
1       van wirskaante 2019/2

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

P
9

1
8

5
1

4

    kaante

Jaargang 34, nr.3, september-oktober-november 2019



2       van wirskaante 2019/3

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: 5.500

Inhoud
5 Voorwoord

8 Aon de Praot mee… (74)
 Leo van Tilburg

‘België-Neder-
land’ loopt als 
een rode draad 
door deze ‘Aon 
de praot mee…’ 
oud-burgemees-
ter van Baarle-
Hertog Leo van 
Tilburg.

19 Kruidje-roer-me-wel (8)
Volgens culinair historicus Manon 
Henzen aten mensen in WO2 
gezonder dan nu.

22 De bevrijding vieren
Jaarlijkse overdracht 
verzetsmonument

Nooit vergeten

Stanislaw Jeziorny

Beide Baarle’s vieren den Vrede 
op vrijdag 11 mei 1945

Bij 25 en 50 jaar bevrijding

34 De bevrijding
De bevrijding van Baarle duurde 
van 1 tot 28 oktober 1944

Bill Milward, bevrijder en vriend

Bezetter werd bevrijder

48 Bestuur van Baarle
Bestuurders tijdens de oorlog

Alfons Leestmans aangeduid als
schepen

Vader geschorst als raadslid

Eén distributiesysteem voor heel
Baarle

Dré van Kuijk ontsnapt bij
Ferdinandje

Geschiedschrijving

67 Verhalen uit de 
 buurtschappen
Nijhoven: Poolse parking tegenover
de Buijkse Kuil

Zondereigen: Duitse schoenmake-
rijwagen leeggeplunderd

Boschoven: Boschoven is er klaar
voor! Wáárvoor?

BAARLE 75 JAAR BEVRIJD
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Redactie
Harry Benschop

Leo Voeten

Aan dit nummer werkten mee:

Harry Benschop, Toon en Peter de 

Bont, Jan Boot, Frans van den Brandt, 

Jeroen Geerts, Lia van Gils, Herman 

Janssen, Sylvie Koks, Ad Leijten, Oscar 

de Rooij, Frans Staes, Frank Tuijtelaars, 

Frans Tuijtelaars, Jos van Roozendaal, 

Antoon van Tuijl
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Baarle-dorp: Belevenissen van de
zusters

Baarle-dorp: Dubbele bevrijding

Vanuit Vosselaar: Een vraagje over
een onderduiker

Groot-Bedaf: Onderduikers op
Bedaf, maar Embrechts?

Ulicoten: De bevrijding van Ulicoten

Zondereigen: Het ouderlijk huis
afgebrand

Baarle-dorp: Proficiat, 
gelukkig bevrijd

Manuscript Frans de Bont: 
Oorlogsslachtoffer na de bevrijding

Cor van der Bok: Veelzijdig en
onbaatzuchtig

105 Vliegtuigen
Vliegtuigcrash in Zondereigen

Engelse Hurricane haalt Junker 88 
neer

Duits toestel maakt noodlanding in 
Ulicoten

Operatie Market Garden gaat van 
start

Engelse Typhoon stort neer in de 
Huisvennen

Wrak tweede toestel aangetroffen 
op de Nieuwe Strumpt

123 Lijst oorlogsslachtoffers

153 Arme Amalia (105)

155 In Memoriam

156 Amalia aan het werk (19)

158 Anne Pillen heeft veel
 betekend voor Boshut
Door het testament van Sonja Prins 
uit te voeren heeft Anne Pillen haar 
verdiensten in Baarle.

160 Nieuwe leden

161 Activiteitenkalender

Met dank voor het archiefonderzoek, 

het leggen van contacten en redactie-

werk aan:

Michel Antens, Jan Boot, Marc Doller, 

Frans Van Gils, Ad Jacobs, Jos Jansen, 

Frans Vermeer

En natuurlijk dank aan iedereen die 

foto’s, documenten en verhalen heeft 

aangedragen.

Foto’s: hkk Amalia van Solms,  

tenzij anders vermeld.



4       van wirskaante 2019/3



van wirskaante 2019/3       5

Voorwoord
In oktober is het 75 jaar geleden 

dat Baarle is bevrijd. Alle aanlei-

ding om als heemkundekring bij 

stil te staan, op een manier die 

past bij ‘Amalia’, door het opte-

kenen van verhalen en door het 

doen van onderzoek. 

Het resultaat kunt u lezen in dit 
extra dik (thema)nummer van ons 
ledenblad Van Wirskaante dat we 
voor deze gelegenheid met veel 
plezier verspreiden onder alle 
inwoners van Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau. 

’75 jaar’ is de laatste mogelijkheid 
om nog ooggetuigen te spreken of 
verhalen te horen van mensen die 
zelf een herinnering hebben aan de
oorlogsperiode en de tijd er vlak na.
De oproepen die Amalia begin dit 
jaar heeft gedaan voor fotoma-
teriaal, documenten en bovenal 
verhalen in de Tweede Wereldoor-
log hebben een onverwacht grote 
respons opgeleverd. Zoveel dat niet 
alles kon worden opgenomen in 
deze Van Wirskaante. 
Verhalen over het dagelijks leven 
in Baarle, de kleine dingen die nog 
steeds in de herinnering zitten. 
Verhalen die daarnaast een mooi 
tijdsbeeld geven, soms in een bij-
zin, soms is er een halve pagina of 
meer voor ingeruimd. Die verhalen 
kunnen na 75 jaar wat zijn inge-
kleurd, maar voor de verteller geeft 
het precies aan hoe hij of zij zich 
die tijd herinnert of heeft beleefd.

De Baarlese enclavesituatie zorgt 
er voor dat zaken in Hertog en 

Nassau net wat anders lopen. Met 
de vraag ‘Hoe zat dat dan in de 
Tweede Wereldoorlog?’ is Amalia in 
de archieven van Baarle-Hertog en 
Baarle-Nassau (in het Regionaal 
Archief Tilburg) gedoken om meer 
te weten te komen over de distri-
butie, het bestuur en de weder-
opbouw. Dat leverde weer nieuwe 
informatie op.

Natuurlijk is in deze Van Wirs-
kaante ook het verhaal van de 
bevrijding te lezen, een strijd die 
28 dagen heeft geduurd. Frank 
Tuijtelaars zet alles voor ons op 
rij, waarbij hij ons wijst op de 
onverwacht felle tegenstand van de 
Duitsers, juist in Baarle, vanwege 
de strategische ligging van ons 
dorp.
Meer dan acht jaar heeft Oscar 
de Rooij zich vastgebeten om alle 
informatie boven water te krijgen 
over de slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog in de gemeenten 
Nassau en Hertog. Het gaat om 
227 namen, vaak jonge mensen 
amper 20 jaar oud. Achterin dit 
boekje is een Lijst van slachtoffers 
opgenomen. Die wordt ook ge-
plaatst op de website van Amalia. 
Zo is er steeds een up-to-date over-
zicht, want dat heeft het onderzoek 
van Oscar geleerd, het is nooit af.

Dat geldt ook voor ander onder-
zoek. Lees het verhaal van de 
vliegtuigcrash in Zondereigen, en je 
weet dat er nog heel wat onder-
zoek nodig is om – 75 jaar na 
dato! – klaarheid te krijgen. 
Dat is precies wat Amalia tot haar 
taak rekent. Zaken tot de grond toe 
uitzoeken én er verslag van doen.

Uit verhalen, uit opmerkingen die 
soms terloops zijn gemaakt maar 
ook tijdens het zoeken in archie-
ven kwamen nieuwe vragen naar 
boven.
Vragen waarvan je voorvoelt dat 
het soms veel moeite en tijd zal 
vragen om er een antwoord op te 
vinden. En zorgvuldigheid.
In komende nummers van Van 
Wirskaante gaat u er beslist meer 
over lezen. Ook over onderwerpen 
die in dit nummer niet meer aan 
bod konden komen zoals het verzet 
en de wederopbouw. 

En wie nog verhalen, documenten, 
foto’s of tips heeft, Amalia houdt 
zich aanbevolen. 

Werkgroep ’75 jaar bevrijding 
Baarle’
Ad Jacobs, Michel Antens en 
Harry Benschop 

Nieuwsgierig geworden (naar Amalia)….

…. blijf op de hoogte van nieuwe verhalen over WO2, artikelen over het heem 

van Baarle en alle andere activiteiten die Amalia organiseert, door:

– Lid te worden van Amalia (€20,- p.j.). Aanmelden kan via www.amalia-

vansolms.org (onder vereniging, lidmaatschap) of telefonisch 0031 (0)13 

508 3408. U ontvangt vier maal per jaar het ledenblad Van Wirskaante en 

kunt deelnemen aan de activiteiten van Amalia.  

– Via de website aan te melden voor de digitale nieuwsbrief. 

– Amalia te volgen op facebook: heemkundekring Amalia van Solms. 

– Of kom eens langs in het heemhuis op een woensdagavond  

(tussen 19.30 en 21.00 uur) of op de eerste zondag van de maand  

(van 10.30-12.30 uur).
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stichting Herdenking Bevrijding Baarle

Baarle herdenkt 75 jaar bevrijd
De stichting Herdenking Bevrijding Baarle organiseert jaarlijks de dodenherdenking. Dit jaar zal dat zijn op 

zaterdag 5 en zondag 6 oktober a.s. Vanwege het lustrumjaar zal dat uitgebreider gebeuren dan bij de jaar-

lijkse herdenking gebruikelijk is. 

Op zaterdag 5 oktober 2019 her-
denken we met korte plechtighe-
den op de kerkhoven in Ulicoten, 
Baarle-Nassau, Zondereigen en bij 
het monumentje op de Hoogstra-
tensebaan de omgekomen geal-
lieerde militairen. Op het kerkhof 
van Baarle-Hertog brengen we een 
eregroet aan de oud-strijders. 

Zondag 6 oktober staat het eerbe-
toon aan onze Poolse bevrijders, 
onze gefusilleerden en de omgeko-
men Baarlenaren in dienst van het 
vaderland centraal.

Monument Baarlenaren omgekomen in dienst van het vaderland.Pools monument.
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stichting Herdenking Bevrijding Baarle

Baarle herdenkt 75 jaar bevrijd

Programma zaterdag 5 oktober 2019

09.30 uur Ontvangst van de genodigden op het gemeentehuis
  van Baarle-Nassau
10.45 uur Plechtigheid op kerkhof in Ulicoten
11.45 uur Plechtigheid Hoogstratensebaan (Castelré)
12.30 uur Plechtigheid op kerkhof in Zondereigen
14.30 uur Plechtigheid op kerkhof Baarle-Hertog
15.00 uur Plechtigheid op kerkhof Baarle-Nassau

Bij deze plechtigheden verzorgt de Ulicotense muziekvereniging de 
muzikale opluistering.

Programma zondag 6 oktober 2019

09.45 uur Ontvangst genodigden bij De Lindeboom
10.30 uur Herdenkingsviering in de St. Remigiuskerk. 
  Deze viering wordt opgeluisterd door de kerkkoren van 
  Baarle-Hertog, Baarle-Nassau, Ulicoten en 
  Zondereigen.
11.30 uur Herdenking bij het Pools monument. Aansluitend 
  vinden er korte plechtigheden plaats bij het monument
  voor de gefusilleerden en het monument voor de 
  omgekomenen in dienst van het vaderland.

De plechtigheden bij de monumenten worden muzikaal opgeluisterd 
door muziekvereniging St. Remi en een hoornblazer van het Orkest 
Koninklijke Marechaussee.
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“De bevolking kan het goed met elkaar vinden. 
Maar voor de bestuurders is het moeilijker”

Aon de praot mee… (74) 
Leo van Tilburg

HARRY BENSCHOP

Ruim zeven jaar was Leo van 

Tilburg (70) burgemeester van 

Hertog, tot eind 2018. Als 19-ja-

rige belde hij zeer beschroomd 

aan bij de ambtswoning van 

burgemeester De Grauw van Nas-

sau, teneinde een subsidie voor 

de KPJ te verkrijgen. Daar was hij 

toen voorzitter van. Het kan niet 

anders dan dat ‘België-Nederland’ 

als een rode draad door deze ‘Aon 

de praot mee…’ loopt.

Op de laatste nieuwjaarsrecep-
tie van Nassau vertelde Leo van 
Tilburg de anekdote van zijn gang 
naar burgemeester De Grauw. Hij 
was toen net burgemeester-af van 
Hertog. “Het was echt met knik-
kende knieën dat ik aanbelde”, 
vertelde hij toen ik hem vroeg of 
hij aan deze ‘Aon de praot mee…’ 
wilde meewerken aan deze Van 
Wirskaante die huis-aan-huis in 
heel Baarle wordt verspreid. 
Dat hij toen voorzitter van de 
Katholieke Plattelands Jonge-
ren (KPJ) was, een organisatie 
ontstaan uit de Noord-Brabantse 
Christelijke Boerenbond, is niet zo 
verwonderlijk. “Er waren leden uit 

Nassau en Hertog. En ik had de 
Nederlandse nationaliteit.”

Twee lindebomen

“Laat ik beginnen iets over mijn 
ouders te vertellen”, steekt Leo van 
wal. Hij had zich goed voorbereid. 
Alle foto’s lagen klaar, precies op 
rij van het verhaal dat hij graag 
wilde vertellen. Zijn vrouw Maria 
was aangeschoven; zij hoefde 
maar heel weinig aan te vullen. 
Leo had in de afgelopen tijd ook 
zijn archief al behoorlijk aan kant 
gekregen. Dat had niet zozeer met 
ons gesprek te maken, maar het 

kwam op enkele momenten wel 
goed van pas.
De ouders van Leo zijn in 1933 
getrouwd en vanuit Baarle-Nassau 
verhuisd naar het buitengebied 
van Turnhout. Op de kruising van 
de Steenweg op Merksplas en 
de Bremstraat zijn ze een boe-
renbedrijfje begonnen, met een 
paar koeien en nog wat beesten. 
In 1939 kwamen ze terug naar 
Baarle. Ze hadden toen al meer 
koeien, die liepen bij de verhui-
zing over de Turnhoutseweg, 
Kapelstraat naar Boschoven. Want 
daar gingen ze wonen, in die ene 
Belgische woning die er in die tijd 
stond in wat nu ‘Dorp-Noord’ heet. 
“De twee lindebomen die nu op 
de hoek Hertogenstraat/Oranje-
laan staan, stonden vroeger achter 
ons huis.” Dat boerderijtje was 
in 1910 gebouwd. Het huis had 
nummer 213. “Er werd in Hertog, 
want daar woonden ze, in die tijd 
gewoon doorgeteld, zoals nu nog 
in Zondereigen gebeurt.”

Boskobe

Voor mijn gemak had Leo een 
aantal episodes in zijn levensver-
haal met steekwoorden samenge-
vat. Zo stond bij de verhuizing van 
zijn ouders naar Baarle Boshoven 
213. Niet Boschoven zoals we 
dat nu kennen. “Ja, Boshoven, zo 

De ouders van Leo in 1933.
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schreven we dat toen. We spraken 
het wel uit als Boskobe. Maar we 
hadden het thuis ook over het 
Alphense Boskobe.” Het verschil 
in schrijfwijze tussen het Baarlese 
Boschoven en het Alphense 

Boshoven wordt dus – voor Leo 
dan toch – niet door verschil in 
uitspraak verklaard. Leo gaat het 
nog eens in Alphen navragen, hoe 
zij het daar vroeger uitspraken.

Vernoemd naar de koning

Leo was de jongste van acht. Bij 
de aangifte was zijn vader thuis 
vertrokken met het idee zijn zoon 
Peter te noemen. “Bij het gemeen-
tehuis komt ie de pastoor tegen: 

Leo van Tilburg op 19-jarige leeftijd en nu.

Het gezin Van Tilburg, 1958. Leo was de jongste van acht.
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‘Ge moet hem geen Peter noemen, 
maar Leopold’. Want het gebruik is 
dat de zevende zoon moet worden 
vernoemd naar de regerend vorst.” 
Leo vertelt mij nog zo’n gebruik: 
“Als er zeven zonen of dochters 
op rij zijn, wordt de koning peter 
en de koningin meter. En kwam 
er een spaarbankboekje voor de 
jonggeborene.” Volgens Leo is dat 
in Baarle-Hertog alleen het geval 
geweest bij Jantje Matthijssen op 
de Turnhoutseweg. Leo was niet de 
zevende zoon op rij, toch heeft zijn 
vader hem met die naam aange-
geven.
“Hoewel we in Hertog woonden, 
had ik net als mijn ouders de 
Nederlandse nationaliteit.” Toen 
Leo acht- of negenentwintig was, is 
hij Belg geworden. “Ik was sowieso 
Belgisch gezind. In Hertog werd er 
toen nogal een verschil gemaakt 
tussen ‘echte Belgen’ en Nederlan-
ders die er woonden.” Gevraagd 
hoe zich dat uitte, antwoordt Leo: 
“Bij gemeenteraadsverkiezingen 
mocht je een jaar of veertig terug 
met de Nederlandse nationaliteit 
niet meestemmen. Politiek gezien 
was het niet interessant om een 
weg waarlangs veel Nederlanders 
woonden, te reconstrueren.”
Nu gaat het er heel anders aan 
toe. Met een persoonlijke brief 
worden de Nederlanders uitgeno-
digd om te gaan stemmen voor de 
raad van Hertog. “Ze worden echt 
aangemoedigd naar het stemlo-
kaal te gaan.” Je moet je eerst wel 
inschrijven als kiesgerechtigde. 

Melkkannen

Leo van Tilburg is naar de 
Belgische school gegaan, in de 
Kerkstraat. Eerst naar de kleuter-
school waar later de meisjesschool 
zat. Van de eerste tot de zesde 
in de jongensschool. “Vanaf de 

Alphenseweg, tegenover Jantje 
Bruurs (waar nu nog een open 
veldje is aan de linkerkant van de 
straat, red.), liep er een slingerend 
pad door de velden naar de ene 
boerderij die er stond. Uit school 
moesten we de melkkannen mee 
terug nemen naar huis.” Het melk-
geld zat in een enveloppe tussen 
kan en deksel. “Kom daar nu nog 
eens om.”
Met smaak vertelt Leo dat de 
Belgische en Nederlandse school 
elk op een ander tijdstip uitgingen. 
“Anders was het ruzie”. Er was 
volgens hem in die tijd veel meer 
rivaliteit dan nu.
Je woonde in die tijd in Hertog 
of Nassau. Toch waren er zeker 
dingen gezamenlijk. “Er was één 
melkfabriek, op Loveren. Zowel 
van Hertog als van Nassau gingen 
de boeren er naar toe.” Je moest 
er lid van zijn. “Totdat de fabriek 
in Gierle veel meer voor de melk 
betaalde. Alle Belgische boeren 
gingen er naar toe.” Dat was begin 
jaren vijftig. “Het heeft heel lang 
kwaad bloed gezet in het dorp.”
Voor Leo’s vader betekende het dat 
hij zijn melkkannen aan de Alp-
henseweg moest zetten. Het pad 
door de velden was te slecht voor 
de vrachtrijder om de melk op te 
halen. Voor die tijd leverde ook hij 
het af bij de melkfabriek in Baarle. 

“Er liep een zandpad naast onze 
woning rechtdoor over het spoor 
naar de Chaamseweg en Nonnen-
kuil”. Dat dit pad ook wel bekend 
staat als Melkpad, “dat heb ik 
nooit geweten.” Bij het spoor heeft 
nog een routehuisje gestaan.

