zijn inmiddels opgeno-
men in nieuwe folders zoals die van 
de ‘Wandeltriple Witte Kei’ van Land 
van Mark & Merkske en een folder 

van Toerisme Baarle waarin drie 
ommetjes beschreven zijn van Baar-
le naar Tommelse Heide, De Bros-
kens en Zondereigen. Ook vanuit 
het bezoekerscentrum De Klapekster 
van Natuurpunt in Wortel-Kolonie 
worden je meerdere suggesties 
aangereikt voor een kort of wat 
langer ommetje. Voor alle ommetjes 
geldt, dat ze gebruik maken van de 
wandelknooppunten en de daarvoor 
in het veld aangebrachte markering. 
Dus je hoeft niet bang te zijn dat 
je de weg kwijtraakt als je met een 
folder op stap gaat.

Maar ook de nieuw gecreëerde 
verbindingen over langere afstand 
hebben niet over belangstelling te 
klagen. Zij kennen een eigen pu-

Een van de nieuwe bruggetjes over 
Het Merkske.

Netwerk van ‘trage wegen’ rond Zondereigen en Het Merkske.
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bliek. Zo heeft TPA de Kempentocht 
op de markt gebracht: een drie-
daagse wandeling vanaf de Klein 
Engelandhoeve langs Zondereigen 
en Het Merkske naar Wortel-Kolonie 
en terug langs de Mark en Merks-
plas-Kolonie naar het beginpunt. 
Het zal je niet verbazen dat op deze 
tocht veel – we kunnen nog net niet 
zeggen ‘alleen’ – gebruik gemaakt 
wordt van de paden en verbindin-
gen die er in de afgelopen jaren zijn 
bijgekomen. Het zijn wel allemaal 
trage wegen, die de wandelaar vaak 
een ‘avontuurlijk gevoel’ geven. 
De tocht is zo opgezet dat je hem 
ook als drie dagwandelingen kunt 
lopen, waarbij je aan het eind van 
de dag met de bus terug kunt naar 
het punt waar je die dag je wande-
ling bent begonnen. Het is een heel 
aardige ontdekkingstocht van wat 
het wondermooie groene gebied 
aan beide zijden van de landsgrens 
aan landschap, natuur maar ook 
aan cultuurhistorie heeft te bieden. 
Bij de officiële voorstelling van de 
Kempentocht dit voorjaar waren de 
superlatieven over de streek en de 
gebruikte paden niet van de lucht, 
onder andere bij Antwerps gede-
puteerde voor recreatie en toerisme 
Jan De Haes. 
Wat let je om het zelf eens te ont-
dekken…. Toerisme Baarle helpt je 
graag op weg. Of ga eens mee op 
een zomeravondwandeling of een 
van de langere wandelingen die 
Amalia elk jaar organiseert.

Beheer en onderhoud

Veel van de nieuwe paden verdie-
nen het predicaat ‘laarzenpad’. Niet 
dat het er zo nat is dat je laarzen 
aan moet trekken, maar stevige 
wandelschoenen die tegen een 
stootje kunnen is wel aan te raden. 
Je loopt over gras, dwars door de 
natuur, over schouwstroken langs 

beken, en op sommige plekken is 
het zo nat dat er kleine opstapjes 
over greppels of zelfs vlonderpaden 
(of knuppelbruggen zoals ze in 
Nederland worden genoemd) nodig 
zijn. Houd er rekening mee dat de 
paden soms best modderig kunnen 
zijn. En als er veel regen is gevallen 
kan het gebeuren dat een pad niet 
meer begaanbaar is. Dat is bijvoor-
beeld het geval bij het pad langs 
Het Merkske in de Halse Beemden. 
Dat is ook de natuur, dus niet mop-
peren maar een alternatieve route 
zoeken. 
Van één pad in het bijzonder had-
den veel mensen er twee jaar ge-
leden een hard hoofd in of dat wel 
een succes zou kunnen worden: het 
pad dat langs de oever van de Noor-
dermark is aangelegd aan beide 
zijden van de Ginhovensebrug. Daar 
was het in het begin echt ploeteren 
door de klei. Maar nu de grasmat is 
aangeslagen gaat het al veel beter. 
Er is nog wel onderhoud nodig: één 
of twee keer per jaar maaien. Als 
het voldoende belopen wordt, kan 
het maaien tot een minimum wor-
den beperkt. 
Begin oktober waren alle paden die 

er in de afgelopen jaren zijn bijge-
komen, goed begaanbaar. Ook de 
paden dwars door de graslanden of 
langs de Noordermark. 

Wensen

Is er nog wat te wensen na alles wat 
er is gerealiseerd? Kijken we naar 
heel Baarle, dan zijn er nog wat 
plaatsen waar – al langer – wensen 
leven. Daarbij kun je denken aan 
een betere ontsluiting van Baarle-
Grens in de richting van Zonder-
eigen en het Moer, een verbinding 
in Castelré over de grens naar de 
Laarmolen op de plek waar het 
verhaal van Sjoke en Toke zich heeft 
afgespeeld, een betere verbinding 
vanuit Ulicoten naar Heerle en de 
Lage Rooi en helemaal aan de an-
dere kant van Baarle een verbinding 
langs de Poppelse Leij vanaf de 
grensovergang bij Bedaf in de rich-
ting van Aarle en het Ooievaarsnest. 
Verder vragen enkele bestaande 
paden de aandacht zoals een pad 
langs de Schouwloop tussen de 
Strontbaan en het Berzegatstraatje 
(dat is nu door de vele brandnetels 
slecht begaanbaar) en een pad 
langs de Strijbeeksebeek ten oosten 
van de Gaarshof (wat al enkele 
jaren helemaal niet meer begaan-
baar is). 
Er is dus de komende tijd nog 
voldoende werk aan de winkel om 
wandelaars ten volle te laten genie-
ten van het landschap, de natuur en 
de cultuurhistorie in het buitenge-
bied van Baarle.

Schouwpad langs Noordermark goed 
beloopbaar.

De Kempentocht maakt gebruik van de nieuwe ‘trage wegen’. 
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Op onze denkbeeldige ontdekkingsreis langs alle 

enclaves van deze planeet bewegen wij ons al een 

tijdje aan de rand van West-Europa. Na een bezoek 

aan eenentwintig enclaves in elf verschillende landen 

staat in deze aflevering een bezoek aan Cyprus op de 

agenda. Op dat eiland bevinden zich vier Cyprioti-

sche enclaves, volledig omringd door het grondge-

bied van… Groot-Brittannië!

Enclaves aan de grens met West-Europa

Hoe uniek is Baarle? (9)
 HERMAN JANSSEN

Na Sicilië en Sardinië is Cyprus het 
derde grootste eiland in de Middel-
landse Zee. Het bevindt zich nabij 
de kust van Turkije, Syrië en Liba-
non. Geografisch gezien behoort 
het tot Azië. Maar omwille van 
zijn cultuur, geschiedenis, taal en 
geloof maakt het land deel uit van 
Europa. In 2004 werd Cyprus lid 
van de Europese Unie en vier jaar 
later sloot het bij de eurozone aan. 
Momenteel worden stappen gezet 
om tot het Schengengebied toe te 
treden. 

Sinds meer dan tien millennia is 
Cyprus gekend voor zijn minerale 
rijkdom, uitstekende wijnen en 
natuurlijke schoonheid, bestaande 
uit hoge bergen, vruchtbare val-
leien en brede stranden. Het eiland 
is een populaire vakantieplaats 
voor Europese toeristen. Voor kop-
peltjes is Cyprus het legendarische 
geboorteland van Aphrodite, de 
Griekse godin van de liefde. Vogel-
spotters komen er langs voor de 
diversiteit aan trekvogelsoorten. 

Zonnekloppers genieten er van het 
mediterrane klimaat. 

Grieken kwamen vanaf de 4de 
eeuw voor Christus in Cyprus aan 
de macht dankzij de veroveringen 
van Alexander de Grote. Pas eind 
16de eeuw kwam daarin veran-
dering. Toen annexeerden Turken 
het eiland. De Grieken die er 
woonden, mochten blijven. Maar 
sindsdien leven Turken en Grieken 

op gespannen voet samen, wat 
regelmatig tot opstootjes en geweld 
leidt. Ruwweg vier vijfde van de 
bevolking is Grieks-Cyprioot en 
orthodox christen. De resterende 
Turks-Cyprioten zijn soenitische 
moslims. 

Eind 19de eeuw werd Cyprus door 
Groot-Brittannië bestuurd, maar de 
Britten oefenden er geen soeverei-
niteit uit. Cyprus behoorde tot het 
Ottomaanse rijk. Dat veranderde 
toen het Ottomaanse rijk tijdens de 
Eerste Wereldoorlog de zijde van 
Duitsland koos. Groot-Brittannië 
annexeerde daarop het eiland. Als 
een erfenis van die Britse overheer-
sing is Cyprus nu een van de vier 
EU-landen waarin voertuigen aan 
de linkerkant van de weg rijden. 

Britse legerbases

In 1925 werd Cyprus een Britse 
kroonkolonie. Het eiland was wel-

Rots van Aphrodite. 
http://womanadvice.ru

Cyprus. 
www.nrc.nl
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iswaar geen onderdeel meer van 
Groot-Brittannië, maar het kreeg 
ook geen zelfbestuur. Het kwam 
rechtstreeks onder de Britse kroon. 
Pas op 4 juli 1960 werd Cyprus 
een onafhankelijke republiek. Door 
de overeenkomsten van Zürich en 
Londen in 1959 behield het Britse 
rijk twee militaire bases op het 
eiland: Akrotiri en Dhekelia, met 
een gezamenlijke oppervlakte van 
254 vierkante kilometer en een 
populatie van 15.700 Britten en 
Grieks-Cyprioten. De strategische 
ligging van deze gebieden aan de 
oostelijke rand van de Middelland-
se Zee – dichtbij het Suezkanaal 
en het Midden-Oosten – is van 
onschatbare waarde. 

Samen beslaan de Britse legerba-
sissen drie procent van Cyprus. 
Naast militaire installaties zoals 
een vlieghaven en afluisterappara-
tuur omvatten ze ook woonwijken 
en landbouwgronden. Zestig 
procent van de basissen is privé-
eigendom. Veertig procent wordt 
gecontroleerd door het Britse 
ministerie van Defensie, deels als 
eigendom van de Britse kroon. De 
Royal Air Force gebruikt de basis-
sen o.a. als tussenstation voor 
vluchten naar het verre oosten en 
voor de opleiding en training van 
piloten. Voor alle duidelijkheid: 
Akrotiri en Dhekelia zijn géén en-

claves. Ze hebben immers een vrije 
toegang tot de internationale wate-
ren in de Middellandse Zee.

De basissen worden beheerd door 
de bevelhebber van de Britse troe-
pen op Cyprus. Deze wordt officieel 
benoemd door de Britse koningin 
op voordracht van de Britse minis-
ter van Defensie. De bevelhebber, 
die alle wetgevende en uitvoerende 
macht over de basis heeft, legt 
slechts aan de Britse minister van 
Defensie verantwoording af. De 
wetten komen zoveel mogelijk 
overeen met die van Cyprus en 
worden door politieagenten van de 
militaire basissen gehandhaafd. 
Er is een eigen rechtbank met 
rechters uit Engeland en Wales die 
langskomen om te oordelen over 
de delicten die in Akrotiri en Dhe-
kelia gepleegd zijn. 

Er zijn militaire brandweer- en red-
dingdiensten. Ook is er een eigen 
ambulancedienst, verbonden aan 
de militaire medische centra en 
bereikbaar via het Europese alarm-
nummer 112. De telefoonnum-
mers in de Britse legerzones wor-
den voorafgegaan door +357, het 
landnummer van Cyprus. De post 
is in handen van de British For-
ces Post Office en het onderwijs 

valt onder de Service Children’s 
Education. Amateurradiostations 
in de legerbasissen gebruiken het 
internationale telecommunicatie 
voorvoegsel ‘ZC4’, dat aan Groot-
Brittannië is toegewezen. Er zijn 
ongeveer 52 zendamateurs die op 
deze manier een licentie hebben. 
Sinds Grieks-Cyprus op 1 januari 
2008 van het Cypriotische pond 
naar de euro omschakelde, volg-
den de twee Britse legerbasissen 
dat voorbeeld. Ze zijn de enige 
grondgebieden onder Britse soe-
vereiniteit waar officieel de euro 
wordt gebruikt. De belangrijkste 
economische activiteit is de dienst-
verlening aan het leger. Alle voed-
sel en goederen worden ingevoerd. 

Volgens het verdrag van Londen 
moet de Britse overheid voor haar 
legerbasissen jaarlijks huur betalen 
aan Cyprus. De gebieden bevinden 
zich namelijk op zeer aantrek-
kelijke plaatsen aan de kust, met 
directe toegang tot de Middellandse 
Zee. Als gevolg hiervan kunnen 
de Cyprioten er niet investeren in 
hun toeristische infrastructuur. Vier 
jaar lang werd die huur betaald, 
maar na 1964 stopte dit omdat de 
Britten beweerden geen garantie 
te krijgen dat zowel de Turkse als 
de Griekse gemeenschap evenre-Brits Tornadotoestel op het vliegveld 

van Akrotiri. www.sigmalive.com

Rood ingekleurde legerbases: Akrotiri (links) en Dekhelia (rechts). 
https://commons.wikimedia.org
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dig ervan zou profiteren. Cyprus 
probeert het geld dat sindsdien 
niet betaald is alsnog te vorderen. 
Schattingen over dit bedrag lopen 
uiteen van een paar honderddui-
zend tot 1 miljard euro. Ook heeft 
Cyprus Akrotiri en Dhekelia een 
aantal keer voor zich teruggeëist. 
De Cyprioten willen het grond-
gebied voor civiele doeleinden 
gebruiken.

Grieks-Turkse oorlog

Tussen 1960 en 1973 bereikte Cy-
prus met zijn vrijemarkt economie 
– gebaseerd op landbouw en han-
del – een hogere levensstandaard 
dan de meeste van zijn buren. Op 
15 juli 1974 kwam hieraan een 
einde met een militaire staatsgreep 
door de Cypriotische Nationale 
Garde. Doel was de eenmaking 
met Griekenland. Vijf dagen later 
bestormden Turkse soldaten het 
eiland om de Turks-Cyprioten te 
helpen. Zij veroverden de noorde-
lijke helft van Cyprus, ongeveer 
37% van het totale grondgebied. 
Alle Turks-Cypriotische bewoners 
vluchtten daarheen en de Grieks-

Cypriotische inwoners werden 
naar het zuiden verdreven. Veel 
vluchtelingen vonden een veilig 
onderkomen in de Britse legerba-
sissen. Grieks-Cyprioten verloren 
grote hoeveelheden land en per-
soonlijke eigendommen. De enige 
diepzeehaven in Famagusta en de 
internationale vlieghaven van Ni-
cosia kwamen eveneens in Turks-
Cypriotische handen. Om een mi-
litair conflict met Groot-Brittannië 
te voorkomen, stopte de Turkse 
opmars vlakbij Dhekelia. Vervol-
gens riep de ‘Turkse Republiek van 
Noord-Cyprus’ zijn onafhankelijk-
heid uit, echter met weinig inter-

nationaal succes. Dat land wordt 
alleen door Turkije erkend. 

VN-bufferzone

Om conflicten tussen de twee 
gemeenschappen te voorkomen, 
werd door de Verenigde Naties van 
oost naar west over het hele eiland 
een 180 km lange grensversper-
ring gebouwd. Nog altijd bewaken 
zo’n 1.100 VN-soldaten deze buf-
ferzone, die op haar breedste punt 
ruim 7 km bedraagt. In Nicosia, 
de hoofdstad van beide staten, 
bedraagt ze amper vier meter. Hier 
en daar in het niemandsland staan 
verlaten huizen en lege auto’s, 
alsof de tijd er heeft stilgestaan. 
Alleen met een geldig paspoort kan 
je van noord naar zuid (en omge-
keerd) reizen.

Geen hereniging

In 2004 legde Kofi Annan – de 
toenmalige Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties – na ruim 
twee jaar onderhandelen een plan 
tot hereniging aan de Turks- en de 
Grieks-Cypriotische bevolking voor. 
Beide kampen moesten ermee 
instemmen, anders zou het plan 
niet in werking treden. 

De Turks-Cyprioten stemden vóór 
het plan in de hoop van zo een 
einde te maken aan de internatio-
naal geïsoleerde positie en de eco-

Vijfenveertig jaar later vragen zij nog 
altijd waar hun geliefden gebleven 
zijn. www.pappaspost.com

Kofi Annan. www.africa.com

Grensversperring in Nicosia. www.nrc.nl
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nomische stilstand van Noord-Cy-
prus. Bij aanvaarding van het plan 
hoopten zij deel te gaan uitmaken 
van de Europese Unie en de daar-
mee gepaard gaande economische 
voordelen te ontvangen. Ook de 
Turkse premier Erdogan was voor-
stander van het plan. Hij hoopte 
hiermee één van de drempels weg 
te nemen die Turkije verhinderde 
om lid van de Europese Unie te 
worden. Maar de Grieks-Cyprioten 
stemden massaal tegen. In hun 
ogen speelde het plan-Annan 
teveel in het voordeel van de Turks-
Cypriotische bevolking. Het Britse 
voorstel om bij goedkeuring van 
het plan bijna de helft van het 
grondgebied van hun legerbasissen 
terug te geven, deed hen niet van 
gedachten veranderen. 

Akrotiri

Aan het einde van de zeventiger 
jaren ontstond een controverse om-
dat de Verenigde Staten de Britse 
basis van Akrotiri zouden gebrui-
ken om Rusland te bespioneren. 
Nog altijd is Cyprus voor Groot-
Brittannië, de Verenigde Staten en 
de NAVO een onmisbaar en onver-
vangbaar centrum voor het leveren 
van inlichtingen-, communicatie-, 
radar- en uitzendfaciliteiten. Ook 
de zendmasten van BBC World 
Service bevinden zich in Akrotiri.

In juli 2001 braken gewelddadige 
protesten uit. De lokale bevolking 
verzette zich tegen de Britse plan-
nen om nieuwe radiomasten te 
bouwen ter verbetering van de 
bestaande Britse militaire commu-
nicatieposten. Cyprioten beweer-
den dat die masten een negatief 
effect op hun gezondheid en op 
de natuur zouden hebben. Een 
betwist gezamenlijk gezondheids-
onderzoek aan de Universiteit van 
Bristol meldde in 2005 dat er geen 
aanwijzingen zijn dat de elektro-
magnetische velden van de anten-
nes gezondheidsproblemen zouden 
veroorzaken. 

Dhekelia

Dhekelia is met een oppervlakte 
van 130,8 km² de grootste van de 
twee Britse legerbasissen. Zij heeft 
een hospitaal, een klein vliegveld 
en een verbijsterende warboel aan 
grenzen. De militaire basis grenst 
aan westelijk Grieks-Cyprus, maar 
ook aan de bufferzone van de 
Verenigde Naties en het gebied dat 
door de Turkse strijdkrachten wordt 
gecontroleerd. Dit is de enige grens 

met Turks-Cyprus die niet door VN-
troepen wordt bewaakt. Ook grenst 
de Britse legerbasis aan het oos-
telijk deel van Grieks-Cyprus, dat 
hierdoor de facto van het westelijke 
deel gescheiden is. Tot slot grenst 
Dhekelia nog aan de Middellandse 
Zee.

De basis zelf bestaat uit twee 
delen. Het hoofdgebied Dhekelia 
Garrison (‘garnizoen’) wordt door 
een Britse weg verbonden met 
Agios Nikolaos (‘Sint-Niklaas’). 
Deze bijna-enclave is voorzien van 
een elektronisch luisterstation, het 
grootste dat door de Britse militaire 
inlichtingendienst in het buitenland 
wordt beheerd. Het werd kort na 
de Tweede Wereldoorlog opgericht. 
Nu staan er schotelantennes van 
allerlei formaten en een torus an-
tenne ontvangt simultaan berichten 
van maar liefst 35 satellieten. De 
Verenigde Staten betalen de helft 
van de werkingskosten. 

Dhekelia komt jaarlijks negatief 
in het nieuws door de vele hon-
derdduizenden trekvogels die er 
clandestien worden gevangen. Voor 
vogels ligt Cyprus op een belang-

Heiligdom van Apollo in Akrotiri. 
http://travelingrockhopper.com

Eén enkele weg verbind Agios Nikolaos met de rest van Dhekelia. 
www.mapsland.com
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rijke migratieroute tussen Afrika 
en Europa. Meer dan 150 (vaak 
beschermde) soorten worden in 
Dhekelia gedood en verkocht als 
hoofdbestanddeel voor ambelopou-
lia, een delicatesse in lokale res-
taurants. Naar schatting verdienen 
georganiseerde misdaadbendes 
jaarlijks meer dan 15 miljoen euro 
met de illegale vangsten.

Vier enclaves

Voor deze artikelenreeks over de 
enclaves is Dhekelia bijzonder 
interessant omdat er vier 
Grieks-Cypriotische enclaves in 
liggen: de dorpen Ormidhia en 
Xylotymbou en de elektriciteitscen-
trale van Dhekelia, waarvan het 
grondgebied door een Britse mili-
taire weg in twee wordt gesneden. 

Toen de Britse bases werden opge-
richt, werden de grenzen zodanig 
getrokken dat er geen stedelijke 
gebieden of Cypriotische voorzie-
ningen in kwamen te liggen, maar 
slechts Britse militaire installaties. 
Zo ontstonden vier enclaves aan 
de onderhandelingstafel. In tegen-
stelling tot de Baarlese enclaves 
kennen ze dus geen eeuwenlange 
ontstaanswijze en groei. De vier 
vernoemde enclaves dateren pas 

van de onafhankelijkheid van Cy-
prus op 4 juli 1960.

Er zijn wel degelijk vier enclaves. 
Vaak wordt ten onrechte beweerd 
dat het zuidelijke deel van de 
elektriciteitscentrale geen enclave 
zou zijn omdat dit gebied aan de 
Middellandse Zee grenst. Maar dat 
klopt niet, want deze kuststrook 
heeft geen Cypriotische maar Britse 
territoriale wateren. 

De vier Cypriotische enclaves zijn 
een schoolvoorbeeld van enclaves 
die zich volledig in een buitenland-
se militaire basis bevinden. Dat is 
op zijn zachtst gezegd eerder onge-
schikt, maar in de praktijk lijkt het 
toch mee te vallen. De Britten pro-
beren om niet tussen te komen in 
interne enclave aangelegenheden. 
Er is ook geen onderling geruzie 
over de rijksgrenzen. Beide partijen 
lijken daarmee een status-quo te 
accepteren. De rijksgrenzen tussen 
de legerbasis en de enclaves zijn 
echter niet duidelijk gemarkeerd. 
Er staan grenspaaltjes, maar deze 
zijn meestal moeilijk te vinden. Ze 
staan verstopt in de bosjes of weg-
bermen. 

Groot-Brittannië garandeert de 
uitoefening van controles aan de 
buitengrens van de legerbasissen. 
Hierdoor kunnen mensen die in 
de enclaves wonen zich zonder 
grenscontroles naar de legerbasis 
begeven en omgekeerd. Heel wat 

Vier Cypriotische enclaves: Ormidhia (paars), Xylotymbou (groen), Dhekelia 
elektriciteitscentrale noord (rood) en zuid (blauw). www.google.com

Luisterstation van Agios Nikolaos. https://en.wikipedia.org
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enclavebewoners werken voor het 
Britse leger. Zij kunnen ook on-
gehinderd en zonder formaliteiten 
van de ene enclave naar de andere 
rijden. Hetzelfde geldt voor Britse 
militairen en toeristen. Ook aan de 
buitengrens van de legerbasissen 
is maar weinig hinder, waardoor 
heel wat enclavebewoners in de 
toeristische centra Larnaca en 
Paralimni tewerkgesteld zijn. Het 
ontwikkelen van een eigen toeris-
tische kustinfrastructuur is echter 
onmogelijk. 

Ormidhia 

Het enclavedorp Ormidhia, ook 
Ormideia genoemd, bevindt zich 
op 15 km van Larnaca (Grieks-Cy-
prus), 6 km van de VN-bufferzone 
en 20 km van Famagusta (Turks-
Cyprus). De enclave telt ruim 
5.000 inwoners, waarvan 30% 
vluchtelingen die er sinds 1974 
verblijven. Lange tijd stond het 
dorp vol met vluchtelingententjes. 

Ormidhia is de grootste Cyprioti-
sche enclave en telt 169,4 hec-
tare. De kortste afstand naar het 
thuisland bedraagt 3,983 km. De 
enclave ligt langs de snelweg van 
Paralimni naar Larnaca, die de in-
woners een comfortabele toegang 
tot beide steden biedt. Er is een 
luchthaven op slechts een paar 
kilometer afstand. De omringende 
groene gordel van de legerbasis 
bezorgt de enclave een parkach-
tige omgeving, onaangetast door 
de intense ontwikkeling elders. 
Misdaad is te verwaarlozen in dit 
besloten dorp, volledig omringd 
door een beveiligde militaire basis. 
De enclavestatus wordt hier dan 
ook vaak als een verkoopargument 
uitgespeeld. 

Aan de rand van de enclave zijn 

nieuwe wegen en woonzones aan-
gelegd. De rijksgrens loopt er zelfs 
door een paar huizen. Door deze 
werken zijn tal van grenspaaltjes 
verdwenen. De enclavegrenzen 
van Ormidhia zijn hierdoor minder 
goed gemarkeerd dan die van de 
drie andere enclaves.

Ormidhia ligt in een kleine vallei op 
ruim een kilometer van de zee en 
is vernoemd naar de vele baaien. 
Vanuit de enclave is er een gemak-
kelijke toegang tot het strand en de 
kleine vissershaven. Aan de kust 
is men opnieuw officieel op Engels 
grondgebied. Daar worden veel 
grote villa’s gebouwd. De inwoners 
leven vooral van de landbouw, 
veeteelt, visserij en het toerisme. 
Ormidhia is beroemd voor zijn gra-
naatappels en boomgaarden. De 
kerk in het centrum van het dorp 

bevindt zich op de plaats waar in 
1901 twee kleinere kerken waren 
gebouwd. Er is ook een kapel 
waar Sint-Alamanos heeft geleefd 
en waar heilig water stroomde. In 
Ormidhia zijn twee basisscholen. 
Na hun lagere schoolopleiding 
studeren de leerlingen verder aan 
het provinciaal gymnasium in de 
nabijgelegen enclave Xylotymbou. 
In het dorp zijn ook supermarkten, 
kleinere winkels, kiosken, apothe-
ken, een boekhandel, een zieken-
huis, een postkantoor, banken en 
cafés. Handel en restaurants zijn 
gericht op een Engelstalig cliënteel, 
namelijk militairen en toeristen. Er 
is bijvoorbeeld een typisch Britse 
pub.

Xylotymbou

Het enclavedorp Xylotymbou be-
vindt zich 38 km ten zuidoosten 
van de hoofdstad Nicosia. De 
kortste afstand naar het thuisland 
bedraagt 2,114 km. In 2011 telde 
dit dorp met een oppervlakte van 
94,7 hectare exact 3.655 inwo-
ners. Vanuit de kust is Xylotymbou 
bereikbaar  via een chaos van 
rotsblokken. “Geen grond, geen 
tuinen, geen boom,” schreef de 
Franse dichter Arthur Rimbaud tus-
sen 1878 en 1879. 

In de oudheid behoorde Xylotym-
bou tot een koninkrijk dat door een 

Plattegrond van Ormidhia. www.google.com

Grenspaal bij de enclavegrens. Links 
Xylotymbou, rechts Groot-Brittannië. 
www.public.asu.edu
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aardbeving en plunderende bar-
baarse indringers ten onder ging. 
In de 12de en de 14de eeuw werden 
kerken gebouwd bij de grotten uit 
het pre-christelijke tijdperk. Daarna 

was Xylotymbou opnieuw lange tijd 
onbewoond, tot 1821. In 1840 
stonden er zeven huizen. 