Eekhoorn

Op de achterste Boskobe – “zo 
noemden we het stuk tot aan de 
bocht bij het Bels Lijntje” – woon-
den geen kinderen. Leo somt alle 
families op, nergens kinderen. 
“Totdat ik naar school ging, had ik 
geen andere kinderen gezien.” Of 
dat Leo zo verlegen heeft gemaakt, 
dat hij eenmaal op school “onder 
het speelkwartier op één tegel bleef 
staan.” Hij kijkt me aan: “Je weet 
hoe het knikkeren gaat. Ook als ik 
hem had geraakt, dan durfde ik het 
niet zeggen.”
“We speelden wel met de broers 
Van den Brandt. Met cavia’s. Of 

Klassenfoto 1955.

Met de vriendjes.
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een slakkenrace. Slakken werden 
onderaan een gladde muur gezet, 
zodat ze omhoog begonnen te krui-
pen.” Onschuldig vermaak noemt 
hij het nu. Met zijn eigen broers 
ging hij ook vogeltjes zoeken. 
“Nooit van een ekster, die zaten te 
hoog. En dan de eieren uitblazen 
en aan een touwtje hangen.”
‘s Winters werden er eekhoorns 
gevangen. Om op te zetten. “Ze 
moesten wel hun wintervacht 
hebben.” Ze brachten ze naar 
Zondereigen, Van Gils zette ze op. 
“Langs het Gorpeind op de fiets er 
naar toe. Moest ik wel eens twee, 
drie keer terugkomen, omdat Van 
Gils nog niet klaar was. Telefoon 
hadden we toen nog niet.”

Leliestraat

In 1956 werd er verhuisd naar de 
Leliestraat. “Daar heeft mijn vader 
een nieuwe boerderij gebouwd.” 
Die staat er nog steeds, Leo’s broer 
Harry woont er nu. “Dat was toen 
nog in het landbouwgebied.” Het 
bejaardenhuis werd eerst een paar 
jaar later gebouwd.
Op het eind van de lagere school 
‘kwamen de vriendjes weer terug’. 
“Ik wilde veearts worden. Maar 
wie bepaalt wat je gaat worden? 
Je werd gewoon gestuurd.” Zes 
van de acht broers hadden al een 
boerenbedrijf opgezet. “Daar was 
dus geen emplooi meer.” Zijn zus 
had gezegd: ‘Je moet verder gaan 

leren.’ Zijn vriendjes van vroeger 
gingen naar de technische school 
in Gilze. ”Je snapt het al, ik met 
ze mee.” 
Later heeft Leo MTS werktuig-
bouwkunde in Tilburg gedaan. 
“Wie daar ook naar toeging, was 
Karel Kerremans. Die was later 
wethouder in Nassau. We hadden 
allebei een snelle brommer! Die 
reed wel 85 km per uur.”
Een mooi verhaal is een driedaagse 
retraite die de MTS organiseerde. 
“Op Bouvigne, bij Breda. Het was 
de eerste keer dat ik op een ander 
sliep. Met Karel kroop ik ’s nachts 
naar buiten. De leraren konden 
daar niet mee lachen. De retraite 
werd in zijn geheel afgeblazen”

KPJ

Als 15-jarige is Leo bij de Katho-
lieke Plattelands Jongeren gegaan. 
Daar zaten zowel jongens als meis-
jes bij. “Dat was de eerste keer dat 
ik dat mee maakte. Ik had altijd op 
‘jongensscholen’ gezeten.”
Tot je dertigste kon je bij de KPJ 
blijven, als je maar niet getrouwd 
was. “Zo waren de regels.” Sport, 
toneel, droppings, zangwedstrijden, 
van alles werd er georganiseerd. 
“Ik was derde in een zangwed-
strijd. Maar ja, er deden er maar 

drie mee. Daar was ik dus niet zo 
geschikt voor.”
Toneel en vooral atletiek lagen 
Leo beter. “Dat toneel had niet 
het niveau van het Enclavethea-
ter. Ik heb er wel veel plezier aan 
beleefd.” Op een gegeven moment 
was dat afgelopen en stortte Leo 
zich op de atletiek. Crossloops door 
de bossen. “Zelden langer dan acht 
kilometer.” Korte afstanden lagen 
hem beter. “Honderd meter sprint, 
dat was mijn favoriete afstand.” Hij 
was een van de snelste in de Kring 
Breda: 11.5. “Voor die tijd was dat 
snel.”
Tweemaal per dag trainde Leo met 
zijn broer vanaf de boerderij. “Vóór 
school op en neer naar de Alp-
henseweg. In de wintermaanden 
was dat wel een probleem, want 

Met de vriendjes, in een andere 
levensfase (1966).

Leo werd derde bij de KPJ-
zangwedstrijd.

Op het toneel.
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er stond geen enkele verlichtings-
paal. Over het zandpad, het viel 
niet altijd mee.” Ook na schooltijd 
werd er gelopen. “Met deze voor-
bereiding gingen we wedstrijden 
lopen, in Nederland.” Ook voor 
Atletiekvereniging Sprint in Breda. 
“Wij waren de buitenbeentjes, 
wij kwamen nooit op de training 
van Sprint, dat was gewoon niet 
mogelijk. Maar we mochten toch 
aan wedstrijden meedoen.” Zijn 
broer Harry was veel beter. “Hij 
was negen jaar ouder, werkte thuis 
op de boerderij.” We hadden toch 

wel wat meer moeten trainen als 
we hogerop hadden willen komen, 
constateert Leo nu droogjes.
Atletiek interesseert hem nog 
steeds. “Ik wilde persé de 100 me-
ter zien op de Olympische Spelen 
in Londen. Ik ben er met mijn zoon 
naar toe geweest, met de trein.”

In Hertog was er geen afdeling 
van de KLJ (Katholieke Landelijke 
Jeugd- en Jongerenbeweging). “De 
jeugd van Hertog ging ‘gewoon’ 
naar de KPJ in Nassau, die telde 
toen zo’n tweehonderd leden uit 
Hertog.” In de statuten van de KPJ 
Baarle-Nassau was opgenomen dat 
één bestuurslid uit Hertog moest 
komen. Na eerst enkele jaren 
bestuurslid te zijn geweest, werd 
Leo op zijn negentiende voorzitter 
van de KPJ. 
Die KPJ was goed gestructureerd, 
blikt Leo terug op die tijd. “Het 
stond onder de Boerenbond, de 
NCB. Je kreeg daar ook heel veel
ondersteuning van. Veel cursussen.”
Subsidies aanvragen ging in die 
tijd anders dan nu. “Nu komt er 

een heleboel papierwerk bij kijken, 
toen moest je naar de bestuurder 
thuis.” Zo moest Leo als voorzitter 
van de KPJ naar burgemeester De 
Grauw. Die woonde in de ambts-
woning op het St. Annaplein. “Je 
keek er toch echt tegen op om daar 
aan te bellen.” Hij verwachtte dat 
hij hem zou ontvangen aan het bu-
reau, “maar hij zat in zijn fauteuil, 
met zijn voeten op de salontafel.”

Politiek virus

Op zijn negentiende begon ook het 
politieke virus. “In mijn familie was 
men niet politiek geïnteresseerd, 
wel heel erg verenigingsgezind.”
Leo liep alle raadsvergaderingen af. 
“Ik ging er luisteren, eerst in Nas-
sau, later ook in Hertog.” Als hij 
er nu op terugkijkt, heeft ook Leo 
er maar één woord voor: ‘niet nor-
maal’. “In Hertog was het niveau 
heel anders dan nu. Al heel snel 
ging men over tot een geheime zit-
ting en moest je buiten. In Nassau 
ging het er veel professioneler aan 
toe.”
Met z’n vieren zaten ze in Nassau
op de ‘publieke tribune’: Piet 
Schoenmakers, broeder Rafaël, 
Chat Vermeeren en Leo van Til-
burg. Na afloop gingen ze – “be-
halve broeder Rafaël” – met de 
raadsleden naar café Ringeling op 
de Singel, waar nu het Pannenkoe-
kenhuis zit. “Iedereen denkt altijd: 
daar werd alles beslist”, zegt Leo. 
“Dat was niet zo, hoor. Je kwam 
wel alles te weten.” Later kwam de 
‘nazit’ ook in Hertog in zwang. De 
raad van Hertog vergaderde in de 
raadszaal, op de bovenverdieping 
van ons heemhuis. “Je had er als 
publiek heel weinig plaats”, herin-
nert Leo zich nog goed. “Vervelen-
der was dat iedereen rookte, zware 
sigaren. Ik kwam met tranen in 
mijn ogen thuis.”Geen arrestatie, maar gewoon een foto bij de Olympisch Spelen in Londen.

Atletieksportdag KPJ Kring Breda 
1972.
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Maria

Intussen was ook het moment 
gekomen om van het leven te 
genieten. “We konden alleen op 
zondag uitgaan. Om zeven uur 
naar café, om twee uur ‘s nachts 
pas weer thuis. Meisjes moesten 
al om elf uur ’s avonds thuis zijn.” 
Alle kermissen in de omgeving is 
Leo met zijn vrienden afgereden, 
met zijn snelle brommer. “In die 
tijd was er nog geen alcoholcon-
trole.” Toch heeft hij een meisje 
dichtbij huis getroffen. “Op mijn 
negentiende heb ik Maria ontmoet. 
Je moest het schouwke kunnen 
zien roken”, was Leo’s overtuiging. 
Maria Pelkmans woonde op de 
Alphensweg. “Zij woonde zeven 
meter van de grens, op Holland. Ik 
ook, op België.” Maar ze woonden 
toch wel meer dan veertien meter 
van elkaar, elk tegen een andere 
enclave aan.

Staalconstructiebedrijf

Nadat hij was geslaagd voor de 
MTS, moest hij nog een jaar stage 
lopen: bij Ericsson in de Rijen, bij 
een katoenspinnerij in Tilburg en 
bij Stan Bax in Weelde.
December 1969 is hij voor zichzelf 
begonnen, met een staalconstruc-
tiebedrijfje, “thuis, in een stukje 

van de schuur.” Ik heb veel geluk 
gehad, zegt hij er nu van. Het 
waren de beginjaren van de inten-
sieve veehouderij.
“Twee varkens kon je nog wel in 
houten kotten houden. Werden het 
er meer, dan waren stalen kooien 
nodig.” In de wijde omgeving, 
Alphen, Weelde, Ulicoten, waren 
er eigenlijk geen concurrenten. “In 
het begin was alles wat ik maakte 
voor de landbouw.”
Alles werd in de schuur gelast. “Ei-
genlijk in het autohok thuis.” Met 
de tractor van zijn broer werd het 
afgeleverd bij de boer. Of die kwam 
het zelf halen. Een bedrijfswagen 
had Leo niet.
In 1972 heeft hij twee personeels-
leden aangenomen. “We waren 
nog niet getrouwd”, kijkt Leo naar 
Maria. “Eén van die twee, Antoon 

Antens, is drie jaar geleden bij ons 
op pensioen gegaan.” Toon Raey-
maekers werkt al zevenenveertig 
jaar bij ‘Leo van Tilburg’. Nu telt 
het bedrijf tien werknemers.
Weer één jaar later heeft Leo zijn 
eigen bedrijfsruimte gebouwd, 
“een gedeelte van het huidige pand 
waar nu de opslag zit.” In het ach-
terste deel hebben Leo en Maria 
eerst nog gewoond.

Getrouwd

Ze zijn in 1973, een half jaar na 
het overlijden van Leo’s vader, 
getrouwd. Leo en Maria hebben 
twee kinderen, dochter Sandra en 
zoon Erwin. En twee kleinkinderen: 
Senne en Imke.
Tijdens het huwelijksfeest had-
den vrienden zoals dat gaat het 

Met de snelle Flandria, later de 
Kreitler alle kermissen af.

Stalinrichting voor varkens, pagina uit het boek ‘Constructiebedrijf Leo van 
Tilburg 1969-2009’.
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huis versierd. “Ze wilden ook nog 
een grap uithalen met mijn auto, 
een Fordje 12M, een tweede- of 
misschien wel een derdehands 
autootje.” Met die auto waren Leo 
en Maria naar feestzaal Olympia 
gereden. Vrienden hadden blokken 
steen onder de achteras gelegd. 
“Natuurlijk stonden ze te kijken.” 
Maar ze waren vergeten dat een 
Ford M21 voorwielaandrijving 
heeft. “Ik kon zo wegrijden.”
Thuis stond er een ooievaar op het 
dak. “Die hebben we voor enkele 
jaren weggestuurd.” De vrienden 
waren ook binnen geweest. “Ze 
hadden de elektriciteit willen uit-
schakelen, door de zekeringen eruit 
de draaien. Dat had ik uit voorzorg 
maar zelf gedaan. En natuurlijk 
goed verborgen.” 
Vijfeneenhalf jaar hebben ze ach-
terin de huidige opslag gewoond. 
“Toen hebben we een eigen huis 
gebouwd.” Het staat er nog, net 
achter de werkplaats.

Leo is in 1973 getrouwd met Maria 
Pelkmans.

‘Leo van Tilburg’

Vijftig jaar na de start staat is het 
bedrijf nog altijd bekend onder de 
naam ‘Constructiebedrijf Leo van 
Tilburg’. De werkzaamheden zijn in 

de loop van de jaren uitgebreid van 
stalinrichtingen tot ‘compleetbou-
wen’, constructies voor dierentui-
nen en kunstwerken. “En een groot 
aanbod aan verkoopartikelen”, vult 
Leo aan. “Het is al lang niet meer 
alleen werk voor de landbouw.” 
Ze hebben ook bijzondere dingen 
gemaakt. “Nog voor de euro kwam 
hebben wij een munt van 50 kilo 
gemaakt. Foto’s waren al beschik-
baar. Bij drukkerij De Jong hebben 
we een vergroting laten maken.” 
Voor de Oirschotse gildebroeders 
hebben ze beelden gemaakt, vier 
meter hoog.
“Het was best wel eens lastig om 
het bedrijf te combineren met de 
politiek”, zegt Leo. De baan als 
schepen kostte in de beginjaren 
veel tijd en als burgemeester was 
ik bijna full-time bezig.” 

Vader en zoon maken samen een euro muntstuk in 1999.

Beeld voor de Oirschotse 
gildebroeders.

‘Romeins Rond’ in Diessen (2004)
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CDK

Met Jan Van Leuven, Fons Corne-
lissen en Frans Cox heeft Leo aan 
de wieg gestaan van het CDK, “die 
letters staan voor Christen De-
mokratische Krachten.” Het is de 
Hertogse variant voor het huidige 
CD&V, voorheen CVP. 
“Ik ben politiek in hart en nieren 
een CD&V’er.” Die ontboezeming 
volgde op mijn vraag over Jan 
Van Leuven. Toen André Moors in 
Van Wirskaante (2015) met Van 
Leuven ‘aon de praot’ was, gaf die 
aan: ‘Politiek interesseert me niet. 
Maar voor jou (hij doelde op Julia 
Loots, de vroedvrouw en zus van 
de toen net overleden burgmeester 
Loots, die hem kwam polsen, red.) 
zet me maar op de lijst. Da was 
de lijst Leestman, CVP denk ik. Als 
Loots van de socialistische partij 
was geweest, dan had ik het mis-
schien nog meer gedaan. Ik voelde 
mij toen meer socialist dan chris-
ten.’ Leo zat en zit er anders in.
De oude partijen vielen in die tijd 
volgens Leo zo ongeveer uit elkaar. 
“Heel verrassend was dat we in 
1982 gelijk vier van de elf zetels in 
de raad hadden bemachtigd.” Leo 

moest diep nadenken welke andere 
partijen er toen waren: “Ik geloof 
BEL, Lijst Eenheid met lijsttrekker 
Karel Dirven. En Frans De Bont, ik 
denk voor Agalev, later is dat Groen 
geworden en nu Forum+. En Lijst 
Loots, van Harry Loots de vuur-
werkman.”
Leo kon niet een, twee, drie de 
zetelverdeling voor de geest halen. 
Toen kwam het archief goed van 
pas. Het bleek tot verrassing van 
Leo dat het CDK maar liefst zes 
van de elf zetels had binnenge-
haald. Lijst Eenheid vier, en de 
Progressieve Partij Baarle (PPB) 
één. Die laatste kwam toe aan 
lijsttrekker Rik Vanhove, huisarts 
in Hertog. “Die mocht niet zetelen, 
want hij was de schoonbroer van 
Jan Van Leuven.” Die is na de 
verkiezingen van 1982 benoemd 
als burgemeester voor het CDK. 
Frans De Bont was eerste opvolger 
van Vanhove.

Leo werd na de gemeenteraadsver-
kiezingen van ’82 raadslid. “Het 
eerste half jaar voelde heel vreemd. 
Als ik een opmerking wilde maken, 
had ik eerst een krop in mijn keel.” 
Er waaide in die beginjaren een 
andere wind door de raad, aldus 
Leo. 
Van 1989 tot 2019 heeft Leo in 
het college van Hertog gezeten. Tot 
oktober 2011 als schepen, daarna 
als burgemeester. Als schepen 
heeft hij altijd de portefeuille open-
bare werken gehad, vanaf 1995 
ook altijd verkeer en mobiliteit. “De 
rondweg heb ik van begin tot einde 
bestuurlijk meegemaakt.” 
Vanaf 2019 is hij weer raadslid. 
“Ik vond dat ik het vertrouwen van 
de kiezer niet moest beschamen.” 
Of hij de hele periode volmaakt, 
is nog de vraag… Hij is nu voor 
Hertog afgevaardigde in het IOK, 
de intercommunale van 29 Kem-

pische gemeenten op afvalgebied. 
“Dat is heel interessant.”
Begin dit jaar heeft minister Ho-
mans het verzoek van de gemeen-
teraad van Hertog ingewilligd om 
hem de eretitel voor het ambt van 
burgemeester te geven.

Rondweg

Op de vraag waar hij in zijn lange 
bestuurlijke loopbaan met de 
meeste trots op terugkijkt, geeft 
Leo allereerst aan dat hij blij is het 
gedaan te mogen hebben. “Ik zou 
het jongeren echt aanraden, je zelf 
als raadslid beschikbaar stellen. Je 
leert veel mensen kennen. Maar 
houd er wel rekening mee: de mar-
ges zijn klein”, waarschuwt hij.
Dan zegt Leo droogjes: “Als je weet 
hoe de straten er dertig jaar gele-
den bij lagen, en nu. Veel geld en 
energie is gestoken in de riolering. 

De nieuwe ploeg van het CDK.

Leo van Tilburg met 
burgemeesterssjerp.