Xylotymbou betekent ‘houten graf’ 
en verwijst naar een grafvondst in 
1882 door antiquiteiten smokke-
laar Luigi Palma di Cesnola en de 

Amerikaanse consul in Cyprus. Dat 
graf bevatte prachtig houtsnijwerk 
met een voorstelling van Aphrodite 
en Artemis. Op diezelfde plaats 
werd tussen 1890 en 1900 een 
kerk ter ere van Sint-Andronicus 
gebouwd. Allerlei archeologische 
vondsten uit Xylotymbou worden 
elders in diverse musea getoond.

In de nasleep van de Tweede We-
reldoorlog probeerden duizenden 

overlevenden van de Holocaust de 
verschrikkingen van nazi-Europa te 
ontvluchten. Zij begonnen aan een 
clandestiene reis naar het Britse 
mandaatgebied Palestina, meestal 
vanuit Italiaanse havens. In augus-
tus 1946 zette de Britse regering 
in haar kroonkolonie Cyprus inter-
neringskampen op, bedoeld voor 
mensen zonder visum. In twee 
dorpen kwamen in totaal twaalf 
campings die plaats boden aan 
meer dan 52.000 mensen. Eén 
van die dorpen was Xylotymbou. 
In die interneringskampen werden 
meer dan 2.000 kinderen geboren. 
In februari 1949 werden de kam-
pen gesloten.

Nu is Xylotymbou vooral bekend 
voor zijn vele kleine kerken. Er 
staan er een tiental! Verder is er 
een klooster, een kantoor van de 

Grotkerk in Xylotymbou.
www.xylotymbou-cyprus.com

Interneringskamp in Xylotymbou. www.greeknewsonline.com

Xylotymbou barst uit zijn voegen. Heel wat huizen staan op Brits grondgebied. 
www.google.com

Centrum van Xylotymbou. 
https://mapio.net
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gemeenschapsraad, een lagere 
en een middelbare school, een 
bibliotheek en een postkantoor. 
De meeste inwoners werken in 
de militaire basis van Dhekelia 
of bij toeristische diensten in de 
omgeving. Anderen leven van de 
landbouw, veeteelt of handel. De 
plaatselijke voetbalclub speelt in 
de tweede Cypriotische divisie en 
heeft een stadion met een capaci-
teit van duizend toeschouwers.

Dhekelia  
elektriciteitscentrale (noord)

Het Grieks-Cypriotische grondge-
bied bij de Dhekelia elektriciteits-
centrale is door de plaatselijke 
bevolking altijd als één enkele 
enclave beschouwd. Wij volgen 
de strikte definitie van het volken-
recht en maken er twee enclaves 
van: noord en zuid. Een 21 tot 50 
meter brede zone met daarin een 
Britse weg snijdt namelijk het ge-
bied in twee. Deze weg, Dhekelia 
Road of B3, ligt er van bij het ont-
staan van de enclaves in 1960.

De oppervlakte van de enclave 
ten noorden van Dhekelia Road 
bedraagt 28 hectare. De kort-
ste afstand naar het thuisland 
is 3,613 km. Deze enclave telt 
700 inwoners, waaronder enige 
werknemers van de Dhekelia elek-
triciteitscentrale. Op weg naar hun 
werk steken zij de Britse weg over 
en passeren daarbij twee keer de 
rijksgrens. 

Van oorsprong is deze enclave een 
van de vele nederzettingen voor 
vluchtelingen, opgericht na juli 
1974. De enclave wordt daarom 
ook EAC Refugee Settlement 
genoemd. EAC is de afkorting van 
Electricity Authority of Cyprus. 
De meeste inwoners zijn afkomstig 

van het nabijgelegen bezette ge-
bied rond Famagusta.

Dhekelia  
elektriciteitscentrale (zuid)

De enclave ten zuiden van Dheke-
lia Road is 16,1 hectare groot en 
is daarmee de kleinste van de Cy-
priotische enclaves. De minimale 
afstand naar het thuisland bedraagt 
3,617 km. De enclave schijnt niet 
bewoond te zijn, alhoewel er op 
satellietbeelden toch enige woning-
bouw te zien is. Misschien zijn dat 
kantoorgebouwen? 

De eerste elektriciteitscentrale werd 
hier in het midden van de vijftiger 
jaren gebouwd. Die is intussen 
helemaal ontmanteld en tussen 
1982 en 1993 vervangen door zes 
stoom eenheden van elk 60 MW, 
die zware stookolie verbranden. De 

centrale produceert 40% van de 
noodzakelijke energie in Grieks-Cy-
prus. Het belang ervan werd in juli 
2011 bewezen toen de grootste 
elektriciteitscentrale van het land, 
die in Vassiliko staat, zwaar be-
schadigd werd door de ontploffing 
van 98 vaten in beslag genomen 
Iraanse explosieven en andere mu-
nitie in een nabijgelegen marineba-
sis. Daarbij vielen dertien doden. 
Begin april 2012 veroorzaakte een 
zware panne in de centrale van 
Dhekelia een grote stroomstoring in 
heel Grieks-Cyprus.

Voortbestaan van de  
vier enclaves

Een eerste bedreiging voor het 
voortbestaan van de Cypriotische 
enclaves is de onzekere overle-
vingskans van de Dhekelia legerba-
sis. Als de Britse troepen zich van 
het eiland terugtrekken, bestaan 
er geen enclaves meer. De Grieks-
Cypriotische autoriteiten beschou-
wen Dhekelia als een overblijfsel 
van een koloniaal systeem uit het 
verleden. De Grieks-Cypriotische 
publieke opinie is eveneens nega-
tief. Eind augustus 2013 ontstond 
zelfs grote ongerustheid. Media-
bronnen speculeerden toen dat 
langeafstandsraketten Cyprus kon-
den treffen als een vergelding voor 
de Britse betrokkenheid bij militaire 
interventies tegen de Syrische 

De enclaves Dhekelia elektriciteitscen-
trale noord en zuid. https://nl.wikiloc.
com

Elektriciteitscentrale van Dhekelia. https://en.wikipedia.org
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regering van Assad. Die raketten 
konden chemische wapens bevat-
ten. De aanvalsbasissen Akrotiri en 
Dhekelia brachten de Cypriotische 
bevolking in de buurt ervan roeke-
loos in gevaar.

In Groot-Brittannië zorgde dan 
weer de verkiezing van de linkse 
Cypriotische president Christofias 
voor grote ongerustheid in februari 
2008. Hij beloofde immers om alle 
buitenlandse strijdkrachten van het 
eiland te verwijderen als onderdeel 
van een toekomstige regeling van 
het Cypriotische conflict en noem-
de de Britse aanwezigheid op het 
eiland een ‘koloniale bloedvlek’.

Niet Cyprus maar Groot-Brittannië 
zal uiteindelijk over de toekomst 
van Dhekelia en de enclaves be-
slissen. Het militaire gebied is op 
basis van een ‘verdrag van garantie’ 
opgericht, wat betekent dat beide 
partijen het eens moeten worden 
over eventuele wijzigingen. Er 
is geen andere legale manier. In 
januari 2010 verscheen een kran-
tenartikel in de Britse pers waarin 

werd beweerd dat het Britse Minis-
terie van Defensie als gevolg van 
budgettaire beperkingen plannen 
had opgesteld om het garnizoen 
uit Dhekelia terug te trekken en het 
gebruik van Cyprus als halteplaats 
voor grondtroepen te beëindigen. 
De Labourregering onder wie het 
voorstel verscheen, werd vervangen 
door de regering Cameron en de 
controversiële plannen verdwenen 
van tafel: “De legerbasissen van 
Dhekelia en Akrotiri bevinden zich 
in een regio van geopolitiek belang 
en hebben op lange termijn hoge 
prioriteit voor onze nationale veilig-
heid.” Niets wijst er nog op dat de 
Britten hun militaire aanwezigheid 

op Cyprus zullen heroverwegen.

De eenmaking van Cyprus vormt 
een tweede, meer reële bedreiging 
voor twee enclaves.
Mochten beide Cypriotische 
gemeenschappen in 2004 het 
zogenaamde plan-Annan hebben 
aanvaard, dan waren Ormidhia en 
Xylotymbou geen enclaves meer. 
Groot-Brittannië was immers be-
reid om in dat geval 117 vierkante 
kilometer landbouwgrond terug te 
geven waardoor die twee encla-
ves met het thuisland verbonden 
zouden zijn. Een dergelijk aanbod 
werd in 2009 hernieuwd, mocht 
er alsnog een schikking worden 
bereikt. Er zijn echter nog heel 
wat twistpunten die een akkoord 
in de weg staan. Zo  moeten de 
Turks-Cyprioten ongeveer 10% van 
hun grondgebied afstaan omdat er 
meer Grieks-Cypriotische inwoners 
op het eiland zijn. Daar zijn beide 
groepen het over eens. Maar beide 
hebben een andere regio op het 
oog. De Grieks-Cyprioten eisen 
bovendien de terugtrekking van 
alle Turkse militairen, wat voor de 
Turks-Cyprioten onbespreekbaar 
is. Tot slot moeten de partijen het 
ook eens worden over de teruggave 
van alle bezittingen aan de tiendui-
zenden Cyprioten die na de Turkse 
invasie hun huis zijn ontvlucht. Er 
is nog werk aan de winkel!

Bronnen:
http://geosite.jankrogh.com  
https://en.wikipedia.org   
www.cia.gov   
www.hellenicaworld.com 
http://cyprus-mail.com
www.sbaadministration.org 
www.newcyprusmagazine.com
www.cyprusisland.net 
www.greeknewsonline.com
www.xylotymbou-cyprus.com 
www.howderfamily.com 
http://enclavedoc.tripod.com 
http://paperroom.ipsa.org

Groot-Brittannië behoudt de gele gebieden, maar is bereid om de blauwe aan 
de regio Grieks-Cyprus en de rode aan Turks-Cyprus af te staan. http://geosite.
jankrogh.com

Ook op 15 april 2018 werd voor de 
legerbasis tegen de NAVO-bombar-
dementen in Syrië gedemonstreerd. 
https://www.ekirikas.com
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Baarlenaren in Kameroen

Ontmoetingen in een andere wereld (8)
ANTOON VAN TUIJL

Zaterdag 31 juli

Voor half acht zitten we al bij de 
broedmachine. Er moeten veel ei-
eren verhuizen. Enkele honderden 
staan op uitkomen. Die moeten in 
speciale laden gelegd worden. De 
vrijgekomen rekken worden gevuld 
met verse eieren. Dat is een zorg-
vuldig werkje.
Daarna help ik de Canadese broe-
der-procureur met het uitpakken 
en sorteren van tientallen dozen 
met schoolboeken. Die zijn uit 
Frankrijk aangekomen. Als hij dat 

allemaal alleen had moeten doen, 
dan was hij daar deze vakantie niet 
mee klaar gekomen. Nu wel. Voor 
tien uur staat alles op zijn plaats. 
Vreemd dat hier in Afrika gewerkt 
moet worden met boeken die voor 
Franse jeugd samengesteld zijn. 
Bij het doorbladeren zie ik pagina’s 
waar mensen aan het skiën zijn. 
Nou vraag ik je! Er zijn gewoon 
geen boeken die aangepast zijn 
aan de Afrikaanse wereld!
Na de koffie raak ik dan eindelijk 
eens rustig aan de praat met broe-
der Norbert. Hij is een rustige kerel 

met een bedachtzaam oordeel over 
een aantal zaken en met een groot 
hart voor het werk hier in Kame-
roen. 

Mijn verblijf in de hoofdstad Yaoundé is zeergevarieerd. Broeder Irené 

is goed in de weer om me zoveel mogelijk te laten beleven. Ik help op 

een kippenbedrijf en in een boekenzaak, maak kennis met de stad en 

controleer projecten. Een stevige verkoudheid remt even mijn acties.

Broeder Norbertus (Martien) Hendriks 
wordt geboren op 18 juli 1921 te Oploo als ze-
vende lid van een groot gezin. Als kind ziet hij eens 
een film over missionarissen en weet vanaf dat 
moment wat hij wil worden. Op twaalfjarige leeftijd 
volgt hij zijn oudere broer naar Baarle om er broe-
der te worden. Twee van zijn zussen worden ook 
kloosterling. In 1943 slaagt hij als onderwijzer en 
staat voor de klas in Heesch. Daar geeft hij ook een 
tijdje les op het schooltje van het woonwagenkamp. 
In 1946 vertrekt hij naar Aruba – de enige ‘missie’ 
van de Nederlandse broeders – waar hij onderwijst 
in de basisschool en de middelbare school. Hij zet 
zich ook sterk in voor een zangkoor, een toneelclub 
en voor sporten met de jeugd. Kameroen komt in 
beeld. Daar wil hij graag gaan werken. Om zich 
voor te bereiden, gaat hij in Parijs studeren aan het 

Hoger Catechetisch Insituut. Dan vertrekt hij naar 
Doumé, geeft er les en begeleidt jonge Afrikaanse 
broeders.
Een ernstige oorontsteking noodzaakt hem terug te 
keren naar Nederland. Daar is hij wat later actief in 
het Catechetisch Centrum te Sambeek. Vanaf 1987 
wordt hij gekozen tot provinciaal overste van de 
Nederlandse broeders. In die functie heeft hij veel 
aandacht voor zijn vergrijzende broedergemeen-
schap. Hij bezoekt zeer regelmatig de medebroeders 
die in verzorgingshuizen zijn opgenomen. In 1993 
legt hij zijn functie neer. Zijn missie-ijver is zo sterk 
dat hij nog een tijdje gaat werken op Haïti. In 1999 
is het tijd voor rust. Een kwaal in zijn hoofd begint 
hem te plagen en ontneemt hem tenslotte zijn 
spraakvermogen en evenwicht. Hij overlijdt op 1 
december 2008.