Verkiezingslijst 1982.
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Alleen, je ziet er zo weinig van…”
Leo komt echt op stoom als hij 
over de rondweg vertelt. Brabant 
– “de provincie Noord-Brabant”, 
verduidelijkt hij – heeft eigenlijk 
nooit een rondweg rond Baarle 
willen hebben, steekt hij van 
wal. “De provincie zag er het nut 
niet van in voor het provinciale 
wegennet.” Vanuit Nederland (en 
Brabant) werden wel studies 
opgezet voor een verbinding vanaf 
rijksweg A58 naar Turnhout. Drie 
opties lagen voor: via Reusel, via 
Ravels en via Baarle. Uiteindelijk 
is in het provinciaal wegenplan 
Brabant gekozen voor de optie 
Baarle. “Toen heb ik in Antwerpen 
gevraagd: zijn jullie het ook eens 
met die route?” Vanuit de provincie 
Antwerpen kwam geen antwoord. 
“Ze deden of ze van niets wisten.” 
Leo was er intussen wel achter 
gekomen dat Brabant ‘Antwerpen’ 
had verwittigd, “maar ze hadden 
naar Brabant toe niet gereageerd.” 
Leo heeft nog een keer de vraag in 
‘Antwerpen’ gesteld. “Het slot van 
het liedje was dat de weg, tegen de 
zin van Turnhout in, daar vreesde 
men problemen op hun ring, 
toch via Baarle werd gelegd.” We 
spreken van zo’n dertig jaar terug. 
“In die tijd hadden de grensge-

meenten zo iets van: we moeten 
de Nederlanders tegenhouden. Ze 
kopen al onze grond op, beginnen 
er bedrijven en gaan er wonen. In 
Hertog leefde dat niet zo.”
Toen die kogel door de kerk was, 
was de vraag hoe de doorgaande 
weg langs Baarle zou gaan lopen. 
“Met de keuze oost-zuid, was 
Hertog het eens.” Na die keuze 
heeft Hertog gepleit voor een noor-
delijke tak, tussen de weg naar 
Chaam en Alphen. “Daar waren wij 
geweldig voorstander van. Dat zou 
een goede zaak voor Baarle zijn.” 
In de ogen van Leo was alleen 
een oost-zuid rondweg ‘een halve 
oplossing’. “Vergeet niet”, zegt hij 
nu, “dat slimme camera-systemen 
om doorgaand vrachtverkeer uit 
het dorp te weren, in die tijd nog 
niet operationeel waren. Je kon het 
doorgaand verkeer dus niet dwin-
gen via Gilze te rijden in plaats van 
de A58 bij de afslag Ulvenhout 
te verlaten.” Er is in die tijd zelfs 
serieus gekeken of de weg door het 
dorp ‘versmald’ kon worden om zo 
het doorgaand vrachtverkeer uit het 
dorp te houden, vertelt Leo. “Maar 
ja, dat was natuurlijk geen oplos-
sing voor de bevoorrading van de 
winkels en bedrijven.”
Het kan niet anders dan dat Leo 
van Tilburg met veel voldoening 
terugkijkt op het ‘dossier rondweg’.

Verenigingen

Hoe kijkt Leo aan tegen het ver-
enigingsleven in Baarle? Die vraag 
kon natuurlijk niet uitblijven. “Wie 
zou het in zijn hoofd halen om in 
Hertog een atletiekvereniging te 
starten als er een goed lopende in 
Nassau is”, is zijn eerste reactie. 
“We hebben wel twee tennisvereni-
gingen, twee voetbalverenigingen. 
De competitie speelt daar zeker 
een rol.” Ooit was er één rijver-

eniging, “maar door ruzie is een 
tweede opgericht. Die zijn allebei 
te klein.”
Het blijft volgens Leo een ‘even-
wichtsoefening’. “Bij de bibliotheek 
hebben we het goed geregeld. Van 
beide kanten is de invloed verze-
kerd, met Hollandse en Belgische 
bestuurders.” Het is volgens hem 
goed mogelijk dat een vereniging 
nu eens in het ene land, dan 
weer in het in het andere land zit, 
maar voor het hele dorp werkt. 
“Wat je soms wel ziet, is dat er 
na een paar jaar alleen Hollandse 
bestuursleden zijn. Zij zouden het 
beter kunnen uitleggen. De Belgen 
gaan dan in een hoekje zitten knie-
zen. Dat moet je natuurlijk weten 
te voorkomen.” Gelukkig is dat bij 
het heem, ook een vereniging voor 

Nassau en Hertog, niet het geval, 
zonder dat statutair afspraken zijn 
gemaakt over de herkomst van de 
bestuursleden. Het geeft zelfs voor-
delen, juist in de contacten met (en 
begeleiding door) instanties aan 
beide zijden van de grens. “Ook 
financieel kan het interessant zijn, 
over de landsgrens heen werkende 
organisaties”, voegt Leo eraan toe.

Het gaat lukken.

Leo heeft een bijzondere hobby. Hij 
houdt kipduiven. “Heel lastig om aan 
nieuwe te komen. De laatste keer 
ben ik er helemaal voor naar Leipzig 
gegaan.”
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Europese gemeente

En dan kom je in zo’n gesprek als 
vanzelf op de Europese gemeente. 
“Als stip op de horizon heb ik me 
in het GOB-plenair in 2013 sterk 
gemaakt om toe te werken naar 
een Europese gemeente.” Leo heeft 
toen ook uitgelegd hoe hij dat ziet, 
wetende dat het een plan van de 
lange adem is, met de nodige tus-
senstappen: “Eén bestuur, dat wil 
zeggen één college en één raad. 
Gekozen door Nederlanders en 
Belgen die op elkaar mogen stem-
men. Wel met een minimaal aantal 
zetels voor Hertog en Nassau.”
Binnenkort (is gebeurd in juni, 
red.) komt het opnieuw in het 
GOB-plenair ter sprake, vertelt hij 
vol trots. Een expertgroep, zonder 
politieke vertegenwoordigers, heeft 
een notitie voorbereid over een 
andere bestuursvorm, “hoe er beter 
kan worden samengewerkt tussen 
Hertog en Nassau.” Fantastisch 
werk heeft die groep, waarin ook 
mensen vanuit provincies, minis-
teries en Europa zitting hebben, 

Met Kris Peters bij een bezoek aan Baarle-Hertog.

verricht, aldus Leo. “Je moet die 
mensen maar aan het werk zien 
te krijgen voor onze beide kleine 
gemeenten!”

Wedstrijdje

In de onderlinge verhoudingen is er 
de in de afgelopen dertig, veertig 
jaar veel veranderd. “Dat je als 
supporter van DOSKO halverwege 
je knipbeurt werd weggestuurd 
door de kapper die supporter was 
GLORIA. Als ie er achter kwam. 
Dat wordt nu als ‘sterk verhaal’ 
afgedaan.”
Volgens Leo hebben de inwoners 
van Baarle ingezien dat mensen 
van Nassau en Hertog niet zo veel 
van elkaar verschillen. Dat heeft 
een grote toenadering teweegge-
bracht. “De bevolking kan het goed 
met elkaar vinden. Maar voor de 
bestuurders is het moeilijker.”
Dat zegt Leo van Tilburg, meer dan 
dertig jaar bestuurder in Hertog. 
“Je kiezers verlangen dat je je niet 
laat doen door de tegenstander.” 
Tegenstander? “Ja, besturen in 
Baarle is toch een soort wedstrijd-
je. Elk besluit gaat gepaard met 
geven en nemen. Soms is Hertog 
in het voordeel, dan weer Nassau. 
Je eigen kiezers rekenen je daar 
nog steeds op af.” 

‘Verbroedering door sport’: de burgemeesters van Hertog en Nassau kijken 
samen naar de prestaties van de Rode Duivels in café ’t Pleintje.
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Kruiden in oorlogstijd

Kruid-je-roer-me-wel (8)
SYLVIE KOKS

In WO2 werden al reguliere 

geneesmiddelen ingezet en werd 

er niet snel aan geneeskrachtige 

planten gedacht. Dit in tegen-

stelling tot eerdere oorlogen 

waar kruiden als herderstasje en 

duizendblad werden ingezet om 

bloedingen te stelpen bij soldaten 

aan het front. 

De klaproos is een plant die sym-
bool staat voor het vele bloedver-
gieten tijdens WO1. Denk aan onze 
dodendraad, aan de reconstructie 
hangen klaprozen aan om dit nooit 
te vergeten. Daarom sta ik eerst 
stil bij de klaproos alvorens in te 
gaan op de tijdens WO2 gebruikte 
planten.                     

De gewone klaproos oftewel Papa-
ver rhoeas is een plant die vanuit 

zaad tientallen jaren later nog kan 
ontkiemen. Na het bloedvergieten 
in de Eerste Wereldoorlog kwamen 
op het slagveld deze planten uit 
het niets tot bloei. Met haar bloed-
rode bloemblaadjes en kruisvor-
mige bloemhart werd zij daarom al 
snel het symbool van die tijd.
Klaproos is niet tegen te houden, 
is vluchtig, bloeit maar één dag, 
daarna vallen de bloemblaadjes 
eraf maar ontluikt een nieuwe 
bloem. Je hebt er de hele zomer 
plezier van en het zaait zichzelf uit. 
Daar moet je wel van houden maar 
past dus echt in een onderhouds-
vriendelijke tuin.
De klaproos heeft geneeskrach-
tige eigenschappen. Het werkt 
verdovend en heft krampen 
op.   Je gebruikt hiervoor de rode 
bloemblaadjes waar je thee van 
trekt of snippert door de salade 
of cake. Ik maak er ook wel eens 
siroop van, die kleurt mooi rood en 

helpt goed bij hoest. De zaadjes 
kun je ook gebruiken in brood, het 
zogenaamde maanzaad. Gebruik 
hiervoor niet de zaadjes van de 
slaapbol papaver want die is nogal 
erg verdovend.

Wildpluk
                               
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
waren veel mensen heel zelfvoor-
zienend. Zeker in onze plattelands-
streek. Men verbouwde zelf groente 
en maakte dat in. Vaak had men 
ook dieren voor zuivel, eieren en 
vlees. Desondanks was er op het 
eind van WO2 wel een schaarste, 
met name in zuivel en vlees. 
Er werd  volop geleefd van 
wildpluk. Zo werden onder meer 
brandnetels, paardenbloem en 
veldzuring gegeten. Met name 
rozenbottels werden genuttigd voor 
de broodnodige vitamine C. Zo 
kregen mensen uit pure noodzaak 

Sint Janskruid in bloei.  
foto Sylvie Koks

Duizendblad, vóór WO2 ingezet als 
geneeskrachtig kruid.

De klaproos heeft geneeskrachtige eigenschappen.
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toch voldoende voedingsstof-
fen binnen, die de natuur gratis 
aanbiedt. Volgens culinair histori-
cus Manon Henzen aten mensen 
in WO2 gezonder dan nu. Door 
schaarste was er weinig suiker, 
vet en vlees en veel plantaardig 
voedsel.

Aan voedselverspilling deed men 
niet, alles werd gebruikt en dat 
probeer ik zelf ook graag. Voor kof-
fie waar men niet aan kon komen 
werd de wortel van de cichorei-
plant geroosterd wat je tot op de 
dag van vandaag nog kunt kopen 
als gezonde koffievervanger. Cicho-
rei is overigens ook nog eens goed 
voor de lever. In andere delen van 
het land waar men meer last had 
van de Hongerwinter van 1944 
werden gladiolen en tulpenbollen 
gegeten, maar ook spruitkool en 
lisdodde at men. Suikerbieten wa-
ren er ook nog genoeg en werden 
daarom ook gegeten. Er zijn nog 
tal van oorlogsrecepten te vinden. 
Kijk eens op www.eetverleden.
nl of zoek op ‘oorlogskookboek’ of  
‘voeding in distributietijd’. 

Wat ik nog meer in de literatuur 
vond was dat sommige nazi’s, 
bijvoorbeeld Heinrich Himmler in 
concentratiekamp Dachau, experi-
menten deden met geneeskrachtige 
kruiden en alternatieve genees-
wijzen. Bijvoorbeeld Echinacea 
(rode zonnehoed) werd getest op 
behandeling bij brandwonden. 
Helaas werden die brandwonden 
dan opzettelijk veroorzaakt. 

Op de site van eetverleden vond 
ik een lekker recept wat ik graag 
wil delen. In de tijd van schaarste 
in boter en eieren werden mensen 
vindingrijk en vond men manie-
ren om toch een lekker koekje te 
bakken.

Recept oorlogskoekjes: 
300 gram bloem
150 gram bruine basterd suiker
50 gram walnoten
3 gram bakpoeder
8 gram specerijen ( koekkruiden of kaneel)
75 gram melk

Verwarm de oven voor op 180 graden. Maal de noten en voeg de overige 
ingrediënten toe.
Kneed dit tot een deeg.
Ik heb hiervan kleine balletjes gedraaid en op een bakvorm gelegd en 
wat plat gemaakt met mijn hand. Laat dit 20 minuten bakken in de oven 
en smullen maar. Op de foto zie je dat ze goed gelukt zijn en ze smaken 
prima!

Kruidige groeten, 
Sylvie Koks

Sylvie met het resultaat: 
oorlogskoekjes.
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Baarle 75 jaar bevrijd
DE BEVRIJDING VIEREN

Jaarlijkse overdracht verzetsmonument

Nooit vergeten

Stanislaw Jeziorny

Beide Baarle’s vieren den Vrede 
op vrijdag 11 mei 1945

Bij 25 en 50 jaar bevrijding

DE BEVRIJDING

De bevrijding van Baarle duurde 
van 1 tot 28 oktober 1944

Bill Milward, bevrijder en vriend

De Kievit: familie Verschueren
Bezetter werd bevrijder

BESTUUR VAN BAARLE

Bestuurders tijdens de oorlog

Zondereigen: Leen Leestmans
Alfons Leestmans aangeduid als schepen

Baarle-Hertog: Jozef Bax
Vader geschorst als raadslid

Eén distributiesysteem voor heel Baarle

Baarle-dorp: Dréke van Kuijk
Dré van Kuijk ontsnapt bij Ferdinandje

Geschiedschrijving

VERHALEN UIT DE BUURTSCHAPPEN

Nijhoven: Floor en Leon Staes
Poolse parking tegenover de Buijkse Kuil

Zondereigen: Jos Willebrords
Duitse schoenmakerijwagen leeggeplunderd

Boschoven: Frans van den Brandt
Boschoven is er klaar voor! Wáárvoor?

Baarle-dorp: zusters Franciscanessen 
Belevenissen van de zusters

Baarle-dorp: geboorte Paula Versmissen
Dubbele bevrijding

Vanuit Vosselaar
Een vraagje over een onderduiker

Groot-Bedaf: Kees Bax en Harrij Baijens
Onderduikers op Bedaf, maar Embrechts?

Ulicoten: Gust Geerts
De bevrijding van Ulicoten

Zondereigen: Jef Van Gils
Het ouderlijk huis afgebrand

Baarle-dorp: familie Martens
Proficiat, gelukkig bevrijd

Manuscript Frans de Bont
Oorlogsslachtoffer na de bevrijding

Cor van der Bok
Veelzijdig en onbaatzuchtig

VLIEGTUIGEN

Vliegtuigcrash in Zondereigen

Engelse Hurricane haalt Junker 88 neer

Duits toestel maakt noodlanding in Ulicoten

Operatie Market Garden gaat van start

Engelse Typhoon stort neer in de Huisvennen

Wrak tweede toestel aangetroffen op de Nieuwe 
Strumpt

OORLOGSSLACHTOFFERS

Lijst oorlogsslachtoffers
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Vrije Basisschool De Vlinder

Jaarlijkse overdracht verzetsmonument
HARRY BENSCHOP

Na de verplaatsing van het ver-
zetsmonument naar het pleintje bij 
het heemhuis heeft basisschool De 
Vlinder uit Baarle-Hertog het mo-
nument geadopteerd. De school zat 
er toen vlakbij. Ook na de verhui-
zing naar de nieuwe school aan de 
Parallelweg blijven leerlingen van 
de school ervoor zorgen.
Het verzetsmonument stond eerst 
op de tip van Alphenseweg en 
Oosteind. Later verhuisde het naar 
de hoek St. Jansstraat/Nieuwstraat. 
In die jaren waren alle bassischo-
len in Baarle betrokken bij het 
onderhoud van de oorlogsmonu-
menten in het dorp. 
Het is een monument ter gedachte-

nis van drie gefusilleerde dorpsge-
noten: Miet Cornelissen-Verhoeven 
en de marechaussees Gradus 
Gerritsen en Adriaan van Gestel. 
Zij werden aan het eind van de 
oorlog, net vóór de bevrijding, op 
10 september 1944 door de Duit-
sers gefusilleerd. Miet Pauw, zoals 
haar verzetsnaam luidde, was toen 
slechts 45 jaar. Ook in de Eerste 
Wereldoorlog was zij actief geweest 
in het verzet.

Op 8 mei

Jaarlijks op 8 mei – de dag dat in 
België het einde van de Tweede 
Wereldoorlog wordt herdacht – 

wordt een bloemenhulde bij 
het monument gebracht. Eraan 
voorafgaand geven de leerlingen 
van de hoogste klas het stokje over 
aan de leerlingen van de op een na 

Leerlingen van het zesde leerjaar geven de bloemen door aan de achter hen staande leerlingen van het vijfde leerjaar.

Het is een mijlpaal in het schooljaar. De leerlingen van de twee hoogste 

klassen van de basisschool De Vlinder zijn meer dan een week met het 

onderwerp bezig.

De kransen en bloemen hadden ’s 
avonds een mooi plekje gekregen bij 
het monument.
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hoogste klas, door het overhandi-
gen van een bloem die vervolgens 
bij het monument wordt gelegd. 
Door het slechte weer zat het er dit 
jaar niet in, en vond de overdracht 
plaats in de refter op school. Daar 
werd de bloemenhulde gebracht bij 
de jas van Miet Verhoeven.
Meester Wim verzekerde de 
leerlingen en de aanwezigen 
dat de kransen en bloemen een 
mooi plaatsje zouden krijgen bij 
het monument, maar ook dat de 
Vredesvlag bij het monument wordt 
gehesen. Normaal gezien hijst 
oud-burgemeester en zoon van 
Miet Verhoeven Fons Cornelissen, 
de vlag terwijl de leerlingen het 
Vredeslied zingen. “Aan het begin 
de plechtigheid hangt de vlag 
onderaan het monument, droevig 
voor hetgeen gebeurd is, maar op 
het einde van het lied wappert de 
vlag hoog bovenaan, hoopvol opdat 
wij de vrede in de toekomst willen 
bestendigen”, gaf meester Wim de 
leerlingen mee.

Miet Pauw wandeling

Ter voorbereiding van de over-
dracht hadden de vijfdeklassers 
al heel wat gehoord over Miet 
Verhoeven. Zij hadden onder meer 
de themawandeling ‘Baarle in 
oorlog, Miet Pauw en de piloten-
escapeline’ gemaakt. Meester Wim: 
“Bijzonder aan deze route is dat de 
wandeling je terugbrengt tot in de 
Tweede Wereldoorlog. Voor Baarle 
begon die op 13 mei 1940, als de 
eerste Duitsers het dorp binnen-
trokken. Hiermee brak een bezet-
tingsperiode van ruim vier jaar aan. 
De gevolgen lieten zich al voelen: 
vele goederen werden in beslag 
genomen en voedsel werd gerant-
soeneerd. De bevolking begin zich 
te weren tegen de bezetter en er 
ontstonden verzetsgroepen. Hun 
belangrijkste taak in onze regio 
was hulp te bieden aan gestrande 
piloten.” 
Eerder die ochtend waren de 
leerlingen ‘direct betrokken’ bij een 

muzikale toneelvoorstelling ‘Ten 
aanval’ (van verteller Wim Collijn 
en accordeonspeler Guy Puyneers). 

Juf Sandra van VBS De Vlinder (de achterkleindochter van Miet Verhoeven) en haar dochtertje Liv 
(achterachterkleindochter) leggen ook een krans neer.

Kransen worden gelegd 
door afgevaardigden van het 
gemeentebestuur Baarle-Hertog, 
de ontwikkelingsraad Baarle, de 
stichting Herdenking Bevrijding 
Baarle, Amnesty International, 
heemkundekring Amalia van Solms en 
De Kleine Franciscus.
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Die speelde weliswaar in de Eerste 
Wereldoorlog, maar het was in-
drukwekkend om te zien hoe snel 
het ware gezicht van de oorlog zich 
meester maakte van de leerlingen. 
En hoe beïnvloedbaar iedereen is. 
“Eigenlijk angstaanjagend”, vertel-
den (groot)ouders en leerkrachten 
achteraf in de koffiekamer, “hoe 
op een korte tijd de acteur jong 
en oud kon verleiden om mee te 
marcheren, de helm op te zetten 
en een strijdlied mee te zingen.”