Er zijn overal straathandelaren.
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In de namiddag biedt Irené me 
een uitvoerige rondrit aan door de 
hoofdstad. Dit wordt een middag 
vol tegenstellingen! Wij doorkrui-
sen allerlei wijken. Er zijn buurten 
met honderden armelijke hutjes 
zonder openbare voorzieningen. 
Een van die wijken heet Obili (= 
oublié = vergeten!) Er zijn buurten 
met talloze winkeltjes, bedrijfjes 
en straathandelaren. Daar waren 
we eerder al eens doorgereden. 
We zien wijken met mooie huizen, 
waarbij je steeds bordjes ziet met 
‘Attention, chien méchand, (Let op, 
gevaarlijke  hond). Wij passeren 
nieuwbouwwijken, veelbelovend 
van opzet, maar halverwege de 
bouw stilgevallen. Gevolg van cor-
ruptie? In het stadscentrum tref je 
grote ‘tempels’ aan van multinatio-
nals, vaak met prachtige architec-
tuur. Twee gebouwen die ik tot de 
mooiste van de stad zou willen 
rekenen, zijn tevens twee onbegrij-
pelijkheden.

Even buiten de stad ligt een juweel 
van een gebouw. Dat blijkt een 
groot seminarie te zijn, bestemd 
voor de opleiding van inlandse 
priesters. Hier zouden jonge 
mensen naar toe moeten komen 
vanuit de ‘rimboe’ en die daar later 
zouden moeten terugkeren om er 
hun pastorale taak uit te oefenen. 
Zij maken eerst de ‘sprong’ naar 

deze overdadige luxe. Verwacht het 
bisdom dat zij straks zomaar terug-
keren naar de klei- en riethutten 
in hun dorpen? Het tweede is het 
paleis – een ander woord vind ik er 
niet voor – van de pauselijke nun-
tius. Het is een prachtig gebouw, 
zonder meer. Ik vrees echter dat 
Monseigneur twee fouten gemaakt 
heeft. In een ontwikkelingsland zo-
veel pracht en praal laten blinken, 
lijkt me niet erg fijngevoelig. Zijn 
‘stulp’ staat bovendien aanmerke-
lijk hoger op de heuvelhelling dan 
de woning van de president. Ook 
dat doet niet fijngevoelig aan.

Via een perfecte nieuwe autoweg 
verlaten we de directe omgeving 
van de stad. Wij bekijken de enor-
me schotelantennes – drie in getal 
– die onlangs gebouwd werden. Ze 

zijn bedoeld om via satellieten tv-
beelden op te kunnen vangen. Ka-
meroen wil binnen afzienbare tijd 
televisie invoeren. Wij komen niet 
zomaar op het terrein. Het wordt 
bewaakt door stevig bewapende 
soldaten. De schildwacht van 
dienst doet echter niet moeilijk. We 
mogen best even rondkijken. Wat 
zijn die dingen ontzettend groot als 
je er zo dicht bij staat.
Terug in de stad beklimmen we 
weer een heuvel. Van daar af zien 
we een cadeautje dat communis-
tisch China heeft weggezet in de 
vorm van een onmogelijk groot 
‘volkspaleis’. Dit is een soort cultu-
reel centrum. Ik vraag me werkelijk 
af wat deze stad hier mee aan 
moet. Veel te groot en veel te luxe. 
De gewone mensen hebben zo’n 
centrum blijkbaar niet nodig voor 
hun cultuur, want terwijl ik hier zit 
te schrijven, klinken de tamtams. 
Er is feest in de buurt, zomaar in 
de open lucht, midden in de stad.
Een dag vol tegenstellingen, inder-
daad!

Zondag 1 augustus 

Jawel, het begint op te schieten 
met mijn verblijf in Kameroen! Zo 
gaat dat als de dagen maar vier-
entwintig uur hebben. Het wordt 

Je ziet vaak prachtige architectuur.

Een onmogelijk groot ‘volkspaleis’.
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een rustige zondag met een beetje 
uitslapen. (Zal ik het zeggen? Nou 
vooruit dan..., tot zeven uur!) Op 
mijn dooie gemakje ontbijt ik. 
Als laatste, want de huisgenoten 
sliepen ook uit, maar niet zolang 
als ik. Om elf uur gaan we naar 
de mis in een mooi missiekerkje. 
Blanke en zwarte mensen zitten 
hier gewoon door elkaar. De zwarte 
vrouwen zijn veelal heel kleurig 
gekleed. Er zitten banken vol kin-
deren met prachtige frisse snoetjes. 
Ze draaitollen al even druk als 
waar ter wereld ook kinderen dat 
doen. Een oud zusterke probeert 
met wat trekken en plukken bij 
een van die wriemelende groepen 
de gelederen te herstellen. Ze 
geeft het tenslotte op en blijft zich 
verder zichtbaar ergeren. De mis 
is volledig in het Frans. Er wordt 
matig gezongen. Een porseleinen 
nonneke begeleidt de gezangen op 
een harmonium dat klinkt als een 
beverig tuurletuutje. De schrale 
dirigente harkt met een lange 
onbuigzame arm onze refreinen 
bijeen. Maar vooruit; “Saint, saint, 
Dieu est saint...” Gelukkig dat 
‘le Seigneur’ al heel blij is met ‘s 
mensen goede bedoelingen. Daar 

zal Hij het vandaag dan ook vooral 
van moeten hebben!

Aan de middagtafel sluit ik maar 
eens aan bij een Amerikaanse 
broeder uit Nigeria, die op door-
reis is. Hij spreekt heel wat minder 
Frans dan ik. Daarom spreken we 
Engels. Dat valt tegen nadat ik me 
wekenlang zwaar geconcentreerd 
heb op het Frans. Er komen ook 
nog twee Canadezen bij ons zitten. 
Nu wordt het pas echt ingewikkeld. 
Maar ik speel tolk, met woorden, 
handen en voeten...

Na een ruime siësta gaan we nog 
een uurtje de stad in. Het doel is 
een gebouwtje van de C.A.A.   Het 
is een organisatie die zich richt op 
het bevorderen van de landbouw. 
Broeder Irené had er een tijd een 
kantoortje. De grote variatie aan 
lesbrieven en ander voorlichtings-
materiaal, de ingetekende land-
kaarten en de goedgevulde bu-
reaus verraden dat hier veel werk 
verzet wordt.
Het doorkruisen van de stad blijft 
boeien. Elk plekje is anders. Naast 
een hypermodern winkelpand 
probeert een straathandelaar 
twintig pakjes sigaretten en wat 
snoepgoed te verkopen. Naast hem 
scharrelen een varken en twee 

geiten hun kostje in een hoop af-
val. Even verderop zie je dan weer 
een keurige etalage vol met lam-
penkappen. Je kunt het zo gek niet 
combineren of het kan hier.
Op een aantal plaatsen herken je 
pogingen om de stad te ordenen en 
de leefbaarheid te vergroten. Men 
ontsluit bijvoorbeeld een wijk door 
er de hoofdwegen te verharden. 
De bereikbaarheid van de wonin-
gen – hutten in de meeste gevallen 
–  en de winkeltjes wordt daardoor 
sterk verbeterd. Er wordt op dit 
moment ook hard gewerkt aan het 
verbreden en verharden van de uit-
valswegen. De manier waarop dat 
aangepakt wordt, doet vermoeden 
dat binnenkort de verhardingen 

Bonte drukte op 
de markt.

Kleurig raam in een mooi missie-
kerkje.
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doorgetrokken worden naar steden 
als Bertoua in het oosten en Ga-
roua, meer naar het noorden. Dat 
gaat om honderden kilometers door 
moeilijk terrein. Ligt er geen heuvel 
dan is er wel een moeras. Over 
moeras gesproken. Ik zag daarnet 
een keurig geschilderd bordje met 
‘autowasserij’. Het bedrijf bestond 
uit een smal pad vanaf de weg 
naar een moeras, waarin een plas 
is vrijgemaakt. Je rijdt je auto tot in 
het water. Daar kun je hem wassen 
en naspoelen met eerste kwaliteit 
poelwater...

Maandag 2 augustus 
De meest bonte en levendige delen 
van een stad vormen gewoonlijk 
de markten. Broeder Irené en ik 
hebben er een flink stuk van de 
voormiddag voor uitgetrokken. We 
zwerven er eens rustig doorheen. 
Vrijwel in het centrum staat een 
gebouw, neergezet door een 
Nederlandse zakenman. ‘Hollando’ 
staat er met oranje koeienletters 
op de gevel. Het bevat een groot 
aantal winkeltjes voor iets beter 
gesitueerde marktkooplui die 
graag droog handel drijven. Er 
is een heel ruime sortering aan 

spullen te koop. Meer marktachtig 
is een mooi cirkelvormig gebouw 
met vier etages. Het heeft een 
ingenieus systeem van galerijen. 
Elke galerij bevat tientallen zeer 
kleine winkeltjes. Elk boetiekje 
heeft maar acht of negen vierkante 
meter oppervlakte. Daarom wordt 
de meeste koopwaar uitgestald 
in de ruime galerij. Dat maakt 
dit gebouw tot en heel kleurrijk 
en levendig stuk van de markt. 
De twee bovenste etages staan 
leeg. De stad schijnt momenteel 
verzadigd te zijn wat winkelruimte 
betreft. Maar stammenpolitiek bij 
het verhuren door het stadsbestuur 
schijnt er ook een rol bij te 
spelen. Die leegstand heeft wel 
nare gevolgen. De bovenste 
verdiepingen vormen nu één groot 
smerig openbaar toilet. Je gaat 
over je nek als dat ziet en ruikt! 
Wat een gore bende.
Het meest interessante deel van 
de markt is het open lucht gebied. 
Een wirwar van waren, geuren, 
kleuren en geluiden. Al deze ele-
menten komen tot een hoogtepunt 
van twijfelachtig gehalte op dat 
deel van de markt waar de slagers 
actief zijn. Het enige dat hier verlo-

ren gaat zijn de herrie en de stank. 
Al de rest wordt verkocht. Je ziet 
dan ook talloze handen graaien in 
wat een paar uur eerder nog de 
binnenkant van een rund was. Ook 
de poten met huid, haar en hoeven 
liggen te wachten op de soepketel. 
Nu is de temperatuur ongeveer 
vijfentwintig graden. Wat moet dat 
hier zijn wanneer het eens echt 
warm is? “Zwart van de vliegen,” 
zegt Irené.  

Later op de middag gaan we de 
stad uit. In Nkometou – pakweg 
zo’n dertig kilometer ver – woont 
pastoor Rietbergen. Hij heeft ons 
uitgenodigd om te komen eten. 
Daar is een goede reden voor. 
Onlangs was hij vijfentwintig jaar 
priester. Om daar een  heel speci-
aal feest van te maken, kamen zijn 
moeder, zijn broer en drie zussen 
met echtgenoten en kinderen voor 
vier weken over. Een gezelschap 
van zestien personen. Het is een 
heel bedrijvig stel, dat sfeer weet 
te scheppen. Er komen ook nog en 
Duitse pater, een Duitse stagiair en 
een zwarte dorpschef binnen. De 
pater zorgt voor een goed voorziene 
dis die alle eer aangedaan wordt. 
De gesprekken golven heen en 
weer en ik mag weer naar links 
en rechts tolken voor de Duitse 
gasten.

N.B, Pater Rietbergen is twee weken 
later plotseling overleden. Zijn familie 
was nauwelijks terug in Nederland 
toen het overlijdensbericht hen 
bereikte.

 Dinsdag 3 augustus

Als dát nachtrust moet heten!? De 
zware verkoudheid die ik opliep in 
de tochtige boekenopslagplaats zit 
me blijkbaar flink dwars. 
Broeder Irené heeft nog een karwei Op weg naar Nkometou.



62       van wirskaante 2018/4

af te handelen waar een interes-
sante tocht buiten de stad aan vast 
zit. Dat kan vandaag, maar ook 
morgen. Ik kies voor morgen. Van-
daag hou ik me gewoon koest op 
mijn zware hoestbuien na. 
Ik lees het boekje ‘Hoe kleiner 
hoe beter’ van de econoom E.F. 
Schumacher. Heel toepasselijk 
wat die man betoogt. Hij wenst 
geen grote nauwelijks te overziene 
projecten bij de ontwikkelingshulp, 
maar pleit voor kleinschaligheid. 
Dat moet de mensen die ik hier 
ontmoette wel aanspreken. Zij 
houden het klein! Ik kwam het 
allebei tegen: het zeer grote en het 
piepkleine.
Gisteren nog zagen we langs de 
weg grote nieuwe hoogspannings-
masten staan. Een lange reeks van 
dorpen krijgt binnenkort elektrici-
teit. Dat kan een grote vooruitgang 
betekenen. Toch houden veel 
ontwikkelingswerkers hun hart 
vast. Hoe sterk zit de grootschalige 
commercie achter dit project? Zou 
het zo zijn dat de installaties bijna 
gratis geleverd worden door een 
multinational, die daarna met ver-
leidelijke reclames de dorpen vol 
stampt met nutteloze elektrische 
spullen? Wordt het zo, dat  bin-
nen nu en enkele jaren in talloze 
hutten een kleuren-tv staat, terwijl 
het gezin niet beschikt over goed 
drinkwater en ook geen hygiënisch 
toilet heeft?

Met het probleem van het drinkwa-
ter is Irené momenteel bezig. Frits 
trouwens ook. Ze willen graag een 
dorpspompproject opstarten. De 
constructie van de pomp moet in 
hun ogen zo eenvoudig zijn, dat de 
dorpsbewoners zelf voor de bedie-
ning en eventuele reparatie kunnen 
zorgen. Frits wil zijn pompen nog 
eenvoudiger hebben. Hij zoekt 
naar een pomp die de mensen zelf 

kunnen bouwen, zo gauw ze de 
voordelen ervan in een ander dorp 
gezien hebben.
Een buitengewoon simpel systeem 
is al in gebruik bij het kippen-
project in Efang. Een Canadese 
broeder-ingenieur ontwierp met 
wat bijeengeraapte onderdelen uit 
een winkel voor sanitaire zaken 
een even eenvoudige als ingeni-
euze pomp. Met een kleine voet- of 
armbeweging brengt ze per slag 
een halve liter water, desnoods van 
zestig meter diepte naar boven. 