 Afsluiting

Ter afsluiting van de plechtigheid 
gaf meester Wim zijn leerlingen 
nog mee dat “de uitdaging voor 
jullie, jongens en meisjes van het 
vijfde en zesde leerjaar, er niet een-
voudiger op is geworden in deze 
tijd waarin terreur en aanslagen zo 
frequent voorkomen. Samen met 

ons hoop ik dat jullie willen blijven 
bouwen aan een wereld van vrede 
en rechtvaardigheid. Een wereld 
waar er plaats is voor elkeen van 
ons. 

Daarom hebben we dit monument 
geadopteerd, zodat we het verleden 
niet vergeten en heel zuinig zijn op 
onze vrijheid in de toekomst.” 

Het Vredeslied wordt gezongen.

Vijfdeklassers dragen gedichten voor. Adoptie monument

8 oktober 1987 was voor de 
Baarlese scholen een bijzondere 
dag. De vier basisscholen hebben 
op die dag het monument aan de 
St. Janstraat geadopteerd: de  
Aloysiusschool, de Gesubsidieerde 
Vrije Lagere School (nu  
De Vlinder), de Regenboog en  
de Zevensprong (vormt nu met  
de Aloysiusschool De Akkerwinde). 
Tegelijkertijd is een werkboekje 
gepresenteerd voor de groepen  
7 en 8. Werkboekje 1987. coll. Ad Jacobs
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Standbeeld gefusilleerden

Nooit vergeten
ANTOON VAN TUIJL

Enige tijd geleden kreeg Amalia 

een grote envelop met tientallen 

foto’s aangeboden door Huub 

Willems. Hij had de nalatenschap 

van zijn vader Jos nagelopen en 

aangezien het gezin Willems een 

aantal jaren in Baarle woonde, 

vond hij beelden die ‘in Baarle 

thuishoren’, zoals Huub zei.

Het toeval wil dat er vier kleine 
opnamen bij zitten die gemaakt 
zijn bij de inhuldiging van het 
standbeeld ter herdenking van Miet 
Cornelissen-Verhoeven (Miet Pauw) 
en de marechaussees Gerritsen en 
Van Gestel. Drie ervan drukken we 
hierbij af.
De dood van deze heldhaftige 
dorpsgenoten bracht grote versla-
genheid in ons dorp teweeg. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat de 

Baarlese gemeenschap al zo kort 
na de oorlog – terwijl er nog aan 
van alles gebrek was – het toch 

voor elkaar kreeg om een mooi 
herdenkingsmonument te laten 
vervaardigen. Het kreeg een plaats 
op de hoek van Alphenseweg en 
Oosteneind.
Onder zeer grote belangstelling is 
het ingehuldigd. De foto’s getuigen 
daarvan.
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Klein van gestalte, groot als mens 
Stanislaw Jeziorny

HERMAN JANSSEN

Zondereigen en Baarle-centrum 

zijn door Poolse soldaten bevrijd. 

Stanislaw Jeziorny was één van 

hen. ‘Kleine Stani’, zoals zijn 

bijnaam luidde, was een gedreven 

man. In Polen en ook in Merks-

plas bezocht hij scholen om er 

zijn oorlogsverhaal als eerbetoon 

aan de gevallen kameraden op 

te dragen. De jeugd van nu mag 

die oorlogsgruwel immers niet 

vergeten! 

Stanislaw Jeziorny werd op 5 
januari 1924 in Leka Opatowka 
geboren. Dat is een dorpje nabij 
Kepno in zuidwest Polen. Zijn 
vader zocht tijdens de crisis van de 
dertiger jaren werk in de steenkool-
mijnen van Mar-les-Mines (Pas-
de-Calais, Frankrijk). Lang heeft 
hij daar niet gewerkt. Hij werd 
ziek en overleed op 26 mei 1936. 
Zijn weduwe bleef achter met drie 
kinderen, waarvan Stani de oudste 
was. Aan zijn grootmoeder vroeg 
hij steeds waar Frankrijk lag en 
dan antwoordde zij: “Waar de zon 
gaat slapen, daar ligt uw papa be-
graven.” Die woorden lieten Stani 
niet meer los. Iedere avond bad hij 
om ooit het graf van zijn vader te 
mogen bezoeken. De ondergaande 
zon zou hem de weg wijzen. 

Toen in 1939 Duitse troepen in 
Polen binnenvielen, was Stani 

vijftien jaar oud. Samen met an-
dere Poolse jongemannen werd 
hij gedwongen om in de Duitse 
oorlogsindustrie te werken. Rond 
1943 werd hij naar Frankrijk over-
gebracht om er aan de Atlantische 
wal te werken. Dat is de meer dan 
5.000 kilometer lange verde-

digingslinie die Duitsland in de 
bezette gebieden heeft aangelegd 
ter voorkoming van een geallieerde 
invasie vanuit Engeland. Stani was 
vele maanden lang in het land 
waar zijn vader begraven lag, maar 
kreeg nooit de kans om zijn graf te 
bezoeken. 

Stani op schoolbezoek in Merksplas (2014).
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Op 6 juni 1944 brak D-Day aan, 
de grote dag waarop zoveel men-
sen in het westen gehoopt hadden. 
Stani bevond zich op amper veertig 
kilometer van de Normandische 
kust, waar de invasie plaatsvond. 
Met ongeveer driehonderd Poolse 
mannen geraakte hij vrij vlug in 
Duinkerke, waar hij naar Engeland 
inscheepte om zich bij de Poolse 
eenheid van generaal Maczek aan 
te sluiten. Na vier dagen opleiding 
werd hij begin juli al in Frankrijk 
ingezet en op 6 september 1944 
werd de Frans-Belgische grens 
bereikt. Stani maakte deel uit van 
de Jagers van Podhale, onder 
luitenant-kolonel Karol Complak. 
Hij was bij de vierde compagnie 
ingelijfd. Die stond onder leiding 
van kapitein Stanislaw Tkacz. 

Zondereigen en Baarle

Bij de bevrijding van Zonderei-
gen redde het kapelletje van Gel 
Stani’s leven. Toen hij er in 1984 
terugkeerde, kon hij zijn tranen 
niet bedwingen. De emotie werd 
hem te machtig en Stani weende 

als een kind. Hij was daar met zijn 
kameraden zo fel door de Duitsers 
onder vuur genomen, dat drie 
van zijn makkers stierven. Hun 
schutterskuil bevond zich vlakbij 
het kapelletje. Toen Stani uit de 
kuil wou kruipen, werd hij bij zijn 
soldatentenue tegengehouden. 
Stani was er zeker van: “Onze-
Lieve-Vrouw heeft eigenhandig 
mijn leven gered.” Maar zijn beste 
kameraad stierf er in zijn armen 
en twee andere makkers werden 
zwaar gekwetst afgevoerd. Zij 
overleden aan hun verwondingen. 
Het kapelletje draagt nog steeds 
de sporen van die beschieting. 
“Ik heb daar veel geluk gehad. Ik 
overleefde misschien wel omdat ik 
zo klein ben. De kogels vlogen over 
mij heen!” 

Bij zijn terugkeer naar Baarle in 
1984 ontmoette Stani een verre 
verwant en dorpsgenoot van hem, 
die met een Baarlese vrouw 
getrouwd was. Wat opviel was dat 
hij nog alle details van de omge-
ving herkende. Dat verklaarde hij 
als volgt: “Ik heb een computer in 
mijn hoofd. De plaatsen waar men 
doodsangsten heeft doorstaan, 

vergeet men nooit meer. Helden 
bestaan niet. Wel mensen die 
moeten vechten en doden om zelf 
niet gedood te worden.” 

Bij de bevrijding van Baarle in 
oktober 1944 werd Stani aan zijn 
been gewond. Met een bloedver-
giftiging werd hij naar het lazaret 
in Turnhout overgebracht. Enkele 
kameraden maakten van de drie 
weken oponthoud in Baarle ge-
bruik om een meisje te leren ken-
nen, waarmee zij nadien huwden. 
Hetzelfde gebeurde in Breda, waar 
de Polen eveneens enkele weken 
verbleven. 

Naar het graf van zijn vader

Rond kerstmis 1944 zag Stani een 
grote wens in vervulling gaan. Van 
zijn kapitein kreeg hij de toestem-
ming om in Frankrijk het graf 
van zijn vader te bezoeken. Hij 
logeerde er bij de Poolse familie 
waarmee zijn vader destijds was 
uitgeweken. Stani genoot met 
volle teugen van de uitstap, maar 
daarna ging de strijd gewoon 
verder: in Waalwijk, Meppen, 
Papenburg en Willemshaven… Na 
het einde van de oorlog volgde de 
bezetting van Duitsland. Op 26 
augustus 1946 keerde Stani naar 
huis terug. Zijn moeder was dolblij 
haar zoon levend terug te zien en 
keek ervan op dat hij sinds zijn 
vertrek op 15-jarige leeftijd niet 
meer gegroeid was. Vandaar zijn 
bijnaam: ‘Kleine Stani’. 

Alle geallieerden vochten samen, 
ieder voor de bevrijding van zijn 
eigen land. Maar dat gold niet 
voor de Polen, omdat in hun land 
een communistisch regime aan de 
macht kwam. Veel Poolse soldaten 
bleven daarom in België, Neder-
land of Engeland. 

Stani als 20-jarige soldaat.

Stani op latere leeftijd.
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Stani keerde wél terug en werd 
bos- en natuurbeheerder. Maar het 
regime maakte het de teruggekeer-
den niet gemakkelijk. Ook Stani en 
zijn gezin werden op vele manieren 
gepest. Pas toen het IJzeren gordijn 
verdween, kwam er eerherstel. In 
zijn woonplaats werd hij tot erebur-
ger benoemd. 

Bij elke herdenking van de 
wapenstilstand tussen 1964 en 
2014 kwam Stani naar Merksplas. 
“Merksplas is mijn thuis,” vertelde 

hij altijd. De band ontstond bij de 
bevrijding, toen zijn gesneuvelde 
makkers tijdelijk in Merksplas 
begraven werden. In militair ornaat 
reisde hij vanuit zijn woonplaats, 
uitsluitend met het openbaar ver-
voer. Niemand mocht hem bege-
leiden of ophalen. Telkens vertelde 
hij zijn verhaal aan de plaatselijke 
schooljeugd. Hij deed dat met 
zoveel vuur en overgave dat zijn 
Duits als taal absoluut geen hin-
derpaal vormde. Stanislaw Jeziorny 
overleed op 22 juli 2016. Hij werd 

92 jaar oud. Enkele maanden voor 
zijn dood werd hij in het Poolse 
leger nog tot majoor bevorderd.

Foto’s: Heemkring Marcblas

Bronnen:
GOVAERTS K., in De Nieuwe Spetser 
nr. 104, Merksplas, december 1985; 
p.27-30.
GOVAERTS K. en VAN DEN BOSCH 
M., in De Nieuwe Spetser nr. 453, 
Merksplas,  
september 2016; p.13-14.

Inhuldiging van het V2-vredesmonument in Merksplas-Kolonie (2009).
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Vredesfeesten (1945)

Beide Baarle’s vieren den Vrede 
op vrijdag 11 mei 1945
Vanzelfsprekend bracht de bevrij-

ding grote vreugde bij de bevol-

king. De vrijheid wordt gevierd. 

Baarle wacht daar echter mee tot 

ook het noordelijk deel van Neder-

land bevrijd is. Dan viert Baarle 

feest. Op vrijdag 11 mei 1945 

met een gezamenlijk programma 

van Nassau en Hertog.

Bijzonder was dat de volgende dag 
ook de schooljeugd van Baarle-
Hertog een huldebetoon heeft 
gebracht aan de Nederlandse 
Koningin Wilhelmina. Die verbleef 
tijdelijk op landgoed Anneville in 
Ulvenhout. 
In de notulen van het Schepencol-
lege van Baarle-Hertog was het 
‘Programma der feestelijkheden’ 
van het Oranjecomité met de pen 
overgeschreven, gevolgd door een 
dankwoord.

Het Programma van 11 mei 1945. 
coll. Jan van den Burg

‘De burgemeester van Baarle-Hertog betuigt bij deze zijn dank aan 
al wie heeft bijgedragen om de Vredesfeesten van 11 mei j.l. te 
doen slagen, en zóó heerlijk. Wat bijzonder tot eere strekt is dat 
alles zóó deftig en ordelijk mocht verloopen.

Deze heerlijke Vredesfeesten zijn besloten met een huldebetoon 
aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, in haar buiten-
verblijf te Ulvenhout. Ook de schooljeugd van Baarle-Hertog (–/+ 
200 kinderen) met de Belg. driekleur getooid, mocht zich mengen 
onder de duizendkoppige Nederlandse jongens en meisjes, om de 
geëerbiedigde Landsvrouwe geestdriftig toe te juichen. 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina gaf mij mondeling opdracht de 
inwoners van Baarle-Hertog en bijzonder de schooljeugd van harte 
te danken voor de blijken van Hulde en genegenheid aan Hare 
Majesteit bewezen.

Baarle-Hertog, was getekend, 

De Burgemeester, J. Loots’

Wagen met ‘Hulde aan onze gevallenen’.
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In het archief van Amalia bewaren 
we met zorg een origineel pro-
gramma van het ‘Vredesfeest op 
11 mei 1945’. Daarop zien we de 
volgorde van een stoet van maar 
liefst achtenzeventig elementen. 

Talloze situaties en personen uit 
de tijd van de bezetting en de 
bevrijding worden uitgebeeld. Alle 
buurtschappen doen mee, soms 
zelfs wel met meerdere wagens.                                                                                                       
Op de foto’s is te zien dat de men-

sen in Baarle niet zomaar kunnen 
beschikken over allerlei versier-
middelen. Hun ‘praalwagens’ zijn 
heel sober. Paard en platte wagen 
vormen vaak de basiselementen 
voor de uitbeelding van een thema.

Wagen van de Nieuwstraat met een Hulde aan de mariniers. ‘Als de Jantjes…., zal de vijand voor goed…’
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Verbroederingsfeesten (1970) en Herdenkingen (1994)

Bij 25 en 50 jaar bevrijding
25 Jaar na de bevrijding worden verbroederingsfeesten gevierd. En bij 50 jaar bevrijding wordt het  

nog weer anders aangepakt. 

Vijf en twintig jaar na de bevrijding kondigen de 
burgemeesters van Nassau (A.H.P. Hogenbosch) en 
Hertog (J. Loots) ‘verbroederingsfeesten’ aan: ‘Tot alge-
mene vreugde zijn wij, bewoners van Hertog en Nas-
sau, de laatste jaren steeds meer naar elkaar gegroeid. 
De verenigingen, waarvan zowel Nederlanders als 
Belgen lid zijn en de vriendschappelijke sfeer zijn het 
beste bewijs! Dit en het feit dat we drie feestdagen in 
het vooruitzicht hebben n.l. Koninginnedag (30 april), 
de dag van de arbeid (1 mei) en de herdenking van de 
bevrijding (5 mei), bracht ons op het idee een reuze-
feest te organiseren. De gunstigste periode hiervoor is 
van 30 april tot en met 3 mei.
Sámen, Belgen en Nederlanders, zullen we deze 
dagen feestvieren! Dit houdt dus weer ‘verbroede-
ren’ in! We hebben ons best gedaan voor ieder iets 
interessants te bedenken, zodat jong en oud van deze 
feestelijke dagen zal genieten! Daarom ook werden 
de activiteiten georganiseerd door verschillende 
werkgroepjes, bestaande uit personen die hiervoor 
het meest geschikt werden geacht. Dit wil zeggen: de 
programma’s voor de bejaarden werden door afgevaar-
digden van de bejaardenverenigingen georganiseerd, 
die voor de jeugd door leden van het Jeugdwerk, enz. 
U kunt er dus zeker van zijn dat de activiteiten aan 
de leeftijdsgroepen zijn aangepast, rekening houdend 
met interesse, mogelijkheden en dagindeling van de 
betrokken personen.

Met Uw persoonlijke medewerking zullen deze Ver-
broederingsfeesten, dankzij het voorbereidend werk 
van velen, een succes worden!’

Het programma ter gelegenheid van 25 jaar 
bevrijding ziet er zo uit:

Donderdag 30 april
18.30 uur: Opening
De Heren Burgemeesters zullen de feestelijkheden 
openen met een toespraakje. Daarna treedt de volksdans-
groep ‘Barla’ op. Onder leiding van de Drumband en de 
Harmonie zal het Majorettenkorps een show geven.

20.00 uur: Lampiontocht voor de jeugd
De deelnemers aan de lampionoptocht (tot 16 jaar) 
moeten samenkomen op het St. Annaplein, van daaruit 
vertrekt de optocht, vergezeld door het Majorettenkorps, 
de Drumband en de Harmonie en hopelijk vele belang-
stellenden.
21.00 uur: Verbroederingsbal
De Heren Burgemeesters zullen de dans openen met de 
echtgenote van hun collega. Dit bal wordt gehouden in 
zaal ‘Olympia. Voor fl. 1,75 (1 consumptie inbegrepen) 
zult u een ontzettend fijne avond beleven. Tot 12. Uur 
zullen we Koninginnedag vieren en na twaalven de Dag 
van de Arbeid.

Vrijdag 1 mei
9.30 uur: Volksspelen voor de kinderen.
Alle kinderen van de Baarlese scholen worden verwacht 
op het St. Annaplein. De winnaars krijgen leuke prijzen. 
Enkele spelen: zaklopen, flesjes vullen, kegelen, hinder-
nislopen. Deelnemingsprijs: 25 cent.
15.00 uur: Volksspelen voor mensen vanaf 40 jaar
Deze worden gehouden bij de Broeders. Ook hier zijn 
leuke prijzen te winnen. De spelen zijn aangepast; niet 
te vermoeiend en toch fijn! Enkele voorbeelden: knik-
kers zoeken in zagemeel, busjes gooien, klosjes oprollen, 
ringsteken.
20.00 uur: Bingo-avond
Voor de liefhebbers houden we nogmaals een gezellige 
bingo-avond in de grote zaal bij de Broeders.

Zaterdag 2 mei
10.00 - Kunst- en antiekmarkt op het St. Anna plein
19.00 uur Kunstenaars uit Nederland en België stellen 
hun werk ten toon in kraampjes. Iedereen kan er komen 
kijken (en kopen) naar hartenlust.
20.00 uur: Bal voor de tweede en derde jeugd
Iedereen die van een gezellig bal houdt kan zijn hart eens 
fijn ophalen in de aula bij de Broeders. Beat- en rock-
and-roll muziek zijn hier taboe!

Zondag 3 mei
10.00 uur: Schuttersfeest
Bij de Broeders op het veld zal de hele dag worden 
geschoten. Er worden wedstrijden georganiseerd voor 
handboog, kruisboog en luchtbuks. Ook het kleiduifschie-
ten komt hier aan de beurt.
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Comité ‘Baarle 50 jaar bevrijd’
Het programma ter gelegenheid van 50 jaar bevrijding 
ziet er heel anders uit. Geen spelen en balavonden. 
Voor het eerst staat het in het teken van ‘herdenken’.
Waren in voorgaande jaren Oud Strijders actief bij 
herdenkingen – de Nederlandse Oud Strijders in mei, 
de Belgische op 11 november – doordat hun aantal 
fors terugloopt, vinden de beide gemeenten dat de 
herdenking aan de oorlog op een andere leest moet 
worden geschoeid. 
De wens is om iets gezamenlijks te doen, op een 
datum die voor beide Oud Strijders aanvaardbaar is. 
Dat is de eerste zondag in oktober geworden. Om de 
Oud Strijders bij de organisatie te ontlasten is er een 
Comité opgericht, later omgevormd tot de stichting 
Herdenking Bevrijding Baarle. In 1994 is men ermee 
begonnen, bij 50 jaar bevrijding.

De activiteiten zijn toen ook verplaatst van begin mei 
naar het tijdstip dat de beide Baarle’s daadwerkelijk 
50 jaar zijn bevrijd. 
Het Comité ‘Baarle 50 jaar bevrijd’ heeft in 1994 ge-
zorgd voor alle activiteiten. Baarle krijgt er maar liefst 
drie monumenten en monumentjes bij. Het monument 
aan de St. Janstraat wordt voorzien van een plaquette 
met de namen van de Nederlandse militairen die in de 
periode 1940-1950 voor het vaderland zijn geval-
len. Het monument bij het Heemhuis wordt gesierd 
met een plaquette met daarop het gedicht ‘Fusillade’ 
van John Bindels (zie pag. 122). ‘Het eenvoudige 
kruis op het kerkhof van Zondereigen’, schrijft het 
Comité ’Baarle 50 jaar bevrijd’ in een terugblik op alle 
ontplooide activiteiten, ‘kreeg een plaquette met de 
namen van de vliegers die hier in mei 1944 sneuvel-
den. Tot dan toe was het een graf voor onbekenden.’ 
75 Jaar na de vliegtuigcrash moeten we constateren 
dat er nog steeds geen klaarheid is, zie het artikel 
‘Vliegtuigcrash in Zondereigen’.
Vijftig jaar Baarle bevrijd stond helemaal in het teken 
van ‘herdenken’. Enkele hoogtepunten uit het pro-
gramma:
• 10 september: herdenking van de drie gefusil-

leerden, t.w. Maria Cornelissen-Verhoeven, Gradus 
Gerritsen en Adrianus van Gestel. Gedicht ‘Fusillade’ 
aan het monument onthuld.

• 18 september: herdenking van de enige Amerikaan 
die hier tijdens de oorlog is gevallen, William Kirlin 
jr. Na een herdenkingsdienst in de parochiekerk 
van Minderhout (waar Castelré kerkelijk bij hoort) 

In de pers is geen aandacht besteed aan ‘Baarle 50 jaar 
bevrijd’. Drie foto’s van Ed Ragas: Warme ontvangst in 
Zondereigen, Hoogmis op 1 oktober 1994 en Kinderen bij 
het Poolse monument. foto’s: fam. Ragas
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is er een bijeenkomst in zaal Snoeys, vanwaar in 
optocht met de brass- en drumband van Ulicoten, 
de handbooggilde Vrede en eendracht en de ruiterij 
van Wortel is vertrokken naar de Hoogstratense-
baan. Daar heeft de Amerikaanse Gertrude Kirlin het 
monument voor haar broer Bill onthuld. (Een eerder 
door de Castelreese bevolking op 18 september 
1945 geplaatst monumentje was in de jaren zestig 
verdwenen.)

• 1 oktober: herdenking bevrijding van Zondereigen 
en Baarle-Grens.

 Op 27 september is de bevrijding van Zondereigen 
op 1 oktober herdacht. Na een herdenkingsviering 
wordt in optocht naar het kerkhof gegaan om daar 
de plaquette met namen bij het graf van de beman-
ning van een neergestorte Halifax te onthullen.

 In de namiddag van 1 oktober is de ‘bevrijdings-
tocht’ nog eens overgedaan. Van Weelde-Statie ver-
trekt een stoet van 35 legervoertuigen waarin Poolse 
veteranen een plaatsje hadden gekregen, via het 
Lipseinde naar Zondereigen. Vandaar naar het Gor-
peind waar de Slag om Baarle is nagespeeld door 
een twintigtal militairen van de Nationale Reserve. 
In de lucht worden de bevrijders van weleer onder-
steund door zeven vliegtuigen. Na deze nagespeelde 

slag wordt de intocht van de Poolse bevrijders in 
Baarle nog eens dunnetjes overgedaan. Duizenden 
mensen hebben deze intocht geroerd meegemaakt.

• 3 oktober: herdenking bevrijding Baarle-Centrum
 Op zaterdag 1 oktober was de bevrijding van Baarle 

al herdacht: ‘met dezelfde Poolse militairen van 
 1944, met dezelfde militaire voertuigen van 1944 

en met dezelfde oorlogsvliegtuigen van 1944’ (zie 
onder 1 oktober).

• 28 oktober: herdenking bevrijding Baarle-Brug en 
Ulicoten. 

 Een zestigtal Engelse veteranen van het Lincolnshire 
Regiment zijn deze dag te gast in Ulicoten, waar een 
volledig dagprogramma is samengesteld.

• 29 oktober: Het einde van de bevrijding van Baarle 
is gevierd met een bevrijdingsbal op de Singel, 
samen het 120 Engelse bevrijders, de Glenn Mil-
lerband en Community Singing. Met hulp van de 
gemeente Baarle-Hertog en de Grenszuukers waren 
vijf grote legertenten op de Singel gezet.

Bronnen:
Verbroedering Baarle, 25 jaar bevrijding, april 1970
50 jaar bevrijding Baarle, een terugblik, Comité Baarle 

50 jaar bevrijd, 1994 

Een Poolse delegatie werd ontvangen op het gemeentehuis van Baarle-Hertog. Op de foto Lewardorski (misschien komt 
hij ook bij 75 jaar bevrijding naar Baarle) en Riet Rodie. foto Janus Haneveer
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Door felle tegenstand van de Duitsers

De bevrijding van Baarle 
duurde van 1 tot 28 oktober 1944

FRANK TUIJTELAARS

De bevrijding van Baarle verliep veel moeizamer dan in alle andere 

plaatsen in België en Nederland. Dit had alles te maken met de plan-

ning en timing van de geallieerden, maar ook met de felle en tactisch 

verrassende tegenstand van Duitse kant. Pas na bijna een maand waren 

alle bezetters verdreven.

30 september
Merksplas bevrijd door de 
Eerste Poolse Pantserdivisie

Na een uitzonderlijk droge zomer 
was het eind september nog steeds 
goed weer in Baarle en Zonder-
eigen. In schril contrast met de 
relatief rustige bezettingsjaren kon 
men nu het gerommel van zware 
kanonnen horen in de verte.  
’s Avonds was het opflitsend licht 
van het mondingsvuur te zien. 
Dit was eerst alleen afkomstig 

van Turnhout/Geel, maar vanaf 
24 september was er een brug-
genhoofd gevormd over het kanaal 
in Rijkevorsel. Vanuit die richting 
kwam nu ook een onheilspellend 
gerommel. 
Op 28 september voegde de 1e 
Poolse pantserdivisie van Generaal 
Maczek zich bij het 1e Canadese 
leger. Montgomery gaf op 29 
september de Canadese generaal 
Crerar opdracht in noordelijke 
richting op te rukken over de as 
Tilburg/’s-Hertogenbosch. De Polen 

zetten samen met de Engelsen de 
aanval in op Merksplas. Hierbij 
vielen tientallen slachtoffers, vooral 
bij zware gevechten om de Kolo-
nie, en er werden meer dan 600 
Duitsers gevangen genomen. 
De Poolse troepen maakten bij 
de actie op Merksplas negen 
155-mm kanonnen compleet met 
munitie buit. Ze waren maar wat 
verrast: de kanonnen bleken van 
Poolse makelij, gemerkt met de 
Poolse adelaar, en door de Duitsers 
buitgemaakt tijdens de veldtocht 
door hun land in 1939. De Polen 
draaiden de kanonnen en schoten 
de munitie af op de terugtrekkende 
Duitsers.

De Duitse tegenstanders

De aangeslagen Duitsers waren 
wederom op de vlucht. Op 30 sep-
tember rukten de Polen op tot het 
Lipseinde, net voor de brug over de 
Noordermark. Toen werd besloten 
die nacht halt te houden en te 
rusten om de volgende dag de te-
rugtrekkende Duitsers verder op te 
jagen op Nederlands grondgebied. 

De verdedigende Duitse 719-in-
fanteriedivisie was geen echte 
gevechtsdivisie. Deze bezettingsdi-
visie bestaande uit oudere mannen 
en dienstplichtigen had de kust 
van Zuid-Holland bewaakt. Begin 
september kreeg ze het bevel 
zich naar het optrekkende front te 
begeven. Voor deze verplaatsing 
moest men stadsbussen en andere 

Hevige strijd om Merksplas-Kolonie, maar de Polen bereiken bijna de 
Nederlandse grens. kaartje uit ‘Einddoel Maas’.
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vervoersmiddelen confisqueren in 
plaats van de gebruikelijke paard 
en wagens. De divisie beschikte 
niet over tanks, enkel over kanon-
nen en machinegeweren. Bij de 
strijd om Merksplas was al veel 
materiaal verloren gegaan en hun 
bevelvoerder generaal Sievers was 
ziek geworden en werd van het 
front gehaald.   

Op het hoofdkwartier van de Duit-
sers was er paniek. De oprukkende 
Polen brachten de hele frontlijn 
in gevaar en moesten afgestopt 
worden. Generaal Von Zangen 
besloot zijn laatste reserves aan te 
wenden. 
Er werd besloten het Tweede 
Bataljon Fallschirmjäger onder 
leiding van Hauptmann Rolf Mager 
in te zetten. Deze gevechtsgroep 
had kort van tevoren een Engelse 
aanval op Reusel afgeslagen en 
het dorp heroverd. Met vracht-
wagens werden ze in de nacht 
naar Zondereigen, Schaluinen en 
Noordbosch-Venheide gereden om 
zich in alle vroegte op 1 oktober in 
te graven. Ze kregen ondersteuning 

van 8 Sturmgeschütze en een 8.8 
cm kanonnen. 
De Fallschirmjäger (parachutisten) 
waren geharde oorlogsveteranen, 
goed bewapend met onder andere 
Pantserfausten (‘pantservuisten’, 
een voorloper van de huidige 
draagbare antitankwapens) en 
machinegeweren. Ze waren sluw 
en meesters in verdedigende tactie-
ken. De veteranen van het bataljon 
waren al ingezet in Noord-Afrika, 
Monte Casino/Rome, Normandië 
en uiteindelijk dus in de ruigten 
tussen Baarle en Zondereigen. 

1 oktober
Felle gevechten om elke meter 
Zondereigense grond

In dichte mist rukten de Poolse 
tanks op zondagmorgen 1 oktober 
op in de richting van de brug over 
de Noordermark. Sergeant Slowik, 
commandant van de eerste tank, 
kreeg meteen een voltreffer te ver-
werken. Binnen de kortste keren 
werden nog vier tanks geraakt. 
De oprukkende infanterie zat nu 
zonder tanksteun en nieuwe tanks 

moesten worden aangevoerd. 
De Polen bleven echter oprukken 
 onder een moordend vuur van de 
Duitse verdedigers. Deze ver-
schansten zich in de huizen en 
op de zolders. De bewoners van 
Zondereigen hadden zich terugge-
trokken in de kelders van dezelfde 
huizen. Boven hun hoofd speelden 
zich verschrikkelijke taferelen af. Er 
waren man-tot-mangevechten met 
bajonet en dolk. Er werd over en 
weer met handgranaten gegooid. 
De Poolse tanks schoten ook met 
fosforgranaten in de huizen om 
de Duitse verdedigers te verjagen. 
Mogelijk zijn er ook tanks met 
vlammenwerpers ingezet in deze 
strijd. 
De bewoners van Zondereigen 
zaten vast onder de brandende 
huizen; velen werden door Poolse 
soldaten weggeleid uit dit inferno. 
De Duitse soldaten hadden ook 
oog voor de burgers, er werd niet 
gericht op hen geschoten. Bij de 
gevechten om Zondereigen kwa-
men wonderlijk genoeg maar twee 
burgers om het leven. De materiële 
schade was enorm: 20 huizen, 
17 stallen en 20 schuren waren 
compleet vernield. 
Het duurde tot de middag voordat 
de kerk bereikt werd. Over één 
kilometer was zes uur gedaan! 
Het oprukken naar de Schouwloop 
duurde tot het vallen van de avond. 
Via het Ghil en Ginhoven rukten er 
ook tanks op; Zondereigen werd 
verder in de tang genomen. 
Vele Duitse verdedigers vonden de 
dood bij het terugtrekken uit het 
dorp; vanuit de dekking van de 
huizen vormden ze een eenvou-
dig doelwit voor de Polen bij de 
oversteek naar de bossen rond de 
Schouwloop. Bij de strijd om Zon-
dereigen sneuvelden er elf Poolse 
soldaten en gingen er ongeveer tien 
tanks verloren. 

Tot 29 september hadden ze nog in het front bij Reusel gelegen. Die avond 
waren de Fallschirmjäger in vrachtauto’s naar Baarle getransporteerd. In de 
nacht van 30 september op 1 oktober trokken deze ‘geharde oorlogsveteranen’ 
Zondereigen binnen.
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Bij gevechten ter hoogte van 
Weelde-Station en rond het spoor-
emplacement werd er ook aange-
vallen en de strijd was ook hier 
grimmig. De Poolse Ulanen botsen 
hier op de zogenaamde Kampf-
gruppe Stein, bestaande uit een 
kern van SS-veteranen, aangevuld 
met Nederlandse collaborerende 
oorlogsvrijwilligers: ‘Landfront’ en 
Luftwaffe-personeel.
In de avond werd er halt gehouden 
en de volgende dag zouden de Po-
len weer verder oprukken. Een blik 
op de kaart gaf open terrein aan na 
het oversteken van de Schouwloop. 
Hier zouden de snelle Poolse tanks 
het verschil kunnen maken en de 
trage opmars van de voorbije dag 
rechtzetten. 

2 oktober Poolse tanks  
onder hevig Duits vuur

Op de Zondereigense Baan en bij 
de voormalige boerderij van Vissers 
stelden de Duitsers ondertussen 
88 mm kanonnen op en met 
een telefoonkabel werden beide 

Generaal Maczek in Zondereigen.

geschutsopstellingen met elkaar 
verbonden. De voormalige Anna-
hoeve op het Gorpeind diende als 
hoofdkwartier en observatiepost. In 
de nacht van 1 op 2 oktober waren 
er verdere versterkingen aange-
voerd om een nieuwe Poolse aan-
val af te slaan. De zieke Generaal 
Sievers was inmiddels vervangen 
door een nieuwe commandant, 
Generaal Felix Schwalbe. Deze had 
zijn sporen al verdiend in de slag 

om de Schelde, die nog lang niet 
ten einde leek te zijn. 
Vroeg in de morgen van 2 oktober 
trokken er acht Poolse Cromwell-
tanks en twee Brencarriers over 
de Schouwloop om op te rukken 
richting Baarle-Nassau-Hertog. Na 
iets uitgewaaierd te zijn werden ze 
plotseling stuk voor stuk kapotge-
schoten door de opgestelde Duitse 
kanonnen. De Polen waren verbijs-
terd; ze konden de Duitse kanon-
nen amper waarnemen. Elk schot 
was echter raak. Generaal Maczek 
was woedend toen hij hoorde van 
de nieuwe verliezen en verdere 
vertraging. Er werd besloten lucht-
steun aan te vragen.

Ook aan Baarle-Grens waren er 
wederom zware gevechten. De 
Kampfgruppe Stein, bestaande 
uit een samenraapsel van Neder-
landse Waffen SS-ers, Luftwaffe en 
Wehrmacht-personeel, bood fana-
tiek weerstand tegen de gepantser-
de Poolse troepen. Hier gingen ook 
enkele tanks verloren. Het terrein 
was hier ideaal voor hinderlagen 
en de perfect gecamoufleerde 
Duitsers konden zware schade 
aanrichten met de zogenaamde 
Panzerfausten.

Polen trekken bij Weelde-Statie Baarle binnen. Foto gemaakt door Poolse 
legerfotograaf. coll. fam. Ragas
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Rumolduskerk verwoest

Ondertussen hadden de Duitse 
kanonnen hun vizier ingesteld op 
de Rumolduskerk van Zondereigen. 
Rond 11 uur werd de kerk welge-
mikt in brand geschoten. De streng 
katholieke Poolse soldaten redden 
nog enkele kostbaarheden en een 
kruisbeeld voordat de kerk tot de 
grond afbrandde.

Het spervuur op de kerk was geen 
toeval. De Duitsers hadden geen 
behoefte aan pottenkijkers vanuit 
de toren, want ze waren begonnen 
aan een tegenaanval. Verscholen 
achter een kudde koeien slopen de 
Duitse soldaten naar de Poolse linie. 
De Polen merkten dit laat op en er 
ontstond een vuurgevecht. De Duitse 
aanval werd ondersteund door tanks 
en door kanonnen van verschillende 
kaliber. De strijd golfde over en weer 
en de situatie werd voor de Polen 
zelfs kritiek, maar rond de middag 
kwam de luchtsteun opdagen.

Effectieve Poolse tegenaanval

Maar liefst 16 Hawker Typhoons 
(gevechtsvliegtuigen bewapend 
met 20-mm kanonnen en anti-
tankraketten) schoten hun projec-
tielen af op de Duitse stellingen. 
Er werden die dag 126 raketten 
op de Duitsers afgevuurd. Vele 
mortier- en geschutsopstellingen 

werden getroffen en de Duitse 
aanval op Zondereigen werd tot 
staan gebracht. De Duitse verliezen 
waren groot en ze trokken zich 
verder terug naar de Heimolen en 
de Tommelse bossen. De Anna-
hoeve brandde helemaal af; de 
boerderij van Vissers werd volledig 
met de grond gelijk gemaakt. Het 
gezin met tien kinderen overleefde 

De Poolse opmars werd geremd door slecht weer. Imperial War Museum (foto 1460)

Een uitgebrand Duits gemotoriseerd geschut (Marder) in Loveren, op de hoek 
van de Hoogstratensebaan.
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de aanval wonderwel in de kelder 
van het huis.
De Polen namen deze dag Baarle-
Grens in, na hevige gevechten rond 
het spoorwegemplacement en het 
klooster van de Paters van de Hei-
lige Geest. Er sneuvelden achttien 
Poolse soldaten bij deze gevechten.

Remigiuskerk in vlammen

De strijd om Baarle ging zijn 
tweede nacht in. In de schemer 
zagen de Poolse soldaten de 
Belgische Remigiuskerk in brand 
staan. Deze is mogelijk in brand 
geschoten door een Duits kanon op 
Boschhoven, maar Baarle-centrum 
was die nacht nog in Duitse han-
den. De toren op de Remigiuskerk 
stortte volledig in. Enkele moedige 
Baarlenaren redden het zware mid-
deleeuwse kruisbeeld en enkele 
bijzondere voorwerpen. 