Constructiekosten: § 20,- . Schu-
macher zou zeggen: “Dát is nou 
aangepaste technologie.” Goed, 
zo’n pomp geeft nog geen echt 
goed drinkwater. Om de kwaliteit 
daarvan te verbeteren, willen de 
broeders een aantal gangmakers 
in de dorpen voorzien van heel 
eenvoudige water-filter-toestellen. 
Liefst zo compleet dat ze, bij wijze 
van spreken, al tijdens het vervoer 
werken. Kosten per stuk Fl. 50,-.
Irené zal er nog heel wat bureau-
werk aan hebben, Carol nog veel 
montagewerk en Frits nog veel 
denkwerk...
Zo zie je ze bezig: de mammoeten 

en de mieren. Ik heb meer waar-
dering voor de mieren, want hier 
geldt: hoe kleiner hoe beter!

Woensdag 4 augustus

Vandaag wil broeder Irené enkele 
projecten bezoeken om informatie 
te verzamelen, zodat hij de finan-
cierende organisaties verantwoord 
kan adviseren. Dit lijkt me geen 
gemakkelijke opdracht. Adviseert 
hij eerlijk naar zijn bevindingen, 
dan zullen er beslist wel eens men-
sen teleurgesteld worden. Er wordt 
immers lang niet altijd effectief 
gewerkt.

Ons eerste reisdoel is Makak. 
Daar staat o.a. een dispensaire die 
hulp aangevraagd heeft. Een deel 
van de aanvraag wordt tijdens de 
heenreis al ‘geschrapt’. We zien 
namelijk dat ook hier elektriciteit 
‘onderweg’ is. Makak wordt heel 
binnenkort aangesloten. Toch 
vraagt men hier een generator aan! 
Bij aankomst blijkt de dispensaire 
zelfs al aangesloten te zijn op het 
stroomnet. Toch vreemd, zo’n aan-
vraag. Het valt me op hoe weinig 
vragen Irené nodig heeft om vol-
doende geïnformeerd te zijn. Kwes-
tie van ervaring, lijkt me.

We gebruiken ons lunchpakket aan 
de oevers van de Nyong. Deze ri-
vier zag ik ook al bij Abong-Mbang. 
Daar zocht hij moeizaam zijn weg 
als een smal kronkellint door een 
brede open moerasvlakte. Hier is 
het een echte rivier, wel honderd 
meter breed. De snel voorbij glij-
dende schuimvlokken en geruis in 
de verte vertellen dat hij even terug 
via watervallen van een helling 
gekomen is. Hier zie ik voor het 
eerst een paar van die lange smalle 
kano’s, eenvoudig gemaakt door 

Broeder Irené met een water-filter-
toestel.
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een boomstam uit te hollen. De 
man bij de kano’s blijkt de veer-
man te zijn. Wanneer hij drie meis-
jes naar de overkant moet brengen, 
ben ik benieuwd hoe hij dat gaat 
doen op die snel stromende rivier. 
Het kost hem een minimum aan 
lichaamskracht! Hij heeft slechts 
en paar forse peddelslagen nodig 
om zijn boot zo tegen de stroom in 
te leggen, dat het snelle water de 
rest van het werk doet. Hij komt 
feilloos uit bij het voetpad aan de 
overkant. Puur vakmanschap.

Op onze verdere zwerftocht doen 
we verschillende missieposten aan. 
Bijna overal zie je dat de eerste 
generatie missionarissen gewerkt 
heeft vanuit grote toekomstver-

wachtingen. Ik zie grote kloosters, 
grote schoolcomplexen en kerken 
als kathedralen. Mooi? Jawel, 
soms hebben ze iets waarvan ik 
zeg: dat ziet er goed uit! De ver-
wondering is dan extra groot omdat 
ik me realiseer hoe zo’n bouwwerk 
ontstond met de middelen van hier, 
zo diep in de rimboe! Vaak zijn ze 
pompeus, die kerken, soms alleen 
maar groot en soms ook alleen 
maar lelijk. Tekenen van verval 
worden overal zichtbaar. Geen 
wonder. Vroeger waren de missie-
posten bemenst met volledige groe-
pen paters, broeders en zusters. 
Daar is niet zoveel van over. In-
landse roepingen? Geen duidelijke 
toekomst! Een van de missiepaters 
die ik ontmoette zei – mogelijk wat 

generaliserend – :“De Afrikaan kan 
zich niet voorstellen dat de mis-
sionaris puur belangeloos naar hier 
komt om voor hem te werken.” 

Terug in de hoofdstad verwondert 
het me hoe de elektriciteitsvoor-
ziening ‘aangelegd’ is. Ik zie het 
meer als de spinnenwebben van 
Yaoundé. Alles is bovengronds. De 
palen komen rechtstreeks uit het 
oerwoud. Recht of krom doet er 
niet toe, als ze maar min of meer 
op lengte zijn. Porseleinen doppen? 
Kom kom, niet zo moeilijk doen. 
Gewoon een ijzeren haak in het 
hout en hangen die kabels. Ver-
deelkasten e.d. vergaten ze te im-
porteren of zo. Elke aftakking naar 
een huis is gewoon knoopwerk. De 
meteropnemers hebben het ge-
makkelijk, want meters en stoppen 
zitten tegen de buitenmuur ge-
schroefd. Het mooiste van alles..., 
het werkt! De broedmachine van 
Irené is nog nooit zonder stroom 
gevallen!

Donderdag 5 en vrijdag 6 
augustus

Mijn laatste dag in Kameroen. Het 
wordt een lange dag, want van-
avond vertrek ik. Het wordt dus 
weer een nachtreis. 
In de loop van de morgen loop ik 

De rivier de Nyong. Een uitgeholde boomstam als veerpont.

Een pompeuze kerk midden in de rimboe.
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Mijn laatste Kameroenese bankbiljet bewaar ik als souvenir.

nog even binnen in de kunstwinkel 
om wat kleine dingen uit te zoe-
ken. Ik heb veel tijd nodig om met 
passen en meten alles wat mee 
moet in mijn koffer te krijgen. Een 
stapeltje kleren laat ik achter. Daar 
weten ze hier wel raad mee. Zelf 
heb ik ook gemerkt dat je een kle-
dingstuk goed kunt gebruiken om 
iemand te bedanken voor bewezen 
diensten.
Laat op de middag neem ik af-
scheid van de broeders van Collège 
Vogt. Ze hebben me een week 
lang echte gastvrijheid geboden. 
We maken een omweg om ook 
broeder Norbert gedag te kunnen 
zeggen. Hij is ondergedoken in een 
congres, maar maakt tijd voor een 
laatste babbel. 
Ruim op tijd brengt Irené me naar 
het vliegveld. Eerst maken we alle 
formaliteiten in orde. Dat duurt en 
dat duurt. Niemand heeft haast. 
Broeder Roc, de Canadese overste 
komt ook nog gauw even afscheid 
nemen. Heel sympathiek. Ik kijk 
intussen uit naar pater Herman, 
een Vlaming die in Zaïre werkt. 
Ik ontmoette hem even in Diang 
en ook in Doumé. Daar hoorde ik 
dat hij met dezelfde vlucht naar 
Brussel reist als ik. Ja, daar is hij. 
We trekken verder samen op. Dat 
is prettig, want na aankomst op 
de grote luchthaven van Douala 
moeten we anderhalf uur wachten. 

Herman weet boeiend te vertellen 
over zijn werk. Hij ontmoet heel 
andere problemen dan de mensen 
in Kameroen. Zijn werkterrein ligt 
in de grote stad Kinshassa die naar 
de tien miljoen inwoners groeit.

De controle van de papieren levert 
geen problemen op totdat.... Wie 
zit daar in zijn hokje? Er volgt een 
herhaling van wat ik beleefde bij 
aankomst. Dezelfde ambtenaar van 
vijf weken eerder doet weer moei-
lijk. “You got no yellow fever!” Het 
draait er weer op uit dat ik hem 
een paar bankbiljetten toeschuif en 
de stempels vliegen me zowat om 
de oren. Hè hè, nou gauw naar het 
vliegtuig. Hoog tijd! Ja, dat had je 
gedacht. Nóg een controle. Natuur-

lijk, je mag hier ook geen geweren 
en granaten meenemen. Dus 
fouilleren. Een heel grote kerel in 
een heel klein hokje fouilleert me 
niet, maar vraagt of ik misschien 
nog Kameroens geld bij me heb. 
Het zou best kunnen dat daarvan 
nog iets in mijn portemonnee zit. 
Ik kijk..., nee hij kijkt, grist er een 
klein biljet uit en zegt: “Hier mag ik 
toch wel een biertje van drinken!?” 
Nou, vooruit, jij je biertje en ik 
hals over kop naar het vliegtuig. 
En daar hangen we, 10.000 meter 
hoog en 950 kilometer per uur 
richting Baol!

Ik ben allen die op welke wijze dan ook 
deze reis mogelijk maakten en er invul-
ling aan gaven intens dankbaar. Hij is 
een ware verrijking van mijn leven.

Interieur van de kerk.

Eerst geld, dan stempels.
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Verder bevat het kistje enkele 
voorwerpen die meteen aan een 
schoenmaker doen denken. Dat 
is geen wonder. De schenking 
komt van Antoon Theeuwes, zoon 
van Piet Theeuwes die jarenlang 
schoenmaker en (hulp)postbode 
was in Baarle. Hij had zijn schoen-
winkel en schoenmakerij op de 
hoek van de Nieuwstraat en de St. 
Jansstraat (waar nu Apotheek Nas-
sau gevestigd is). 

Oude bekenden  

Het deksel van het kistje is van 
binnen beplakt met papier. Dat 
staat helemaal vol met namen 
van klanten. Bijna allemaal oude 
bekende Baarlenaren. Het gaat 
om klanten waarvoor Piet nieuwe 
schoenen maakte.

De klant komt zich melden en de 
schoenmaker meet de voeten zoals 
een naaister de maten neemt om 
een jurk te kunnen maken. Hij no-

Een interessant kistje

Merkwaardigheden (93)
Onlangs ontvingen wij een interessant kistje. Er zitten hier en daar wat 

houtwormgaatjes in. Dat is niet echt merkwaardig voor een oud houten 

voorwerp. Bij het openen worden we direct heel verrast. De binnenkant 

van het deksel staat vol namen. We herkennen al heel gauw een aantal 

bekende Baarlese mensen.

Een verrassende inhoud.

Kartonnen modellen.

Veel bekende namen.

teert die maten in zijn matenboe-
ken. Het kistje bevat ook een paar 
papieren modellen die hij maakt 
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om de juiste stukken bovenleer uit 
te kunnen snijden. 

De houten leesten (voetvormen) – 
waarvan er ook een paar aanwezig 
is – maakt hij niet zelf. Hij koopt 
ze maar moet ze soms wel een 
beetje aanpassen ten gerieve van 
zijn klant. In dit geval is te zien dat 
hij er bij de tenen en de zijkanten 
donkere bandjes aan gezet heeft 
om de schoenen net een beetje te 
vergroten. Nu kan hij de leren lap-
pen over de houten leesten span-
nen om de bovendelen van het 
schoenenpaar te vormen. Het kistje 
bevat geen spullen die laten zien 
hoe het bovenleer aan de binnen- 
en buitenzool vastgemaakt wordt.
Het is een merkwaardige ervaring 
dat je in zo’n lang bewaard kistje 
de schoenenmaat van talloze vroe-
gere dorpsgenoten kunt terugvin-
den. Oudere lezers hebben waar-
schijnlijk kapelaan Fick nog wel 
gekend. Dat was een heel lange 
man. Niet verwonderlijk dus dat bij 
zijn naam schoenenmaat 45 staat.
André Moors is ook aanwezig bij 

het eerste onderzoek van het kistje. 
Hij ontdekt de naam van zijn vader 
in de lijst van het deksel en ook in 
het kleine matenboekje. Toevallig 
staat de naam Albert Moors ook op 
twee van de modelkartons. Dit is 
toch een merkwaardige ervaring!

Een goed heenkomen  

Het gezin waartoe Piet Theeu-
wes behoort, woont halverwege 
de Tweede Wereldoorlog nog in 
Gilze. Dat is niet erg, behalve 
wanneer je huis nogal dicht bij 
het vliegveld staat. Om de Duitse 
luchtstrijdkrachten onder de knie te 
krijgen, wordt vliegveld Gilze-Rijen 
regelmatig gebombardeerd door 
de geallieerden. De familie zoekt 
een goed heenkomen en trekt 
naar Baarle. Ze woont eerst een 
tijdje in het kleine huisje dat wat 
verder van de Nieuwstraat staat en 
waar later koster Nieuwenhuijzen 
is gaan wonen. Kort na de oorlog 
verhuist Piet met zijn vrouw naar 
het winkel-woonhuis op de hoek. 
Daar bouwt Piet zijn klantenkring 

op. Zijn administratie dateert dan 
ook van 1946 en 1947.

Verschuiving  

Het beroep van Piet en van de 
andere schoenmakers verschuift 
geleidelijk van schoenmaker naar 
schoenlapper. De spulletjes in het 
kistje herinneren aan de tijd dat 
Piet echt ambachtelijk schoenen 
maakt. Handmatig maatwerk van 
stukken leer naar nieuwe schoe-
nen.
Van lieverlede komen er schoen-
makers op het idee om vaklieden 
in dienst te nemen om op wat 
grotere schaal schoenen te maken. 
Jaar na jaar worden meer bewer-
kingen machinaal gedaan. In de 
winkel van de familie Theeuwes 
zijn op zeker moment ‘schoenen 
uit de fabriek’ te koop. Zo veran-
dert het beroep van schoenmaker 
in schoenlapper. Let op, deze laat-
ste term bedoel ik helemaal niet 
denigrerend. Ik geef ermee aan dat 
de ambachtsman noodgedwongen 
het echte vakwerk moet verlaten 
en alleen nog schoenen lapt, dus 
repareert. Dat vraagt overigens 
evengoed de nodige vaardigheden.