3 oktober Baarle-centrum 
omsingeld en daarna bevrijd

De volgende ochtend vielen de 
Polen vanuit twee richtingen Baarle 
aan. De infanterie rukte op over 

de Heimolen en de Tommel. De 
gevechten in de bossen en rond de 
boerderijen waren taai.
Over de spoorlijn rukte een eska-
dron Cromwell-tanks op richting 
Schaluinen. Hier had zich een 
groep SS-ers (Kampfgruppe Müller) 
ingegraven en deze werden met 
zwaar geschut uit hun verdediging 
gejaagd.
Er vond een opmerkelijk tank-
gevecht plaats tussen een Duits 

Sturmgeschutz en drie Poolse 
Cromwell-tanks ter hoogte van 
spoorhuis 25. De Duitse Marder 
was goed gecamoufleerd en raakte 
één van de naderde Poolse tanks. 
De tweede tank trok zich razend-
snel terug; in de verwarring van 
het gevecht reed de derde Poolse 
tank echter recht op de Duitse 
tankjager in en ramde de tank met 
hoge snelheid. Op korte afstand 
probeerden de tanks elkaar te 

De Polen bereiken Baarle. kaartje uit ‘Einddoel Maas’

De frontlinie van 5 oktober. kaartje uit ‘Einddoel Maas’
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beschieten; de Duitsers misten drie 
keer en kregen toen een voltreffer. 
De Poolse tanks probeerden het 
dorp aan de oostkant te omsinge-
len. Een andere colonne, afkomstig 
van Schaluinen, rukte op over de 
Gierlestraat. 
Bij de boerderij van Smulders 
werden nog twee Poolse tanks 
uitgeschakeld. Ondertussen was 
het hard beginnen te regenen. De 
inwoners van Baarle verbleven in 
hun schuilkelders. 
Rond half één begon de beschie-
ting van het dorp met artillerie- en 
mortiergranaten. Die duurde tot 
een uur of vijf. Het centrum werd 
zwaar getroffen en er vielen ver-
schillende burgerslachtoffers.  
Vanaf drie uur in de middag rukten 
de Poolse tanks op via het Gor-
peind en werden de bossen aldaar 
gezuiverd. 
Enkele honderden Duitse soldaten 
gaven zich over. 
Later in de middag rukte de Poolse 
infanterie Baarle-centrum binnen, 
op de voet gevolgd door de Poolse 
tanks. Baarle leek bevrijd, maar 
de Duitse verdediging dacht hier 
anders over. 

Baarle langdurig  
in de frontlinie

Op 5 oktober meldden de geal-
lieerden dat er maar liefst vijftien 
Duitse rupsvoertuigen – afkomstig 
uit Riel – oprukten naar Baarle, 
waaronder zes tankjagers en een 
Jagdpanzer. Het Duitse opperbevel 
bleef versterkingen sturen naar het 
front in Baarle en was vastbesloten 
het dorp te heroveren. Slechts een 
klein gedeelte was op dat moment 
door de Polen veroverd; Castelré 
en Ulicoten waren nog stevig in 
Duitse handen. Baarle-brug werd 
opgeblazen om een extra hindernis 
te creëren. 

Toch was de verdediging in 
Ulicoten maar dun bezaaid. Na 
het oprukken van de Poolse tanks 
in de richting van Loveren en het 
uitschakelen van een Sturmpanzer 
dacht de Duitse bevelhebber aldaar 
dat er meerdere tanks oprukten 
naar Ulicoten. In zijn paniek over 
het ontbreken van reserves ‘diri-
geerde’ hij de divisieblaaskapel dat 
ze de instrumenten moesten ruilen 
voor wapens en zo wachtte het 
orkest gespannen de aanval af.  
De Polen hielden echter halt. 
De kanonnen die eerst opgesteld 
stonden op de Kievit werden ver-
plaatst naar de Veldbraak. Bij het 
verdere oprukken over de Oordeel-
sestraat incasseerden de Polen 
veel verliezen. De Fallschirmjäger 
hielden er een sluwe gevechtstac-
tiek op na. Ze lieten de Poolse 
tanks over hun stellingen rijden en 
schoten dan met mitrailleurvuur op 
de opkomende infanterie. Verschil-
lende tanks werden van achteren 
door antitankwapens uitgescha-
keld. 

Op 6 oktober kregen de Poolse 
cavaleristen van 10th Brigade van 
kolonel Majewski nog te maken 
met een geducht staaltje verdedi-
ging van de Duitse Fallschirmjäger. 
Bij het oprukken in de richting van 
Alphen werden ze hevig onder vuur 
genomen en liep de aanval vast.  
Er werd wederom luchtsteun 
ingeroepen. 18 Spitfires en 16 
Typhoons bestookten vervolgens 
de Duitse stellingen.  Bij deze grote 
luchtaanval werden maar liefst 
achtentwintig 250 pond- , tweeën-
twintig 500 pond bommen en 107 
raketten afgevuurd in het grensge-
bied tussen Baarle en Alphen. De 
Duitse verdediging kraakte maar 
brak niet. Een tweede luchtaanval 
met zestien Typhoons die gedeel-
telijk slaagde, deed de verdedi-

ging van Hauptmann Mager’s 
Fallschirmjäger breken. In de 
avondschemer bereikten de Polen 
uiteindelijk Alphen. 
Die avond kreeg generaal Maczek 
ook te horen dat de divisie halt 
moest houden. De bevoorrading 
was ontoereikend en de Polen 
hadden als het ware een uitstul-
ping in de Duitse verdedigingslinie 
geslagen. Baarle bleef frontgebied. 
Castelré, Ulicoten, de Huisven-
nen bleven in de Duitse greep. 
Noordelijk van Boschhoven en 
Alphen bleef de Duitse verdediging 
actief. De Duitsers groeven talloze 
mijnen in. 

Drie weken ‘gevechtspauze’

De Polen hielden halt in verdekte 
opstellingen en lapten het oorlogs-
materiaal op. Personele versterkin-
gen bleven echter uit. De divisie was 
na de gevechten in Baarle nog maar 
op 60 procent van zijn originele 
gevechtssterkte van na de landing in 
Normandië.
Tijdens de drie weken ‘gevechts-
pauze’ vonden er artilleriebeschie-
tingen en patrouilles plaats. Achteraf 
is gebleken dat de Duitsers een se-
rieuze tegenaanval hadden gepland, 
maar die werd gelukkig in de kiem 
gesmoord. 
De Fallschirmjäger werden op 8 
oktober wederom met vrachtwa-
gens naar de volgende ‘brandhaard’ 
gestuurd. Ze hielden de Canadezen 
nog enkele weken op bij de verdedi-
ging van Woensdrecht. Hauptmann 
Mager ontving eind oktober het 
Duitse Ritterkreuz voor zijn verdedi-
gende acties rond Boschhoven. 

27 en 28 oktober
Duitse aftocht

Op 27 oktober werd Generaal Mac-
zek weer opgedragen het offensief 



40       van wirskaante de bevrijding WO2

te hervatten. De Canadese generaal 
verwachtte een ondersteunende 
rol van de Polen in het midden 
van het offensief. De uitgedunde 
Poolse pantserdivisie verraste 
echter vriend en vijand door in drie 
uur tijd 10 kilometer op te rukken. 
Later op de dag werden Gilze-Rijen 
en het vliegveld ingenomen en 
bereikten ze het Wilhelminaka-
naal. De brutale opmars van de 
Polen van 20 km maakte ze tot 
speerpunt van de aanval en zorgde 
ervoor dat ze uiteindelijk Breda 
tamelijk ongeschonden konden 
bevrijden. Achteraf bleek dat de 
Duitsers ook troepen teruggetrok-
ken hadden zonder de verdedi-
gende buur hiervan op de hoogte 
te stellen. De Polen hadden deze 
situatie echter vakkundig uitgebuit. 
Breda en Tilburg werden binnen 
twee dagen bevrijd. 

Balans van de bevrijding

Castelré en Ulicoten werden uit-
eindelijk op 28 oktober respectie-

velijk door de Engelsen en door de 
Canadezen met hun tanks bevrijd. 
Bij de bevrijding van Baarle sneu-
velden er 74 Poolse militairen, 9 
geallieerde militairen en 93 Duitse 
soldaten. De getallen voor de 
gesneuvelde wijken af van de Lijst 
van oorlogsslachtoffers achterin 
deze Van Wirskaante. 

Bij de geallieerde militairen zijn 
niet de bemanningsleden van 
vliegtuigen meegerekend die op 
Baarles grondgebied zijn omgeko-
men. Bij de Duitse militairen wordt 
het verschil gemaakt door militai-
ren die in 1946 bij het ruimen van 
mijnen zijn omgekomen en enkele 
piloten.

Baarle bleef ook na de bevrijding 
enigszins oorlogsgebied. 
De gemeente lag in een vuurlijn 
van de zogenaamde Vergeltungs-
waffen (V1 en V2) die Antwerpen 
als doel hadden. In totaal kwamen 
er 24 van dit soort raketten neer 
op Baarles grondgebied.

Op 1 januari 1945 lanceerde 
de Duitse Luftwaffe een laatste 
wanhoopsoffensief. Een tankop-
slagplaats op Nijhoven in Baarle 
werd beschoten. Dit bleek echter 
een tankkerkhof van de gevechten 
in oktober te zijn. Bij deze aanval 
zijn nog 2 Canadese militairen 
omgekomen. 
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Bill Milward, bevrijder en vriend
AD LEIJTEN EN ANTOON VAN TUIJL

In 1939 wordt Bill Milward uit het Engelse Ashbourne beroepsmilitair. 

Vanaf 1940 raakt ook Engeland in oorlog met nazi-Duitsland. Bill wordt 

al gauw betrokken bij de militaire oefeningen die van belang zijn voor 

de oorlogssituatie. Hij krijgt een opleiding in het besturen van een 

amfibievoertuig. Doel van deze opleiding is natuurlijk de deelname aan 

de invasie die er moet komen.

De oefeningen met de amfibievoer-
tuigen worden gehouden op de 
Adriatische Zee en op de kusten 
van Sicilië. De voertuigen gaan per 
schip naar de oostkant van Italië 
en worden daar te water gelaten 
om te landen op de kust. Nadat de 
nodige oefeningen afgewerkt zijn, 
gaan ze weer aan boord van het 
moederschip. Helaas verlopen deze 
oefeningen niet altijd zonder onge-
lukken. Er sneuvelen zelfs soldaten 
bij. Goed getraind keren de militai-
ren terug naar Engeland om verder 
op de invasie op de Normandische 
kusten voorbereid te worden.

Invasie

Op 6 juni 1944 begint de invasie 
van de geallieerden  in Normandië. 
Een ongekend grote armada van 
schepen steekt het kanaal over en 
bereikt de Franse kust. De taak van 
soldaat Bill is het amfibievoertuig 
met een groep soldaten van het 
moederschip naar de Franse kust 
te brengen. Eenmaal aangekomen 
op het strand, stappen de soldaten 
– ook Bill – uit en lopen het strand 
op in de richting van Ver-sur-Mer, 
een klein dorp naast het stadje 
Arromanches. 

Dit deel van de kust wordt be-
schouwd als het centrum van de 
invasie. De geallieerden laten hier 
een aantal oude schepen zinken 
om een soort haven te construe-
ren. De zee wordt rustiger tussen 
de boven het water uit stekende 
wrakken.
Het aan land komen van de geal-
lieerden kost heel veel mensenle-
vens. In de dorpen langs de kust 
wordt vreselijk gevochten. De slag 
om Normandië van 6 juni tot 25 
augustus eist ongeveer 425.000 
slachtoffers, waarvan 290.000 
geallieerde soldaten. Het gaat om 
83.045 Britten, Canadezen en 
Polen. De Amerikanen verliezen 
125.847 soldaten. Met amfibi-
sche voertuigen worden 136.590 
mannen aan land gebracht. Bijna 
4.300 van hen komen hierbij om!

Verdere verloop van de strijd

Eenmaal vaste voet aan de grond, 
begint de opmars van de geallieer-
den in West-Europa. Bill komt van 
Normandië in Assenede terecht, 
een dorp niet ver van Gent. Daar 
wordt hij ingekwartierd bij een 

Bill Milward als jonge soldaat.

Zicht vanaf de hoge krijtrotsen op Gold Beach.
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familie Van Hijfte. Hij verblijft daar 
een tijd. Na enkele maanden wordt 
de opmars voortgezet. De volgende 
'stop' in de bevrijdingsstrijd komt in 
zuidelijk Nederland.
Bill logeert dan bij de familie 
Martens in Ulicoten. Niet alleen 
Bill houdt goede herinneringen 
over aan deze familie. Met Maria 
en de andere leden van de familie 
Martens ontstaat een sterke vriend-
schapsband. En die blijft duren!

Het front ligt ruim drie weken stil 
tussen Baarle en Ulicoten. Op 28 
oktober 1944 komen de Britten 
weer op gang. Ze rukken steeds 
verder op, passeren de Rijn, vech-
ten zich een weg door Duitsland 
en bevrijden na maanden strijd het 
concentratiekamp Bergen-Belsen. 
Wat Bill – toch wel een en ander 
aan ellende gewend – dáár aan-
treft...!! Ze vinden er veel doden 
die nog begraven moeten worden. 
Van de 60.000 mensen die hij 
en zijn eenheid daar aantreffen, 
sterven er alsnog 15.000 binnen 
een week. Het nazi-beleid was er 
op gericht om vrouwen, kinde-
ren en mannen die niet meer in 
staat waren te werken, kortom de 

zwaksten, in dit kamp samen te 
brengen. Ze worden als 'waarde-
loos' beschouwd. Hier stierven 
ruim 70.000 mensen een gruwe-
lijke dood. Onder hen waren Anne 
Frank en haar zusje Margot. Een 
maand na de dood van de zusjes 
Frank wordt dit kamp ontzet door 
de Britten, waaronder Bill. Voor de 
zeer verzwakte overlevenden rich-
ten de Britten opvangplaatsen in. 
De doden worden met vrachtwa-
gens tot buiten het kamp gebracht 

en in massagraven begraven. Ze 
branden het kamp Bergen-Belsen 
plat!

Nog meer ellende

Auschwitz was het grootste con-
centratiekamp dat de Nazi's bouw-
den. Himmler, de rechterhand van 
Hitler, geeft al in een vroeg stadium 
opdracht het in Polen gelegen dorp 
af te sluiten om er een kamp van 
te maken. In 1941 zitten er reeds 
10.000 mensen gevangen. Him-
mler geeft voortdurend opdracht 
kampen te vergroten of nieuwe te 
bouwen. Bijzondere afdelingen in 
Auschwitz waren bijvoorbeeld 'De 
Bunker'. Hierin werden mensen ge-
marteld. De 'Zwarte Muur' was de 
executieplaats. In het 'onderzoeks-
gebouw' voerde de zeer beruchte 
dokter Mengele zijn afschuwelijke 
experimenten, o.a. op kinderen 
uit. In dit kamp zijn 1,1 miljoen 
mensen omgekomen. De Russen 
bevrijden Auschwitz.

Het legeronderdeel van de Britten, 
waarbij ook Bill is ingedeeld, krijgt 
opdracht naar Auschwitz te rijden Maria Martens en Bill in gesprek.

Kitty en Bill.
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om te helpen bij het transport van 
de nog levende kampbewoners. 
Die worden van Auschwitz naar 
Stettin gebracht, een Pools stadje 
bij de Oostzee. De afstand die 
overbrugd moet worden is onge-
veer vijfhonderd kilometer. Waar-
schijnlijk zijn de omstandigheden 
hier gunstiger om te herstellen.

Einde van de oorlog

Duitsland ligt in 1945 volledig 
in puin en geeft zich over. Einde 
van de oorlog! Vrede maar chaos. 
Een aantal kopstukken van het 
'nazi-rijk' pleegt zelfmoord. Anderen 
worden ter dood veroordeeld. Een 
zwarte bladzijde vormt het feit dat 
veel oorlogsmisdadigers via Italië 
naar Zuid-Amerika weet te ont-
snappen... Europa probeert weer 
op adem te komen.
Wanneer Bill na de oorlog thuis 
is in zijn woonplaats Ashbourne, 

zoekt hij opnieuw contact met Ma-
ria, een dochter van Jules Martens. 
Zij hebben met regelmaat briefwis-
seling. 
Na verloop van een tiental jaren 
heeft Ad Leijten, getrouwd met 

Kitty, een zus van Maria Martens, 
deze briefwisseling overgenomen. 
Wanneer Bill uitgenodigd wordt 
om eens op vakantie te komen in 
Hilvarenbeek, waar Ad en Kitty 
wonen, twijfelt Bill geen moment. 

Bill en Ad.

Bill in het kuststadje Honfleur.
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Helaas is intussen zijn vrouw 
Gladys gestorven. Bill is tot de dag 
van vandaag – hij is 103 jaar! – 
weduwnaar gebleven. 
In 2005 vraagt Ad hem tijdens 
zo'n vakantie of Bill de kust van 
Normandië graag terug zou wil-
len zien. Hij wijst dit resoluut af! 
Waarschijnlijk heeft hij schrik om 
die plaatsen met zo heftige herin-

neringen terug te zien. Goed en 
wel terug in Engeland belt hij met 
de vraag of het aanbod geldig kan 
blijven tot 2006. Zijn kinderen 
hebben hem aan het nadenken 
gezet met: “Pa, dat moet je wél 
doen!”
Voor Ad is het vanzelfsprekend dat 
het aanbod nog geldt en zo ont-
staat het plan om in 2006 samen 

de Normandische landingsplaatsen 
te bezoeken.

Vakantie 2006 

De eerste dagen van zijn vakan-
tie brengen zij door in en in de 
omgeving van Hilvarenbeek. Na 
een dag of vier vertrekken ze met 
de auto naar Deauville, een stadje 
dicht bij het invasiegebied van 
1944. Om twee uur staan ze in de 
receptieruimte van het Campanile-
hotel. Ze leggen hun bagage in de 
hotelkamers en vertrekken zo snel 
mogelijk naar Honfleur.
Dit is een schilderachtig stadje dat 
een bezoek meer dan waard is. 
Tegen acht uur zijn ze terug in het 
hotel. Ze eten er rustig en gaan op 
tijd slapen.
Op de tweede dag rijden ze naar 
Arromanches, gelegen aan de 
'Gold Beach', de centraal gelegen 
landingsplek tussen de vier andere. 
Zij bezoeken het museum in Ar-
romanches. In de museumwinkel 

Recht tegenover dit huis landde Bill.

Bill tussen de groep Londense leerlingen.
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Bill met zijn hoge Franse 
onderscheiding.

koopt Bill een afbeelding van een 
amfibievoertuig waarvan hij in 
1944 stuurman was. Hij vertelt dat 
hij zijn voertuig op de kust zette 
bij het dorp Ver-sur-Mer, tegenover 
een huis met twee torentjes op het 
dak. Als hij over het strand loopt 
en dit huis terugziet, dan schiet 
zijn gemoed vol... 

Hier riskeerde hij op 6 juni 1944 
zijn leven om ons te bevrijden van 
het juk van de Duitsers. Na een 
paar minuten wandelen wij over 
het strand richting Arromanches. 
Hier is op het strand een soort 
pyramide gebouwd. Daar bo-
venop is een platform gemaakt van 
waaruit je een mooi zicht hebt op 
de omgeving. Bill, (hij is 90 jaar) 
gaat niet mee naar boven. Op het 
platform treft Ad een middelbare-
schoolklas uit Londen aan. Een 
van de leerkrachten geeft uitleg 
over de invasie op Gold Beach dat 
van hier af goed te overzien is. Ad 
vertelt de leraar dat de oude man 
daar beneden een van de deelne-
mers is van de landingen hier ter 
plaatse. 
Bill beklimt de pyramide en vertelt 
over zijn ervaringen. Leerkrachten 
en leerlingen staan met open mond 
te luisteren. Als Bill zijn verhaal 
beëindigt, klinkt er een ingetogen 
applaus.
Tijdens de invasie sneuvelen bijna 
5000 soldaten en hier staat een 
krasse getuige die er over kan 
vertellen!
Tijdens zijn vakanties maken ze 
regelmatig uitstapjes, die in een 
straal van zo'n 150 kilometer rond 
Hilvarenbeek kunnen gaan. Zo 
heeft Bill heel wat bezienswaar-
digheden kunnen bezoeken. Het 
stadje Woudrichem maakt veel in-
druk op hem. Niet alleen de oude 
gebouwen en de Merwede vindt hij 
mooi, ook het winkeltje 'Old Love' Bill ontmoet Coby in haar ‘Old Love’-winkeltje.

heeft zijn belangstelling. Coby, de 
bazin spreekt vloeiend Engels en 
dat staat Bill wel aan!