Ook hier doet de industrialisatie 
een mooi oud ambacht de das om. 
Alleen merkwaardige herinneringen 
blijven. 

Twee matenboekjes en een kasboek.

Houten leesten met aanpassingen.
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In Memoriam

Wij hebben in de afgelopen 

periode helaas afscheid moeten 

nemen van zes leden.

Wij gedenken:

Dhr. A. Moeskops
Dhr. L. v.d. Heijning 
Dhr. J. Smeekens 
Mevr. D. Markerink
Mevr.  J. Meeuwesen-Paeshuyse
Mevr.  L. de Bruyn-van Gestel

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 aan:

Heemkundekring 
Amalia van Solms, 
Postbus 225, 
5110 AE Baarle-Nassau (NL) 
of Kerkstraat 4, 
2387 Baarle-Hertog (B).

In Memoriam
 

Jeanne Meeuwesen (1919-2018)
‘het kruidenvrouwtje’

 
Een jaar geleden schreef Jeanne Meeuwesen haar laatste bijdrage 
voor Van Wirskaante. Ze schreef het nog helemaal zelf, op 98-jarige 
leeftijd, met de balpen. De redactie zorgde dat het verwerkt kon 
worden.
Twaalf jaar heeft zij de rubriek ‘Kruidenvrouwtje’ verzorgd, nadat 
zij in ‘Aon de praot mee…’ had verteld hoe haar belangstelling voor 
kruiden was gewekt: door Maurice Godefridi die op de Singel een 
kruidenwinkeltje had en met een kruidencursus begon. Tien jaar is 
zij daar lid van geweest en schreef ook toen alles op. Jeanne begint 
steeds meer te geloven in de werking van kruiden voor lichaam en 
geest. Haar belangstelling wordt zo groot dat zij een kruidentuin 
inricht. ‘Ik heb bekaanst geen pilleke in huis’, bekent ze in ‘Aon de 
praot mee…’.
Zij wilde haar kennis graag delen. Als ze over kruiden praatte, 
straalde het enthousiasme van haar gezicht. Liefkozend werd ze 
in Baarle het kruidenvrouwtje genoemd, ook al omdat ze klein van 
postuur was. Dat enthousiasme klonk ook door in ons ledenblad. 
De lezers van Van Wirskaante beleefden er veel genoegen aan en 
hebben veel van haar opgestoken, getuige ook de vele reacties.
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Amalia aan het werk
REDACTIE

Amalia kreeg afgelopen maanden 

weer veel vragen en verzoeken om 

advies. In de rubriek ‘Amalia aan 

het werk’ laten we een aantal de 

revue passeren.
 

WO1-project
Hoewel Amalia’s WO1-project al 
maanden geleden werd afgesloten, 
blijft het druk aan het oorlogsfront. 
Harry Vermeir van de Gouw Ant-
werpen vroeg en kreeg een terug-
blik op die laatste activiteit, (ont)
spanning bij de dodendraad. Dat 
artikel werd in het gouwtijdschrift 
gepubliceerd. 
Onlangs werden bij de dodendraad 
scholen rondgeleid uit Merks-
plas, Poppel, Ravels-Eel, Weelde, 
Turnhout, Vosselaar en Lier. Ook 
groepen volwassenen werden ont-
vangen en er waren nieuwe avond-
vullende lezingen over het boek de 
Rakkers der Grenzen en over de 
Nederlandse neutraliteit. 
Alle scholen in Baarle en Weelde-
Statie ontvingen een uitnodiging 
om in 2019 deel te nemen aan de 
zesde editie van Amalia’s Vredes-
dagen.

Met alle mogelijke vragen werd 
Amalia bestookt. Sommige mensen 
vragen onze vereniging zelfs waar 
ze fietsen kunnen huren om de do-
dendraadroute te rijden. Zij werden 
vriendelijk naar fietsverhuurders in 

de regio doorverwezen. 
In Essen werd een spektakel over 
WO1 georganiseerd en was men 
dringend op zoek naar dertig oude 
isolatoren voor een tijdelijke recon-
structie van de dodendraad. Ama-
lia bracht hen in contact met de 
technische dienst van de gemeente 
Baarle-Hertog. 
Hélène Mutschler woont in Frank-
rijk en komt regelmatig in Baarle-
Nassau. Bij het doorbladeren van 
oude Franse kranten vond zij een 
artikel over een grensincident bij 
de dodendraad. Die tekst was door 
ons gekend en Amalia bezorgde 
haar alle informatie. 
De erfgoedcellen k.ERF en Noor-
derkempen lanceerden een over-
zichtskaart op hun gezamenlijke 
website met daarop het aantal 
gemobiliseerde soldaten per ge-
meente. Amalia kon hen melden 
dat tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in Baarle-Hertog exact zestig jon-
gens voor de dienst waren opge-
roepen. 
Heemkring Marcblas stelt een boek 
over WO1 samen en was op zoek 
naar informatie over de Duitse 
eenheden die destijds in Merksplas 
verbleven. Amalia gaf alle beschik-
bare gegevens door. 

Wapenstilstand
De drie Brabantse kranten pakten 
uit met reportages over de wapen-
stilstand en ook de dodendraad 

mocht niet ontbreken. Regiover-
slaggever Tom Tacken zocht en 
vond bij Amalia informatie over 
het allerlaatste slachtoffer bij de 
draadversperring. Redacteur Wim 
van den Broek vroeg en kreeg een 
interview over de rol die Henri 
van Gilse tijdens de oorlog heeft 
gespeeld als burgemeester van de 
enige niet-bezette Belgische ge-
meente aan de grens met neutraal 
Nederland. De Turnhoutse bib 
plande een panelgesprek met orga-
nisatoren van WO1-herdenkingsac-
tiviteiten en ook hier mocht Amalia 
uiteraard niet ontbreken.

Website 
Dodendraad
Amalia ontving een bericht van 
de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag. Die wil de website  www.
dodendraad.org samen met een se-
lectie van andere waardevolle Ne-
derlandse websites bewaren voor 
toekomstig onderzoek. Daarom zal 
die worden gearchiveerd en voor 
de lange termijn worden bewaard. 
Dat websites als digitaal erfgoed 
het behouden waard zijn, is inter-
nationaal erkend in een Unesco 
Charter uit 2003. Het signaleert 
dat digitaal erfgoed verloren dreigt 
te gaan en dat het bewaren ervan 
voor gebruik door de huidige en 
toekomstige generatie onderzoekers 
zeer urgent is.
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Krokuslint en 
fietsroute
De Stichting Verhalis wil dit najaar 
een lint van meer dan honderd-
duizend witte krokussen planten 
langs de Belgisch-Nederlandse 
grens tussen Knokke en Vaals: een 
landschapskunstwerk om de herin-
nering aan de dodendraad levend 
te houden. Aan de gemeente 
Baarle-Nassau is een voorstel ge-
daan waar dit krokuslint het best 
bij onze grens kan worden gereali-
seerd. Dat is ook kortgesloten met 
de gemeente Ravels. Beide ge-
meenten participeren in het project 
‘De Dodendraad leeft’ van de stich-
ting Verhalis. Amalia hecht er van-
uit cultuurhistorisch oogpunt veel 
belang aan dat het lint (zo goed 
als) samenvalt met het tracé van 
de dodendraad. Ook is het idee 
geopperd om met het krokuslint de 
rijksgrens op het voormalige perron 
aan de grens te accentueren. Ook 
daar liep de Dodendraad destijds.
Samen met Grote Routepaden 
ontwikkelt Verhalis ook een lange-

afstands-fietsroute die tussen de 
Noordzee en het Drielandenpunt 
bij Vaals de vele reconstructies van 
de Dodendraad en herinnerings-
punten aan WO1 moet verbinden. 
De route doet evenwel niet Baarle-
dorp aan. Amalia én Toerisme 
Baarle hebben bij Verhalis en de 
gemeente Baarle-Nassau aange-
geven dit ten zeerste te betreuren. 
Als er één plek langs de Belgisch-
Nederlandse grens is waar het 
verhaal van WO1 op veel manieren 
te vertellen is en nog steeds goed 
te beleven is, is het wel Baarle-
dorp. Het zou het ‘erfgoed-karakter’ 
van de route zeker ten goede ko-
men. Ook het Vredesmonument in 
Zondereigen ligt helaas niet aan 
de doorgaande fietsroute. Je moet 
er van de kerk naar toe fietsen en 
weer terug.

Pater Ladislas 
Segers
Tanja Collet-Najem is als profes-
sor verbonden aan de taalfaculteit 

van de universiteit van Windsor 
in Canada. Zij is tevens president 
van de Canadese vereniging ter 
bevordering van de studie van het 
Nederlands. Tanja bezorgde Amalia 
haar werkversie van een tekst over 
pater Ladislas Segers uit Zonderei-
gen. Die tekst wordt momenteel tot 
een academisch artikel verwerkt. 
Een beknopte versie ervan ver-
scheen naar aanleiding van een 
conferentie aan de Universiteit van 
Regina in Saskatchewan. In januari 
geeft zij in Chicago een lezing over 
het oorlogsdagboek van pater La-
dislas Segers. Zo wordt ‘onze pater’ 
alsmaar beroemder!

Harry de Zwerver
Harry de Zwerver kwam ook langs 
bij haar ouders aan de Heesboom. 
Dat vertelt mevrouw Oonincx-
Smolders (nu woonachtig op de 
Nieuwe Strumpt) na de oproep 
in de vorige Van Wirskaante aan 
Gonny de Bekker-Jespers en haar 
zus Rianne. Zij weet ook dat hij 
van Floor Zegers op het Alphense 
Boshoven naar hen kwam. Hij 
ging over de Hoogstratensebaan 
naar Castelré en kwam dan ’s 
avonds weer terug om bij hen op 
de hooizolder te slapen. Vader Jan 
Smolders ging dan met de zaklamp 
mee naar de hooizolder om bij te 
lichten. Hij maakte van hooi een 
soort kuil, nestje. De zwerver ging 
erin liggen en vader sloeg er een 
pak hooi, als deken overheen. 
Evenals Gonny herinnert mevrouw 
Oonincx-Smolders zich dat Harry 
de Zwerver ’s ochtends, voordat hij 
op pad ging, altijd buiten zijn och-
tendgymnastiek deed. Zo zwaaide 
hij altijd met twee armen de lucht 
in. Totdat bleek dat de duiven van 
een bij de familie inwonende oom, 
bang werden en wegvlogen. Toen 

In de woning van de Belgische stationschef van Weelde-Statie verbleef tijdens 
WO1 een Duitse stationschef. Wie goed kijkt, ziet de draden van de Doden-
draad voor het huis langs lopen. foto Ton Bluekens
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de zwerver hierop werd aangespro-
ken, koos hij zonder probleem een 
andere plek om zijn oefeningen 
te doen. Dat was wel anders met 
zwerver Malles. Toen die om de-
zelfde reden werd aangesproken, 
gedroeg hij zich onaangenaam en 
is nooit meer bij de familie Smol-
ders teruggekomen.
Gonny is heel blij dat mevrouw 
Oonincx-Smolders over Harry de 
Zwerver wilde vertellen en herin-
neringen ophalen over wat ze nog 
weet van deze, toch wel bijzondere 
man. Ze herinnert zich nog precies 
de plaats waar hij in de keuken 
naast de naaimachine zat om een 
boterham te eten. Hij at namelijk 
nooit warm en ook nooit tegelijk 
met de andere gezinsleden. Bij de 
familie Smolders kwam de zwerver, 
net als bij de familie Jespers, in 
voor- en najaar. Onbekend was dat 
hij in de winter in Limburg ver-
bleef. Ook niet dat hij dichtte en dit 
werk signeerde met A. Zondertuis. 
“Hij las wel veel, maar wat hij las?”
Wie Gonny nog verder kan helpen 
met de puzzel van het leven en 
zwerven van Harry de Zwerver, 
alias A. Zondertuis, kan nog altijd 
contact opnemen met haar via 
gonnydebekkerjespers@hotmail.
com. 

Infobord Witte Kei
Met het Land van Mark en Merks-
ke is afgesproken om de originele 
Witte Kei bij het monument aan 
het driegemeenten-punt terug te 
plaatsen. Die was tijdelijk vervan-
gen nadat de steen was losgewrikt. 
Ook wordt een infobord bij het 
monument geplaatst. Antoon van 
Tuijl leverde hiervoor twee mooie 
tekeningen aan. Eén ervan beeldt 
de hooidiefstal uit die aan de ba-

sis lag van het afbakenen van de 
dorpsgrenzen in Merksplas. Op de 
andere tekening zie je hoe in 1251 
de Witte Kei werd geplaatst op de 
grens tussen Hoogstraten (Wortel), 
Merksplas en Baarle-Hertog.

Herdenking WO2
Ter gelegenheid van de 74e her-
denking van de bevrijding van 
Baarle werd dankbaar gebruik 

gemaakt van het heemhuis voor de 
ontvangst van de koninklijke ma-
rechaussee en de heer van Gestel 
uit Budel, zoon van Adrianus van 
Gestel (die samen met Miet Pauw 
gefusilleerd werd). Ook werden 
stoelen uit het heemhuis gebruikt 
voor oudere bezoekers.

Fotografe Chris l’hoëst verdiept zich 
voor haar studies in het verhaal 
van Miet Pauw, de moeder van 
Fons Cornelissen. Zij ging in het 
Mastbos op zoek naar de plaats 

In 1251 is de Witte Kei geplaatst. tekening Antoon van Tuijl

Hooidiefstal lag aan de basis van het afbakenen van de dorpsgrenzen in Merks-
plas. tekening Antoon van Tuijl
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waar Miet kort voor de bevrijding 
in 1944 gefusilleerd werd. Tot haar 
grote ontsteltenis merkte zij dat het 
muurtje met de kogelgaten gewoon 
verwijderd was! Het is triest om te 
vernemen dat op deze manier met 
ons historisch erfgoed wordt omge-
sprongen. 