Grote eer

Een streekkrant voor de omgeving 
van Ashbourne schrijft met vette 
letters: 'Bill, 99, is honoured by 
French for D-Day bravery'. Het 
mag uitzonderlijk genoemd worden 
dat de hoogbejaarde veteraan een 
zeer hoge Franse onderscheiding 
ontvangt. De Franse ambassadeur 
in Engeland, Slyvie Bermann 
benoemt Bill Milward en enkele 
andere oud-strijders tot 'Ridder in 
de Nationale Orde van het Legioen 
van Eer'. Zij krijgen deze eervolle 
medaille voor het feit dat zij de 
landingen van D-Day op de Franse 
stranden tot een geslaagde operatie 
maakten. Bill reageert met: “Het is 
een heel mooie medaille, gewoon 
prachtig. Ik zal hem altijd zichtbaar 
bewaren. Het is een grote eer, het 
geeft me een gevoel van voldoe-
ning en van trots”. 

Te vermoeid

Gedurende tijden komt Bill jaarlijks 
naar Hilvarenbeek. Ook in het 

jaar dat hij 100 wordt staat een 
vakantie gepland. Ad Leijten is van 
mening dat ook Hilvarenbeek wel 
enige aandacht mag geven aan 
deze eeuweling. Hij weet te regelen 
dat de burgemeester een woordje 
zal doen en de harmonie is bereid 
de oorlogsheld een aubade te 
brengen. Helaas gaat het niet door. 
Bill komt dat jaar niet naar Hilva-
renbeek. De Dorpsgemeenschap 
van Ashbourne viert wat eerder 
ook zijn honderdste verjaardag met 
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Begin van een van zijn laatste brieven.

‘Op weg’ naar Hilvarenbeek.

Ik wou dat ik bij jullie was…

I wish….???

Vergeet-me-niet… 

veel activiteiten, waaraan Bill vol 
overgave deelneemt. 
Het blijkt wat veel te zijn voor de 
hoogbejaarde man. Hij zelf zou het 
nog wel willen, maar zijn kinderen 
– intussen ook bejaard! – weerhou-
den hem ervan. Bill is te vermoeid, 
al geeft hij dat niet graag toe. Dat 
laatste blijkt als je zijn brieven 
aan Ad en Kitty bekijkt. In een 
opvallend strak handschrift schrijft 
hij over zijn toestand. Nog meer 
opvallend zijn de kleine tekeningen 
waarmee hij zijn brieven eindigt. 
Steeds ziet hij zich nog 'op weg' 
naar Hilvarenbeek. Nu hij intussen 
103 geworden is, staan er op de 
wegwijzer vraagtekens...

Een vergeet-me-nietje…  

Geestelijk is Bill Milward op dit 
moment nog heel helder. Lichame-
lijk gaat het hem minder goed. Zelf 
schrijft hij in een van zijn laatste 
brieven dat het lopen niet meer 

gaat, zelfs niet in huis. Deze man 
heeft talloze gevechten meege-
maakt, van de Franse kust tot ver 
in Duitsland. Hij heeft verschrikke-
lijke dingen gezien en beleefd. Zelf 
zegt hij daarover: ”Mijn herinne-
ringen hierover vervagen wel een 
beetje, maar ik zie het allemaal 
nog wel voor me, soms heel helder. 
Vooral de concentratiekampen 
zie ik nog sterk voor me. Ik zie al 
die lichamen nog die daar overal 
lagen. Dat was traumatisch”.
Wat moet de warme vriendschap 
die hij kon geven en die hij al 
die jaren ook mocht ontvangen, 
hem goed gedaan hebben. Het is 
aandoenlijk dat een man die zoveel 
barbarij meemaakte, naar zijn 
Hilvarenbeekse (en nog een beetje 
Ulicotense) vrienden een heel sub-
tiel gedroogd bloemetje opstuurt; 
een vergeet-me-nietje....

Foto’s: fam. Leijten
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Onlangs reikte Ludo v.d. Put uit Castelré Amalia een al heel lang bewaarde brief aan, die voor de familie van 

zijn moeder (Netje v.d. Put-Verschueren van de Kievit) van grote betekenis is geweest. De afzender is Julian 

Rostek uit Edinburgh. Als datum staat er boven: 8 februari 1946. Deze brief heeft een verhaal.

De Kievit: familie Verschueren

Bezetter werd bevrijder
ANTOON VAN TUIJL

Baarle hoort eind september 1944 het oorlogsgeweld naderen. Het kanongebulder komt gestaag dichterbij. 
De Duitse bezetter heeft zich voorgenomen om in Baarle stand te houden, maar de Eerste Poolse Pantserdivisie 
heet niet voor niets die van ‘de bebloede hemden’. Zij wil kost wat kost bevrijdend verder trekken en de Nazi’s 
terugdringen.

De Polen komen!

De strijd om Zondereigen en Baarle is heel 
heftig. Aanvankelijk verwacht men dat En-
gelse soldaten het dorp en de omgeving zullen 
veroveren, maar dan gaat het gerucht: de Polen 
komen! Dat is verrassend nieuws voor een van 
de ‘Duitse’ soldaten die bij de Kievit met zijn 
onderdeel stellingen betrokken heeft. In de 
legermacht die Baarle probeert te verdedigen, 
vecht namelijk de Pool Rostek mee! Hoe hij 
in het vijandelijke leger terecht kwam, is ons 
niet bekend. Nu hij hoort dat er landgenoten 
op komst zijn, wil hij zijn kans wagen om uit 
Duitse dienst weg te komen. Hij glipt op een 
bepaald moment weg bij zijn collega’s en gaat 
de boerderij van de familie Verschueren binnen. 
Blijkbaar weet hij uit te leggen dat hij geen 
vijand wil zijn, dat hij Pool is en zich over wil 
geven aan zijn landgenoten, wanneer die hier 
aankomen. Twee dagen lang houdt hij zich 
schuil in de kelder van Verschueren. Zodra 
de Duitsers teruggedrongen zijn en de Poolse 
soldaten als bevrijders ontvangen worden, komt 
ook Julian tevoorschijn en meldt zich. 
Hij wordt naar Engeland gestuurd en neemt 
daar dienst. 
Later studeert hij voor dierenarts, geeft die 
studie op en wordt apotheker. Hij is de familie 
Verschueren altijd erkentelijk gebleven voor de 
hulp die zij hem verleende. Er is een jarenlange 
briefwisseling uit voortgekomen. Het eerste deel 
van zijn eerste brief staat hierbij afgebeeld.
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Bestuurders tijdens de oorlog
JAN BOOT EN HARRY BENSCHOP

Zowel in België als in Nederland heeft de bezetter in steden en dorpen 

Ortskommandaturen ingericht. Het maakt daarbij niet uit dat Neder-

land onder Duits burgerlijk gezag valt en België onder Duits militair 

gezag. Hoofdtaak van de Ortskommandanten is te zorgen voor orde en 

veiligheid alsmede voor de inkwartiering van Duitse militairen..

In Baarle is de Ortskommandatur gevestigd in de Desirée Geeraert-

straat, tegen over het heemhuis. Baarle kent één plaatselijk Ortskom-

mandant, F. Goetz, beter bekend als Ferdinandje. Met hem moeten de 

beide burgemeesters van Baarle frequent contact hebben gehad. Over 

hem is bitter weinig bekend. ‘Iedereen’ kent de naam, ook nu nog, 

maar dan houdt het op. Beide Baarlese burgemeesters hadden tijdens 

de oorlog veelvuldig contact met elkaar, in café Het Wapen van Nassau 

(op de Singel). In Baarle viel er dan ook veel te bespreken, meer dan 

elders vanwege de enclavesituatie. In dit artikel gaan we op zoek wie in 

de oorlogsjaren en vlak erna de bestuursfuncties in Hertog en Nassau 

hebben bekleed.

Capitulatie

Op 10 mei vallen de Duitsers 
België en Nederland binnen. Als 
massa’s brandbommen op Rot-
terdam neervallen, is de strijd snel 
beslist. Nederland capituleert vijf 
dagen later, op 15 mei 1940. Op 
het moment van de capitulatie 
heeft Nederland in Londen een 
regering in ballingschap. Koningin 
Wilhelmina is met haar regering 
gevlucht en verblijft tijdens de hele 
oorlogsperiode in Londen. 
Op 13 maart 1945 zet Wilhelmina 
na vijf jaar ballingschap in Eede 
(Zeeuwsch-Vlaanderen) voor het 
eerst weer voet op Nederlandse 
bodem. Na een bezoek aan de 
bevrijde delen van Zuid-Nederland 

keert de vorstin eerst op 2 mei 
1945 definitief naar Nederland 
terug. Voor ongeveer zes weken 
wordt landgoed Anneville bij Ul-
venhout de residentie van Koningin 
Wilhelmina.

De Belgische troepen kunnen 
ondanks de hulp die ze van de 
Engelsen en Fransen krijgen weinig 
uitrichten tegen de Duitse opmars. 
Met honderdduizenden vluchte-
lingen raakt het Belgisch leger 
opgesloten tussen de Noordzee en 
het Duitse leger. Een totale vernie-
tiging dreigt. Om dat te voorkomen 
geeft Koning Leopold III op 28 
mei het bevel de strijd te staken 
en te capituleren. De Belgische 
regering vlucht eerst naar Frankrijk 

en later naar Londen. De koning 
weigert mee te vluchten. Leopold 
III verblijft het grootste deel van de 
oorlog als krijgsgevangene op zijn 
paleis in Laken. Op 7 juni 1944, 
daags na de invasie in Normandië,  
wordt hij met zijn gezin overge-
bracht naar Duitsland en later naar 
Oostenrijk, waar hij in mei 1945 
door de Amerikanen is bevrijd. 
De Belgische regering keert op 
8 september 1944 terug. De op-
stelling van Leopold III leidt tot de 
‘koningskwestie’, dit conflict duurt 
tot 1951.

Burgerlijk en militair bestuur

Nederland komt met de benoeming 
van Reichskommissaris Seyss-
Inquart van 29 mei 1940 tot de 
capitulatie op 5 mei 1945 onder 
Duits burgerlijk gezag. België blijft 
tot juli 1944 vanuit Brussel onder 
Duits militair gezag.

Burgemeesters komen daarbij in 
een lastig spagaat. Er ontstaat 
een ingewikkeld getouwtrek tus-
sen de Duitse bezetter, zittende 
bestuurders en ambtenaren en 
NSB’ers. Als ze aanblijven zijn ze 
gedwongen tot samenwerking met 
de bezetter. Maar als ze aftreden, 
zal hun plaats worden ingeno-
men door een NSB’er. Naar hun 
verwachting zal dat de situatie 
aanzienlijk verslechteren. 

Bovendien nemen de Duitsers 
steeds meer strafmaatregelen tegen 
burgemeesters die aftreden. Veel 
burgemeesters besluiten dan ook 
voorlopig aan te blijven om ‘te red-
den wat er te redden valt’. 
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Gemeentebestuur

In beide landen zijn er in 1939 
nieuwe gemeenteraden aangetre-
den. Daarvoor zijn in België ver-
kiezingen gehouden op 18 oktober 
1938. In Nederland kunnen de 
kiezers op 7 juni 1939 naar de 
stembus. Zo’n jaar na de Duitse 
inval worden de gemeenteraden 
eerst in België en korte tijd later 
ook in Nederland buiten spel gezet.
Burgemeester en schepenen/wet-
houders blijven in functie. Vooral 
de burgemeesters krijgen een 
ander, uitgebreider takenpakket. Zij 
moeten zich voortaan bezighouden 
met de bevoorrading en controle 
van de prijzen, alsmede met taken 
die voordien tot de gemeenteraad 
behoorden. 

Hoe gaat de Duitse bezetter om 
met het gemeentebestuur in Bel-
gië? Op de eerste plaats willen de 
Duitsers niet dezelfde fout maken 
als in de Eerste Wereldoorlog. De 
Duitse overheid wil het bestuur 
van het bezette België nu met 

een minimum aan eigen perso-
neel uitbouwen. Ze besluit om de 
administratie zoveel mogelijk aan 
de Belgen te laten. Op deze manier 
zijn beide partijen tevreden: de 
Duitsers omdat ze niet teveel man-
schappen moet opofferen voor de 
administratie in het bezette België 
en aan de aan de andere kant zijn 
de Belgen tevreden omdat men het 
bestuur in eigen hand wil houden. 
Een besluit van 31 december 
1940 bepaalt dat burgemeesters 
voortaan buiten de gemeenteraad 
mogen worden verkozen. Vanaf 
februari 1941 wordt het een bur-
gemeester toegestaan tijdens de 
oorlogsperiode bepaalde beslissin-
gen te nemen zonder toestemming 
van de gemeenteraad. 

Enkele maanden later wordt de 
gemeenteraad helemaal buiten 
spel gezet: in april 1941 legt Mili-
tärverwaltungschef Reeder de ge-
meenteraden verbod op om nog te 
vergaderen. Dat verbod is 28 mei 
ingegaan. Ook het parlement en de 
provincieraden worden buiten spel 

gezet. Op 7 maart 1941 is nog 
een verordening uitgevaardigd in 
verband met de veroudering van de 
kaders van het openbaar bestuur: 
‘Dragers van openbare functies 
in België moeten definitief hun 
ambt neerleggen op het einde van 
de maand tijdens dewelke zij het 
zestigste levensjaar voleindigen’. 
Achtergrond van deze maatregel 
was de groeiende weerspannigheid 
die de Militärverwaltung ondervond 
van drie secretarissen-generaal. 
Alledrie waren ze de zestig voorbij, 
ze konden gaan.

Hertog

In dit licht moeten de ‘perso-
nele wisselingen’ in Baarle-Hertog 
worden gezien. Bij het uitbreken 
van de oorlog is dr. A. (Adrien) 
Govaerts burgemeester. Op 10 
november 1941 is hem ontslag 
verleend. Maar al op 1 april 1941 
neemt eerste schepen Adria-
nus van Beek zijn taak waar en 
ontvangt ook de bijbehorende 
burgermeesterswedde.

Uit de Rekeningen kan veel informatie worden gehaald, zoals burgemeesterswisselingen. Ook de wedde is verhoogd, 
kreeg een burgemeester bij het uitbreken van de oorlog 1500 frank op jaarbasis (voor 3 uur/daags), vanaf juni 1942 
is dat opgetrokken tot 15.000 frank (voor 8 uur/daags) waarvan 13.500 ten laste van de staatskas, de rest van de 
gemeente. archief Baarle-Hertog
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Volgens kleinzoon Freddy Govaerts 
is zijn opa Adrien, ‘den ouwe dok-
ter’, voorjaar 1941 opgestapt als 
burgemeester, uit protest tegen de 
Duitse bezetting (Van Wirskaante 
2008-4). Door zijn leeftijd – hij 
was bepaald ouder dan zestig jaar 
– leverde zijn ontslagaanvraag geen 
argwaan op. De Duitsers waren in 
die tijd niet mals met burgemees-
ters die wilden stoppen.

Govaerts is geboren in 1862. Tot 
1923 is hij huisarts geweest in 
Baarle en verre omstreken. Vanaf 
het begin van de rantsoenering 
heeft hij zich erg ingespannen 
om tot een gemeenschappelijk 
distributiesysteem met Nassau te 
komen. Zodra de ‘inschakeling van 
inwoners van Hertog’ na heel veel 
overleg eindelijk in maart 1941 
een feit is en de inwoners van Her-
tog gebruik kunnen maken van de 

distributieregeling van Nassau (zie 
ook artikel ‘Eén distributiedienst 
voor Nassau en Hertog) vindt 
Govaerts dat wellicht een geschikt 
moment om op te stappen.
Hoe lastig het moet zijn geweest 

mensen te vinden die het werk 
willen doen, blijkt wel uit een brief 
waarin Van Beek wordt toegestaan 
ook nog als schepen – tot uiterlijk 
30 juni – te blijven functioneren. 
Van Beek blijft tot 30 september 
aan als burgemeester. Dan wordt 
hij voor een paar weken als zoda-
nig opgevolgd door H. Hendrikx.
Blijkbaar heeft Binnenlandse 
Zaken gewacht met Govaerts 
ontslag te verlenen tot een volledig 
‘nieuwe bestuursploeg’ bekend is. 
Jules Loots wordt ‘op 12 november 
1941 aangeduid om het ambt 
waar te nemen van burgemeester 
van Baarle-Hertog, ter vervanging 
van dhr. Govaerts, A. aan wie 
ontslag is verleend’ (brief van de 
kabinetschef van het ministerie van 
binnenlandse zaken en volksge-
zondheid). Eén dag later worden 
Pemen J.C. (1905) en Leestmans 
A.C.J. (1913) aangeduid als sche-
pen. Daaraan voorafgaand is dan 
weer op 11 november aan schepen 
J. Kiemeney ontslag verleend.
Loots heeft op vrijdag 21 november
de eed afgelegd bij de arrondisse-
mentsrechtbank in Turnhout, Pemen 
en Leestmans op maandag 24 no-
vember bij burgemeester Loots.Van Beek mag ook nog als schepen blijven functioneren. archief Baarle-Hertog

Dr. A. Govaerts in zijn tuin in 1933. coll. fam. Govaerts
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Burgemeester Loots krijgt een 
aanstelling voor 6 uur/daags, vanaf 
20 juni 1942 verhoogd tot  8 uur/
daags. Eerder gold de aanstel-
ling van Govaerts, Van Beek en 
Hendrikx nog voor 3 uur/daags. 
Vanwege ‘de grotere verantwoor-
delijkheid’ staat er ook een hogere 
wedde tegenover (besluit van de 
secretaris-generaal van 27 augus-
tus 1941).

Enkele dagen nadat Baarle is 
bevrijd, komt de voltallige gemeen-
teraad al op 9 oktober 1944 weer 
bijeen, in de samenstelling van na 
de verkiezingen van ‘38. Onder 
voorzitterschap van burgemeester 
dr. A. Govaerts besluit de raad, 
‘overwegende dat de Heeren Loots 
J., Leestmans A. en Pemen C. 
de ambten van burgemeester en 
schepenen hebben waargenomen 
tijdens de Duitschen bezetting, en 
dit tot de bevrijding zijnde 4 octo-
ber, hartgrondige dank te betuigen 
voor de door hen aan de gemeen-
schap bewezen diensten’. 
De volgende vergadering vindt op 
16 november plaats, dan weer 
onder voorzitterschap van Loots. 
Govaerts is door de notulist bijna 
vergeten, gezien de vermelding 
vóór de kantlijn. 
Of er tussen Loots en Govaerts 
afspraken zijn gemaakt, is onbe-
kend. Het roept een half jaar later 
wel vragen op, bij de provincie en 
Binnenlandse Zaken.