Duco Brongers wil volgend jaar 
naar aanleiding van 75 jaar bevrij-
ding een Battlefield tour op zetten. 
Hij was op zoek naar informatie 
over de gebeurtenissen in en om 
Baarle tijdens de bevrijding. Toe-
risme Baarle bracht hem met onze 
vereniging in contact.

Expo-trailer BL150
De trailer waarin de tentoonstel-
ling 150 jaar Bels Lijntje is opge-
steld, heeft een permanente plek 
gekregen aan de grens. Hij staat 
nu opgesteld op het perron bij het 
Spoorhuis. Via Toerisme Baarle kan 
in groepsverband een kijkje worden 
genomen in de trailer. Dat kan dan 
worden gekoppeld aan een rond-
leiding over het spoorterrein en de 
directe omgeving.

Schransen
Tijdens de Nacht van het Kempens 
Erfgoed organiseerde de heemkring 
uit Vorselaar een infoavond over 
sch(r)ansen in de Kempen. Amalia 
zorgde voor tal van Baarlese gege-
vens ten tijde van de Tachtigjarige 
Oorlog.

Alcohol
Luk Van Bouwel van Hof ter Sto-
kere in Merksplas is al een tijdje op 
zoek naar gegevens over de alco-
holstokerij ‘Papenvoort’, destijds 
gelegen aan de Diepte in Merks-
plas. In dit verband zoekt hij nog 
lectuur over het distilleren anno 
1900 en recepten voor likeuren en 
aanverwanten. Heeft u nog docu-
mentatie hierover, dan mag u die 
in het heemhuis bezorgen.

VLM op bezoek
Medewerkers van de Vlaamse 
Landmaatschappij uit de pro-
vincies Antwerpen, Limburg en 
Vlaams-Brabant brachten een 
werkbezoek aan de ruilverkaveling 
Zondereigen, meer bepaald aan de 
realisaties in verband met het his-
torisch erfgoed. Amalia leidde de 
groep rond langs de Witte Kei, de 

De heer Van Gestel bij de Herdenking van de 74e bevrijding Baarle. 
foto Ria Janssen

Zeker 10.000 bezoekers konden vorig jaar in de expo-trailer BL150 worden 
verwelkomd. 
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Vossenberg, het infobord van het 
archeologisch pad en het vredes-
monument de Dodendraad. 

Kerststallen als 
erfgoed 
Het opbouwen van buitenkerststal-
len is in de Antwerpse Kempen 
een traditie die al tientallen jaren 
oud is en sterk leeft. Erfgoed 
Noorderkempen liet vorig jaar twee 
filmpjes maken. Een tamelijk uit-
gebreide en technische demofilm 
toont hoe de kerststal van Zonder-
eigen wordt opgebouwd. Deze film 
wil de traditie van het opbouwen 
van een buitenkerststal bewaren 
voor het nageslacht. De afgeleide 
kortere reportage moet het grote 
publiek warm maken, wat nodig 
is voor het in standhouden van 
deze prachtige traditie. Er werd om 
meerdere redenen voor de kerststal 
van Zondereigen gekozen. Deze 
bestaat al negentien jaar en heeft 
dus een rijke geschiedenis, ook al 
is het niet de oudste kerststal uit 
de Kempen. Bovendien is het een 
zeer mooie stal en is er een geën-

gageerde groep actief. De korte film 
wordt vertoond tijdens de Kerstvie-
ring van Amalia op donderdag 20 
december. 

Infobord van het archeologisch leerpad.

Correcties
In de vorige Van Wirskaante 
(nummer 3 van 2018) zijn 
drie jaartallen niet juist ver-
meld: Remi en Marja Tuijte-
laars wonen sinds 7 maart 
2014 in de Aloysiusstraat 
(Aon de praot mee ..., pag. 
20) Martha-Braspenning-
Laurijssen is in 2016 over-
leden (artikel over Landgoed 
Postel, pag. 39) en Burge-
meester Johannes Petrus van 
Gilse heeft geleefd van 1744 
tot 1816 (artikel Merkwaar-
digheden, pag.73).

Ria van den Brandt is in het 
artikel over Landgoed Postel 
verkeerd geciteerd: op een 
mooie zomerse dag komt de 
buurt bijeen bij de kapel voor 
de Slootkantse feesten.

Tenslotte was niet Jos Pelk-
mans maar Fons Pelkmans 
een van de prijswinnaars op 
de Midzomernachtfaire bij het 
raden van de grote portret-
foto’s (pag. 78).
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Nieuwe leden
LIA VAN GILS

Bezoekers aan het heemhuis bij de Nacht van het Kempens Erfgoed. Er was de 
gehele avond aanloop.

De cursus “Genealogie’ was volgeboekt. Er werd een hele zaterdag hard ge-
werkt onder leiding van cursusleider Jan Broos.

Sinds de vorige Van Wirskaante 

heeft Amalia weer een aantal 

nieuwe leden kunnen inschrijven.

Wij heten van harte welkom:

Dhr. L. Dufraing
Fam. T. van Hooijdonk van Baal
Fam. C. Vermeer
Fam. F. de Leeuw
Fam. A. Fransen-Michielsen 
Fam. A. Verhoeven
Mevr. M. van den Brandt
Fam. M. Janssens-van Tilborg 
Fam. S. Verheijen
Dhr.  V. Noordman
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Arme Amalia (102)
ANTOON VAN TUIJL

De gestage stroom schenkingen 

blijft binnenkomen. Na de vermel-

dingen in ons vorige nummer, kan 

ik u weer een lange lijst presente-

ren die doorloopt tot 10 oktober.

Amalia ontving: 
–  een bedieningset (kruis, twee kan-

delaars en een tafelkleedje). Deze 
voorwerpen werden gebruikt bij een 
bediening of de toediening van de 
Laatste Sacramenten of, zoals men 
het later noemde, de ziekenzalving. 
Dit ‘altaartje’ werd ook klaar gezet wanneer de pastoor naar het huis van 
een ernstig zieke kwam om die de H. Communie te brengen 

–  twee ingebonden Katholieke Illustraties (1951-1954) 
–  een keramisch reliëf van een meisjeskopje, gemaakt door Mathieu Does-

borg 
–  een bonte verzameling paperassen en documenten die herinneren aan 

Baarlese mensen en gebeurtenissen 
–  een groot aantal boeken, waarvan we er al enkele in onze bibliotheek 

hadden en enkele andere in Bidoc opgenomen hebben. De overige kregen 
allemaal een goede bestemming 

–  een tegel met afbeelding van de kapel van Nijhoven, gemaakt voor de 
vroegere Bond van Bejaarden 

–  een aantal knipsels 
–  twee oorkonden die horen bij de legpenning van Baarle-Nassau. (Een van 

Joep de Jong en een van Jac Haagen.) 
–  twee zegels die iets met militaire zaken van doen hebben. ‘Je Maintien-

drai’ staat er op
–  een inbindapparaat met perforator 
–  een stapeltje devotieprentjes 
–  enkele liederenbundels, zowel kerkelijke als profane 
–  een moderne metronoom 
– een diaserie over het Nieuwe Testament 
–  een maatwerk kistje met een aantal grammofoonplaatjes (singles) 
–  een kasboek en een aantal rekeningen, interessant vanwege de oude 

bedrijfsnamen. Die horen immers tot de plaatselijke geschiedenis
–  enkele persoonlijke documenten 
–  een paar zangbundels 
–  zeven exemplaren van het boekje ‘De Kempische Boerderij’ 
–  brochure over de neutraliteitsschending van de Duitsers tegenover België 

in 1914 
–  twee bijbelplaten met de thema’s zondvloed en Abrahams belofte 
–  drie kruisbeelden 
–  een wijwatervat 
–  een beeldje van de kruisdraging 
–  een gegraveerde tegel met O.L.Vr. van Altijddurende Bijstand. De tegel 

heeft een metalen sierrand 
–  een doosje verbandmiddelen 
–  Een PTT-embleem om op pet of kleding te dragen
–  twee kaartjes voor de verkoop van ‘Echte Internationale Grond’ uit novem-

ber 1985 
–  een sleuteltje om een aanstekervlam te regelen 
–  een lange steekbeitel 
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–  een stro-snij-mes 
–  twee boorbeugels; een voor boren en een voor moeren en bouten 
–  een plant- en oogstschopje 
–  twee sigarenkistjes van A. Loots 
–  kistje met spullen van schoenmaker Piet Theeuwes. Het bevat een 

namenlijst van zijn klanten in het deksel, drie administratieboeken, twee 
houten leesten en vier papieren modellen voor bovenschoenen (Zie hier-
over ook ‘Merkwaardigheden’ elders in dit nummer) 

–  een verzameling Allerzielenprentjes 
–  een dorsvlegel. Opvallend gaaf is de ingewikkelde hechting van de knup-

pel aan de steel bewaard gebleven. Die maakte men vroeger van leren 
lapjes en riempjes

–  enkele boeken met familiekunde en familiewapenkunde 
–  een heel oud en bijzonder vormgegeven fotoalbum met familiefoto’s van 

José, Frans en Rick van Gestel uit Castelré. Het gaat over vroegere genera-
ties. Helaas staan er nergens namen bij. Nu is het meer een curiositeit en 
heemkundig minder waardevol. Leer hieruit uw foto’s van info te voorzien 
en uw paperassen te dateren 

–  een doos met een geborduurd, een gekantklost en een gehaakt kleedje. 
Ons lid Rian Hurks gaat deze zaken, zoals zij dat met al onze textiele 
spulletjes doet, ook nu weer controleren, beschrijven en nummeren. 
Groot voordeel daarvan is dat we alles geordend en veilig verpakt kunnen 
bewaren. De computer wijst ons de weg wanneer we een bepaald stuk 
nodig hebben 

–  een heel grote verzameling bidprentjes 
–  een oude slingergrammofoon. Hij heeft een spuitje olie nodig want hij 

is wel wat vastgelopen in de loop der jaren. ‘Rust roest’ wordt wel een 
gezegd.

Als gulle gevers vermelden we – Frans Tuijtelaars – Paul de Ridder – Tiest 
Hurks – Mevr. Van de Ven-Severijns – Jef Bax – twee anoniemen – An-
toon Theeuwes – Ron Oosterbaan (via Cor Martens) – familie Hendrickx-
Olieslagers – Marijke Herrijgers – familie Nuyts – Toos van den Broek – G. 
Boomaars – Henk Cornelissen – Leo Voeten – Familie Hendriks-Van Meer 
– Gust Haagen – Annie Severijns – Jacqueline Janssens-Van Gool – Femie 
Lückman – Johan Geerts (via Jos van Roozendaal).

Nieuwe boeken
Wij vermelden ook twee nieuwe boeken. In onze bibliotheek zijn vanaf nu in 
te zien en te leen: 
- Het coöperatieve alternatief, Honderd jaar Rabobank, 1898-1998’. 
- De brochure ‘Feestcultuur in de Kempen, vieringen in het openbare leven.’
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“…….We zullen zorgen voor een dubbele controle, zowel op de 
administratie als op de praktische werkbaarheid……”.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (19)
LEO VOETEN

1975: Muziekschool Baarle 
lijkt gered

De Baarlese Muziekschool is ge-
red! Dat is de conclusie die men 
kan trekken uit de mededeling van 
wethouder J. van Helvert, die te 
elfder ure in de gemeenteraad van 
Baarle-Nassau nog met het bericht 
kwam dat via het Nederlands-Bel-
gisch Cultureel Verdrag de Baarlese 
instelling een internationaal gesub-
sidieerde instelling zal worden.
Daarmee lijkt dan een eind ge-
komen te zijn aan de jarenlange 
worsteling van de school om uit 
de rode cijfers te blijven. Zoals 
bekend gingen de overschrijdingen 

van de begroting de gemeenteraad 
vaak veel te ver. Hoewel het col-
lege na veel vijven en zessen de 
muziekschool ook dit jaar een 
kansje gaf was wel duidelijk dat de 
gemeenteraad nooit de benodigde 
60.000 gulden die er jaarlijks te 
kort zijn, wilde bijpassen. Hoe 
de financiële bijdrage die nu ook 
uit Brussel gaat komen precies in 
de kas van de muziekschool gaat 
komen is ook voorzitter J. Laurijs-
sen nog niet geheel duidelijk. “Na 
de eerste mondelinge toezegging 
dat ook België wil meebetalen aan 
het instituut dat zich inzet voor de 
muzikale vorming van onze jeugd 
in Baarle, moeten we als bestuur 
weer met de docenten en natuurlijk 
het gemeentebestuur rond de tafel 
gaan zitten. Zoals gekend, wil de 
gemeente Baarle-Nassau niet ver-
der gaan dan 38.000 gulden sub-
sidie. Ik weet nog niet of de Bel-
gische partner de nodige 30.000 
gulden op tafel wil leggen. Ons 
streven is in ieder geval de zaken 
zo snel mogelijk weer op volle toe-
ren te laten draaien. In deze ietwat 
onzekere toestand weet ik niet of 
alle docenten weer voor ons willen 
werken. Een mogelijkheid zou zijn 
eerst met de gemeente Baarle-

Nassau tot een vergelijk te komen 
waarna we alvast door kunnen 
draaien. Het exacte bedrag van wat 
er uit Brussel komt moeten we nog 
horen”, aldus een matig optimisti-
sche voorzitter van het bestuur van 
de eerste internationale muziek-
school in de Benelux. Brussel heeft 
het bestuur wel al laten weten dat 
men van de toekomstplannen van 
de school op de hoogte gesteld wil 
worden. Plannen zijn er natuurlijk 
genoeg, vindt de heer Laurijssen. 
“Graag zouden we vioollessen wil-
len geven en muzikaal onderwijs 
voor volwassenen staat ook op het 
verlanglijstje”.
Gisterenavond hebben leraren en 
bestuur onmiddellijk de koppen 
bij elkaar gestoken. “Eén ding is 
duidelijk”, zo besluit de voorzitter, 
“op de oude voet verder gaan heeft 
weinig zin. Er moet een mogelijk-
heid overblijven de muziekschool 
op langere termijn uit te bouwen”.

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, 1976 en 1977

De twee ‘voortrekkers’ van het succes 
van de Muziekschool. Jan Laurijssen 
(l) en broeder Raphaël Bosters. Bij de 
opening van de nieuwbouw in 2007 
geven zij natuurlijk acte de présence.
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April 1976: Baarle heeft een 
reformwinkeltje gekregen 

Kruidje-roer-me-wel is een nieuw 
klein winkeltje op de Singel nr. 8 
in Baarle-Nassau waar men terecht 
kan voor natuurlijke voeding. Hier-
onder wordt dan voeding verstaan 
waarin geen kleur, smaak en ande-
re chemische stoffen zijn verwerkt. 
Alle producten zijn bovendien 
biologisch-dynamisch verbouwd. 
De grondstoffen zijn afkomstig van 
planten die niet met allerlei che-
mische en giftige stoffen zijn groot 
gebracht. Ook in Baarle wordt de 
groep mensen die terug willen 
vallen naar een zo zuiver en eerlijk 
mogelijke voeding steeds groter. Tot 
voor de opening van Kruidje-roer-
me-wel was deze groep mensen 
steeds aangewezen op de reform-
winkels van de omliggende steden. 
Dit nieuwe winkeltje voorziet in 
een behoefte waar men duidelijk 
heel blij mee is. De eerste dagen 
na de opening liep het kompleet 
storm. Maurice en Emma Godefri-
di, twee Vlaamse jonge mensen die 
uit puur idealisme met dit winkeltje 
begonnen zijn, hadden hun han-
den vol om iedereen te helpen of te 
adviseren. Ook voor allerlei vragen 
op het gebied van de biologisch-
dynamische tuinbouw, het kweken 

en gebruiken van tuinkruiden of 
het bereiden van allerlei vegeta-
rische gerechten kan men er wel 
terecht. Naast deze voedingsmid-
delen als granen, graanproducten, 
noten, zuurdeegbroden, zeezout, 
zilvervliesrijst, biologische schoon-
heidsproducten, eigen gebakken 
volkorenbrood etc. kan men in dit 
winkeltje ook handgedraaide potte-
rie van Jos de Swart vinden. Deze 
gebruiksvoorwerpen zijn voorzien 
van de prachtigste glazuren en zijn 
een bezichtiging alleen al dubbel 
en dwars waard. In dit eerlijke 
winkeltje is iedereen welkom en 
tot niets verplicht. Alle vragen over 
een verantwoorde voeding vinden 
hier een aandachtig gehoor.

Januari 1977: Oppositie 
verlaat raadszaal bij installatie 
nieuwe raad in Baarle-Hertog

De installatievergadering van de 
gemeenteraad van Baarle-Hertog, 
welke in feite een loutere plicht-
pleging had moeten zijn, werd 
door de oppositie onder leiding 

van de uittredende schepen Alfons 
Cornelissen aangegrepen om 
waar politiek vuurwerk te berde te 
brengen. Alles ging in pais en vree 
totdat door beide lijstaanvoerders 
kandidaten voor een plaats in het 
schepencollege naar voren werden 
gebracht. Cornelissen, aanvoerder 
van de vijf-mans CVP-fractie bracht 
de heren Frans Adriaansen, Alfons 
Cornelissen en Jos Kin naar voren. 
De bij Koninklijk Besluit benoemde 
burgemeester Alf. Leestmans, te-
vens lijstaanvoerder van de CDK, 
stelde de volgende kandidaten 
voor: Harrie Loots, Jan van Leuven 
en Willy Govaerts. De CDK heeft 
de meerderheid in de raad van 
Baarle-Hertog, waar zij met 6 ver-
tegenwoordigers zitting hebben. 
De heer Cornelissen zei nog in 
positieve zin aan de uitbouw van 
de gemeente Baarle-Hertog te wil-
len meewerken en dat men van de 
zijde van de fractie op een opbou-
wende oppositie mocht rekenen. 
Ze wilden echter niet meewerken 
aan het stellen van een onwettige 
daad door medewerking te verle-

Links naast het vorige gebouw van de 
Rabobank het kruidenwinkeltje van 
Maurice Godefridi. Enige jaren later 
zijn al deze gebouwen gesloopt voor 
de nieuwe Rabobank.

Ondanks de actie van de oppositie is het nieuwe college van Burgemeester en 
Schepenen toch geïnstalleerd.  V.l.n.r. gemeentesecretaris J. van Haeren, Sche-
pen H.Loots, burgemeester Alf. Leestmans, Schepen J. van Leuven, Schepen 
W. Govaerts. coll. L. Leestmans
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nen aan de schepen-verkiezing. 
Van de zijde van de oppositie wer-
den vraagtekens gezet aan de wet-
telijke woon- en verblijfplaats van 
een van de kandidaten voor het 
schepencollege. Volgens de woor-
den van de heer Cornelissen komt 
een inschrijving in het bevolkings-
register niet overeen met de wet-
telijke woonplaats. Het betrof in dit 
geval de kandidatuur van de heer 
W. Govaerts. De oppositie wenste 
dan ook niet deel te nemen aan de 
stemmingen en verliet daarop en 
bloc het overvolle raadszaaltje van 
het gemeentehuis. 
De voorzitter, die na de woorden 
van de heer Cornelissen nauwelijks 
de kans kreeg te antwoorden, zei 
zich niet bewust te zijn van een 
onwettige daad te meer omdat er 
geen enkele bemerking was bin-
nengekomen tegen het verkiezen 
van de heer Govaerts als raadslid 
van de gemeente Baarle-Hertog. 

De meerderheid van de raad, in 
dit geval de CDK, koos nadien dan 
ook de door hen voorgedragen kan-
didaten voor het schepencollege.  
De oppositie was na de raad graag 
bereid nog wat nader toe te lichten 
en zei op grond van de rekbaarheid 
van de begrippen woonplaats-
verblijfplaats – domicilie gehandeld 
te hebben. 
De klacht van de oppositie zal dan 
ook zo spoedig mogelijk worden 
gedeponeerd bij de Gouverneur 
van de provincie Antwerpen, die 
het op zijn beurt voor de behan-
deling door zal zenden naar het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
in Brussel. Wat de mogelijke gevol-
gen zouden kunnen zijn was ook 
de oppositie niet bekend. Ook de 
andere gekozen raadsleden van de 
oppositie vielen hun woordvoerder 
zo nu en dan bij. Daaruit werd 
wel duidelijk dat het ernst met 
de oppositie zal zijn de komende 

zes jaren. “We zullen zorgen voor 
een dubbele controle, zowel op de 
administratie als op de praktische 
werkbaarheid’, aldus de heer Cor-
nelissen. Hij voegde er tot slot nog 
aan toe dat er een einde moest 
komen aan de wantoestanden die 
er heersen.

Januari 1977: Brassband 
Ulicoten Brabants kampioen

Inderdaad. Wat al wekenlang werd 
gehoopt en misschien hier en daar 
werd verwacht is afgelopen zon-
dag waarheid geworden. De strijd 
om deze titel te behalen heeft in 
Rosmalen in één uurtje zijn beslag 
gehad. Maar het was dan ook een 
uur propvol zenuwen zoals duide-
lijk was te constateren. Om 6 uur 
was het de beurt aan Ulicoten als 
10e van de 11 deelnemers en we 
hebben duidelijk een zucht van 
verlichting gehoord toen de jury be-

De Brassband van Ulicoten in de jaren ‘70. Afb. F. Vriens 
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kend maakte welke de twee num-
mers waren. Was misschien ‘Four 
Classic Tunes’ het moeilijkste? We 
hadden de twee ingestudeerde 
nummers ‘For spring’ al enkele ma-
len eerder gehoord in het nieuw-
jaarsconcert en bij de generale 
repetitie in Het Kloster in Baarle. 
Daarom ook konden we constate-
ren dat de ‘zonen van de golven’ 
in het begin last hadden van de 
zenuwen. Maar naargelang men 
er verder doorstroomde groeide 
echt merkbaar de zekerheid en de 
animo om in de prijzen te spelen. 
De ‘Lente-ouverture’ leverde weinig 
moeilijkheden op en waarom er 
niet meer dan 148 punten uit kwa-
men is een vraag die alleen de jury 
kon oplossen. Maar met de 146 
½ van het andere nummer zaten 
we toch op 294 ½ punten en men 
had me verteld dat 288 punten 
voldoende was voor het kampioen-
schap en dus ….. 
brassband Ulicoten Proficiat !

1977: Fusie van lagere 
scholen te Baarle-Hertog

Vorig jaar reeds werd door de 
gemeenteraad in principe goed-
keuring gegeven aan de fusie van 
de gemeentelijke scholen van het 
centrum en Zondereigen. De gou-
verneur had zich toen verzet tegen 
dit besluit. Blijkbaar omdat het 
getroffen was in een pré-electorale 

periode. De nieuwe gemeenteraad 
hernam thans de beslissing. Vijf 
lagere scholen zouden aldus onder 
een nieuw beheer komen namelijk 
de op te richten VZW Opvoeding 
en Kultuur. Hierin zijn begrepen 
zowel de gemeentelijke als de vrije 
lagere scholen. Twee scholen van 
het centrum en twee van Zon-
dereigen en ook de lagere school 
van Weelde-Statie zou in de fusie 
betrokken zijn. Daardoor kan de 
nieuwe school een hoofdonderwij-
zer zonder klas, een taakleraar en 
een leraar lichamelijke opvoeding 
aanwerven. Men hoopt dat de gou-
verneur zich ditmaal zal aansluiten 
bij de positieve reacties van de 
ouders die zich uitspraken in een 
rondvraag en dat op 1 september 
van dit jaar kan gestart worden.

1977: Bekendmaking 
gemeentebesturen van Baarle-
Hertog en Baarle-Nassau

Bij controle is gebleken dat het 
steeds meer voor komt dat het 
huisnummerplaatje, dat door de 

Naschrift

Met bovenstaande uittreksels uit de dagboeken van Jo Huijbregts sluiten wij de serie van 19 afleveringen af.
We hopen dat met de terugblik op de jaren 1959 tot en met 1977 bij de lezer regelmatig een ‘Oh-ja gevoel is ontstaan óf 
een ‘was dat toen zo?’ 
Hoewel Jo nog tot 1985 zeer geïnteresseerd alles volgde wat er in Baarle gebeurde kon hij door ziekte en ouderdom dit 
niet meer vertalen in zijn schrijfsels. Het waren vanaf toen vooral plakboeken met artikelen uit kranten en weekbladen. 
Deze en al zijn andere ‘dagboeken’ zijn uiteraard voor iedereen in te zien op ons Heemhuis.
In een latere uitgave van Van Wirskaante zullen wij terugblikken op het leven van Jo zelf. Dat heb je dus nog tegoed.

Leo Voeten

Het Belgische en het Nederlandse huisnummerbordje gebroederlijk naast elkaar.

gemeente op de woningen wordt 
geplaatst door de bewoners wordt 
verwijderd en vervangen wordt door 
sierlijke bordjes en/of letters. De 
huisnummerplaatjes met de daarop 
aangebrachte kleuren hebben ech-
ter tevens de functie het land aan 
te duiden waarin het onderhavige 
pand zich bevindt. Dit is niet alleen 
leuk uit toeristisch oogpunt doch 
van groot belang voor bezoekers, 
de PTT en andere dienstverlenende 
instellingen. Zeker in de straten 
waarin zowel Nederlandse als Bel-
gische panden staan en waar veelal 
eenzelfde nummer tweemaal voor 
komt. Bij de gemeentebesturen 
bestaat geen principieel bezwaar 
tegen het plaatsen van deze privé-
nummers op particuliere woningen, 
doch verwijdering van de gemeen-
telijke plaatjes kan niet worden 
toegestaan. Eventueel reeds ver-
vangen nummerplaatjes dienen op 
hun oorspronkelijke plaats opnieuw 
te worden aangebracht. Zij die hun 
gemeentelijk huisnummerplaatje 
kwijt zijn worden verzocht dit te 
melden op het betrokken gemeen-
tehuis.
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Activiteitenkalender

DECEMBER

Zondag 2 december
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Donderdag 20 december
Kerstviering. Met kerstverhalen 
gebracht door leden van theater 
Pas Geverfd. En met een video 
over de bouw van de kerststal 
Zondereigen. Het kerstbrood, de 
glühwein en het worstenbroodje 
zullen niet ontbreken. Inschrijven 
verplicht, dit kan door € 5,- p.p. 
over te maken op de rekening van 
Amalia NL 13 RABO 0103 8949 
69 met vermelding van de namen 
van de deelnemers. Ook kan er 
op de woensdagavonden tussen 
19.30 en 21.00 uur in het heem-
huis worden ingeschreven, onder 
contante betaling.

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

JANUARI

Zondag 6 januari
Nieuwjaarsreceptie in het Cultureel 
Centrum Baarle, van10.30 tot 
12.30 uur.

Dinsdag 22 januari
Smokkelen in de grensstreek door 
Paul Spapens, aanvang 19.30 uur 
in het Cultureel Centrum Baarle.

Zondag 3 februari
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Dinsdag 19 februari
Ontvangst nieuwe leden in het 
Heemhuis. Vanaf 19.30 uur.

Dinsdag 26 februari
Lezing Bart Hoeymans over Het 
Merkske. In het Cultureel Centrum 
Baarle, aanvang 19.30 uur.Vier jaar geleden had het in de nacht voor de winterwandeling flink gesneeuwd.

Boswachter Bart Hoeymans bij een poel in het Kerkemoer.
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Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift ondersteund door:

MAART

Zondag 3 maart
GEEN Open Heemhuis

Zaterdag 9 maart
Dorpskunstroute. Wandeling langs 
kunstwerken in het dorp.

Dinsdag 26 maart
Algemene Ledenvergadering Ama-
lia. Cultureel Centrum Baarle, aan-
vang 19.30 uur.
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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
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