Als in 1945 schepen Kiemeney 
overlijdt, wordt Govaerts in de 
gemeenteraad van 4 april 1945 
als zijn vervanger gekozen. Die 
verkiezing, zo moet burgemeester 
Loots twee maanden later aan de 
raad schrijven, is geschorst door de 
provincie Antwerpen. 
De verkiezing is volgens de provin-
cie niet reglementair verlopen.  
Er waren op twee kandidaat-sche-
penen (Govaerts en Hendrikx) drie 
stemmen uitgebracht. Dan moet 
een tweede stemming plaatsvin-
den, wat niet is gebeurd.  
De provincie stelt daarenboven 
dat Govaerts ‘alhoewel hij thans, 
gezien zijn hoge leeftijd, in de 
onmogelijkheid verkeert het bur-
gemeestersambt uit te oefenen, 
niettemin de titularis is van dit 
mandaat en dat hij, bijgevolg dit 
laatste niet kan cumuleren met de 
functie van schepen’. Oftewel, vol-
gens de provincie is Govaerts nog 
de burgemeester van Baarle-Her-
tog. Maar vinden ze hem te oud. 
Uit de stukken kun je opmaken 
dat zowel de provincie als Binnen-
landse Zaken in het duister tasten 
welke afspraken er eind 1944 in 
Baarle-Hertog zijn gemaakt over 
het burgermeesterschap. 
Hoe het nu precies verder gaat, is 
niet duidelijk. Loots blijft functio-
neren als burgemeester, Binnen-
landse Zaken verlengt drie keer zijn 
ambtstermijn als burgemeester. De 
eerste keer gebeurt dat met terug-

werkende kracht. Op 18 juni 1945 
wordt geschreven dat het vanaf 18 
april met twee maanden is verlengd, 
in dezelfde brief wordt het burger-
meesterschap van Loots met vier 
maanden verlengd. Een derde (en 
laatste) verlenging tot 18 december 
1945 wordt eerst op 13 december 
door Binnenlandse Zaken afgegeven 
en op 20 december als afschrift aan 
de Raad door burgemeester Govaerts 
getekend! Govaerts blijft vervolgens 
geheel 1946 burgemeester. In 1946 
zien we ook Van Beek terug als 
schepen.
Na de verkiezingen van 1946 keert 
Govaerts niet meer terug in de ge-
meenteraad, hij heeft zich ook niet 
verkiesbaar gesteld. Loots wordt na 
de verkiezingen op 1 januari 1947 
burgemeester, Leestmans eerste 
schepen.

Nassau

Bij de bevrijding is het gemeente-
huis van Nassau aan de Singel to-
taal verwoest. Daarbij is het archief 
verloren gegaan. In de jaren erna 
is onder leiding van secretaris Van 
Gompel hard gewerkt om de ad-
ministratie weer op orde te krijgen. 
Veel avonden zijn – zo herinnert 
zijn dochter Kitty (86) het na al die 
jaren nog goed – de ambtenaren te 
vinden in het patronaatsgebouw bij 
de Hollandse kerk. Dat fungeert als 
tijdelijk onderkomen. Later zitten 
de ambtenaren in een pand op de 

Notulen Gemeenteraad 16 november 1944. archief Baarle-Hertog
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Singel tussen de Rabobank en de 
Koffiecorner. Op 1 februari 1953 
is het nieuwe gemeentehuis in 
gebruik genomen. 
Het college schijnt direct na de be-
vrijding wel in een zaaltje in België 
te hebben vergaderd, waar is bij 
Kitty van Gompel niet bekend. 
Van de raad is – van een daarvoor 
uitgeschreven rekening van Hertog 
– bekend dat deze bijeengekomen 
is in het Belse gemeentehuis (nu 
heemhuis). Dat was ongeschonden 
uit de strijd gekomen.
Op 26 januari 1945 vraagt het 
militair gezag de toenmalig burge-
meester De Grauw om informatie. 
Het wil weten hoe het zit met de 
bestuurders. Aan de basis van de 
vraag ligt vast en zeker het Besluit 
Tijdelijke Voorziening Provinciën en 

Gemeenteraden. Op 12 december 
1944 krijgen de gemeentebesturen 
in bevrijd gebied te horen dat dit 
Besluit ‘zéér geheim is vanwege 
het gevaar dat voor betrokkenen in 
bevrijd gebied verbonden zou zijn 
aan het bekend worden buiten de 
eigen kring’. Op 19 januari 1945 
geeft wnd. 
Commissaris der Koningin Smits 
van Oyen meer klaarheid. Volgens 
het Besluit ‘bestaat het college 
van burgemeester en wethouders 
uit de burgemeester of diegene 
die hem vervangt en de personen 
die op 10 mei 1940 wethouders 
waren (voorzover niet op enige 
eerder omschreven grond van het 
bestuur zijn uitgezonderd), totdat 
de Raad overeenkomstig art. 86 
der Gemeentewet wethouders heeft 
gekozen’.
Het antwoord dat De Grauw zoals 
gevraagd ‘per omgaande’ al op 
1 februari, de dag dat verzoek is 
ingeboekt bij de gemeente, terug-
stuurt, zet voor ons alles aardig 
op rij.Het gemeentehuis en Den Engel vóór en na de bevrijding. coll. Janus Haneveer

Aanwijzing van De Grauw als plaatsvervangend burgemeester.  
Regionaal Archief Tilburg
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Bij de inval op 10 mei 1940 
had de gemeente Baarle-Nassau 
geen burgemeester. Burgemeester 
Hofland was net weg, die was 
per 1 mei aan de slag gegaan in 
de gemeente Oud-Gastel. Een 
kleine maand later is Kamerbeek 
benoemd, op 25 mei eerst als 
waarnemer aangewezen, vanaf 15 
november 1940 vast benoemd. 
Bij het uitbreken van de oorlog 
waren A.P. de Vet en Adr. Verheijen 
wethouder.
In september 1941 – enkele 
maanden later dan in Hertog – is 
de gemeenteraad van Nassau 
ontbonden.

Tijdens de oorlogsjaren deden 
zich geen wijzigingen voor in de 
samenstelling van het college. 
Burgemeester Kamerbeek was 
vlak voor de bevrijding plots uit 
Baarle verdwenen. Zijn koffers 
zou hij hebben achtergelaten in 
Den Engel. De Grauw schrijft in 
zijn antwoord aan het militair 
gezag dat ‘tijdens de bevrijding 
A.P. de Vet loco-burgemeester 
was. Burgemeester mr. P.V.G.W. 
Kamerbeek was ondergedoken 
sinds half juli 1944.’ Op de vraag 
‘Indien zuiveringsmaatregelen zijn 
genomen tegen de burgemeester 
en/of de wethouders, door wie 

is zulks geschied?’ antwoordt De 
Grauw: ‘Burgemeester Kamerbeek 
is met ingang van 15 november 
1944 gestaakt (waarschijnlijk in 
de betekenis van ‘geschorst’, red.) 
door den Heer van Boetselaar, 
Militair Commissaris voor Breda en 
Omstreken.’ Kamerbeek is in 1948 
als burgemeester van Esch (een 
dorpje in de omgeving van Boxtel) 
geïnstalleerd.

De Grauw zelf is op 16 november 
1944 ‘neergeplant’ in Baarle-
Nassau, zo verwoordt secretaris 
Van Gompel het bijna drie jaar 
later bij zijn definitieve benoe-
ming. De Grauw was ambtenaar 
in dienst van de gemeente Breda. 
Dat dienstverband is pas verbroken 
bij zijn vaste aanstelling op 16 
augustus 1947. De Grauw is tot 1 
november 1968 burgemeester van 
Baarle-Nassau geweest.
Vanaf september 1945 heeft een 
noodraad gefunctioneerd. Toen 
zijn ook de wethouders opnieuw 
verkozen: De Vet en Verheijen.
Op 26 juli 1946 zijn reguliere 
verkiezingen voor de gemeenteraad 
gehouden.

Bronnen:
Notulen schepenencollege Baarle-
Hertog 1919-1949.
Notulen gemeenteraad Baarle-Hertog, 
1931-1944 en 1944-1949.
Rekeningen Baarle-Hertog, 
diverse jaren.
Christophe Stessens. 
Oorlogsperikelen in Turnhout.  
Het verhaal van een Kempische stad 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, 2000.
Peter Romeijn, Burgemeesters  
in oorlogstijd. Besturen onder Duitse 
bezetting, 2006
Regionaal Archief Tilburg.

Installatie van burgemeester De Grauw bij het Patronaatsgebouw.
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HARRY BENSCHOP

Leen Leestmans (73) vertelde op 

een avond op het Heemhuis het 

verhaal van haar familie. Het gaat 

terug tot de Eerste Wereldoorlog. 

Achttiendaagse Veldtocht

Op de door het Koninkrijk België 
uitgegeven ‘Kaart met opgave 
der oorlogsdiensten voor strijder 
1940-1945 was aangetekend 
dat Alfons Leestmans de ‘Herin-
neringsmedaille van de oorlog 
1940-1945 met twee gekruiste 
sabels’ heeft ontvangen. Leen: “Als 
soldaat had hij deelgenomen aan 
de Achttiendaagse Veldtocht, van 
10 tot 28 mei 1940.” Eerder was 
hij gemobiliseerd van 28 augustus 
1939 tot 26 september 1939 en 
vanaf 28 april 1940. “Die perioden 
stonden keurig vermeld in een 
document dat was opgemaakt voor 
zijn pensioen.”

Tijdens de Achttiendaagse Veld-
tocht is Alfons Leestmans naar de 
Walen gestuurd. “We weten het 
niet helemaal zeker, maar hoogst-
waarschijnlijk was het naar Luik.” 
Leens broer is er bijna zeker van 
dat hij in het Fort van Eben-Emael 
lag, juist over de taalgrens. Dat 
fort maakte onderdeel uit van de 
fortengordel rond Luik. “Mijn broer 
weet dat van zijn trouw in Zichem-
Zussen-Bolder, toen ze een kleine 
omweg langs daar maakten.” 
Alfons Leestmans moet te voet 
weer terug naar huis zijn gekomen. 
“Alle officieren waren weg.”

Nonkel en tante

Hij woonde in Zondereigen, bij zijn 
oom en tante. Tijdens de Eerste 
Wereldoorlog was de overgrootva-
der van Alfons Leestmans schepen 
in Baarle-Hertog. Zijn moeder is 
in die oorlog bij de bevalling van 
de derde gestorven. Twee kinde-
ren zijn door zijn eigen vader, die 
was landbouwer, opgevoed. Zijn 
vader woonde in Zondereigen, op 
het huidige nummer 29 (vanaf de 
kerk aan de linkerkant net voorbij 

Zondereigen: Leen Leestmans

Alfons Leestmans aangeduid als schepen

Leen Leestmans.

Alfons Leestmans, van 1974 tot 
1981 burgemeester in Baarle-
Hertog en eerder (van 1947 tot 
1974) eerste schepen, is de vader 
van Leen. Hij is geboren op 10 de-
cember 1913. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is hij aangeduid als 
schepen. Leen had verschillende 
documenten en foto’s meegeno-
men.
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Schuttershof, red.) “In het huis 
ernaast, op nummer 30, woonden 
een ongetrouwde nonkel en tante. 
Die hebben mijn vader opgeno-
men.” Nonkel Gust en tante Louise 
waren al wat ouder toen Alfons aan 
hun zorgen werd toevertrouwd. 
Beiden zijn omgekomen bij de 
bevrijding van Zondereigen. Op het 
bidprentje (zie Lijst van oorlogs-
slachtoffers achterin) is vermeld 
dat ‘zij schielijk zijn overleden 

op 2 oktober 1944’. De familie 
heeft van de buren gehoord dat zij 
gevlucht waren over het kerkepad 
achter hun huis en daar tijdens 
de beschietingen zijn omgeko-
men. Leen: “Ze schijnen om hulp 
hebben geroepen. Waarschijnlijk 
zijn ze in de tuin gestorven, op de 
vlucht naar een schuilkelder, maar 
er niet geraakt.”

In hun overlijdensakte staat aan-
getekend dat beiden zijn overleden 
in hun woning, verzorgd door een 
geneesheer. (Wie dat is geweest, 
is niet duidelijk, Zondereigen heeft 
geen eigen geneesheer). August 
om 18.00 uur, Maria om 19.00 
uur. Dun met potlood is er nog bij-
geschreven: ‘bommen’. Meer waar-
schijnlijk zijn ze omgekomen door 
een Duitse granaat. Het centrum 
van Zondereigen was al bevrijd, de 
Duitsers hebben op 2 oktober nog 
een tegenaanval gedaan. Die is 
afgeslagen door de Polen.
Wanneer Alfons Leestmans heeft 
vernomen dat zijn pleegouders wa-
ren overleden, is niet bekend. “We 
zullen het ook nooit meer te weten 
komen”, stelt Leen vast.

Aangeduid als schepen

Alfons Leestmans is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog door de Duit-
sers aangeduid als schepen. “Zo 
gebeurde dat toen.” Leen vertelde 
het terloops in het levensverhaal 
van haar vader. “Die dwang is 
verwoord in een lied dat bij zijn 

Straatzicht Zondereigen 1912, in het derde huis na café De Pelikaan, nu 
Schuttershof, het hoogste in het rijtje waar twee mensen voor staan, woonden 
toen de nonkel en tante van Alfons Leestmans en is hij na zijn trouwen zelf 
gaan wonen. In het tweede huis na het café woonde zijn vader op de boerderij.

Nonkel Gust.

Uitreiking onderscheiding in De la Sallezaal van het gemeenschapshuis in 
Baarle. Tweede van links is Alfons Leestmans. Ook Dré van Kuijk krijgt de 
onderscheiding (vijfde van rechts).
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bruiloft is gezongen. Daar heb ik 
het uit opgemaakt.”
Jules Loots is in diezelfde peri-
ode aangeduid als burgemeester, 
vervolgt Leen. “Mijn vader heeft als 
schepen in de oorlog veel mensen 
kunnen helpen. Met risico voor 
eigen leven.” Voor zijn verzetswerk 
is hij in 1978 onderscheiden met 
het Croix des Anciens Combattants 
Europe.

Dat de Duitsers bij Alfons Leest-
mans zijn uitgekomen, hoeft niet 
echt te verwonderen. Al in 1335 
was een Leestmans schepen in 
Hoogstraten. Dat was Henric Leest, 
hij werd niet ‘Leestmans’ genoemd 
maar ‘Leest’. Met de toevoeging 
‘-mans’ bedoelde men: afkomstig 
van de Leest. 
In 1793 is een zekere Johannes 
Petrus Leestmans in Zondereigen 
gestorven. Hij kwam uit Wortel, 
was daar in 1723 geboren en in 
1770 gehuwd in Baarle-Hertog. 

Zijn kleinzoon was mijn overgroot-
vader, landbouwer en schepen in 
Hertog, heeft Leen uit de familie-
kroniek opgediept. 
“Hij moest tijdens de Eerste 
Wereldoorlog als schepen aanblij-
ven.” Bij het begin van de oorlog 
was hij 89 jaar en al een kleine 
vijftig jaar schepen. “In 1919 is 
hij op 94-jarige leeftijd gestorven: 
doodsoorzaak: miserie.” Zijn zoon 
Jan is hem in 1918 na afloop van 
de Eerste Wereldoorlog opgevolgd 
als schepen. Drie generaties ‘Leest-
mans’ waren voor Alfons actief in 
de gemeente Baarle-Hertog.
Tijdens WO1 was er voor één 
schepen van Hertog een door-
gangsbewijs om van Zondereigen 
naar Baarle de grens over te 
steken, volgens Leen. 
“Dat had Toontje Gillis. Mijn 
overgrootvader moest tijdens de 
Eerste Wereldoorlog het onderwijs-
personeel in Zondereigen uitbeta-
len, vanwege de afsluiting van de 

grens”, heeft Leen in het archief 
van Baarle-Hertog gevonden.
In de documentatie van haar vader 
heeft Leen geen doorlaatpas gevon-
den in de tijd dat hij schepen was 
tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Leens vader Alfons werkte voor de 
oorlog op het bureel van het minis-
terie van landbouw in Hoogstraten. 
Na de oorlog werd dat Antwerpen. 
“Moest ie op de fiets naar Beerse. 
Daar pakte hij de tram naar Ant-
werpen. Dat was geen lach.”
Als jongen was Alfons heel actief in 
het verenigingsleven. 
“Hij voetbalde, speelde toneel, zat 
bij de vrijwillige brandweer, was lid 
van de Boerenjeugdbond. 
Ook dat heeft meegespeeld dat hij 
schepen moest worden tijdens de 
Tweede Wereldoorlog”, denkt Leen.
Ook na de oorlog was Alfons Leest-
mans altijd bezig. “Thuis was een 
rode kruispost. Hij was verantwoor-
delijk voor de brandweersirene. 
En we waren een van de weinigen 
met een telefoon.  
Die werd gebruikt als nachttelefoon 
voor de boeren.” 

Leen heeft van haar overgrootmoeder een halsketting geërfd. “Ook mijn 
groottante (oud-tante) Louise heeft hem gedragen. Drie generaties is hij al in de 
familie.”

Trouwfoto Alfons Leestmans en 
Elizabeth van Gool.
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Bij familie Van Gool

“Mijn vader was bij de bevrijding van 
Zondereigen niet thuis bij zijn nonkel 
en tante. Hij zat bij de familie Van 
Gool in de Kapelstraat, bij mijn moe-
der, toen zijn verloofde.” Bij Van Gool 
hadden ze provisorisch van golfpla-
ten een schuilkelder gemaakt.” Als 
ze moesten vluchten, moest iedereen 
iets waardevols meepakken, zo had-
den ze afgesproken. Iedereen moest 
wel héél hard lachen toen een van 
de broers met een paraplu kwam 
afzetten.” Later zijn ze allemaal 
gevlucht naar Tinus van Gool, meer 
van achteren in de Kapelstraat. “Die 
had een betere schuilplaats.”
Alfons Leestmans en Elisabeth 
van Gool zijn kort na de bevrijding 
getrouwd. “Op 16 januari 1945. In 
de noodkerk van Hertog.” De familie 

heeft er nog foto’s van. Ook eentje 
van de bruidsstoet met op de achter-
grond de verwoeste Remigiuskerk. 
Op hun trouwkaart stond de spreuk 
‘En moogt gij de kinderen uwer 
kinderen zien in vrede’.

Bouwval

Leens moeder kwam uit een groot 
burgermanshuis, vader Van Gool was 
aannemer/timmerman. Na haar trou-
wen verhuisde ze naar een ‘bouwval 
in Zondereigen’. Woorden van haar 
dochter Leen. “In de oorlog is de 
achterbouw van nummer 30, daar 
gingen ze wonen in het huis van de 
nonkel en tante, volledig weggescho-
ten.” De eerste verbouwing vond 
pas plaats in 1958! “Waarschijnlijk 
hebben ze gewacht op betaling van 
de oorlogsschade.” Tot in 1958 

moesten ze voor de koude elke win-
ter verhuizen naar een kleine kamer 
vooraan in het huis. Pas in 1963 is 
de voorgevel veranderd. Tot die tijd 
zaten de kogelgaten in de voordeur. 
“Die waren met gazettenpapier 
dichtgestopt.” Een vergoeding voor 
de oorlogsschade hebben ze nooit 
gehad, “omdat het een huis was van 
een nonkel en tante en niet van de 
ouders.” 
“Toen wij klein waren, heeft ons 
moeder ons heel vaak meegenomen 
naar de familie Van Gool in de Ka-
pelstraat. Dat was achteraf bekeken 
niet zo verwonderlijk”, besluit Leen 
Leestmans haar verhaal.

Illustraties beschikbaar gesteld door 
Leen Leestmans. 

Bruidstoet met op de achtergrond de Remigiuskerk. 
Bruidspaar in de noodkerk, in de parochiezaal 
(nu Kaarsenmuseum) met het altaar op het toneel.
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Baarle-Hertog: Jozef (Jef) Bax

Vader geschorst als raadslid
JAN BOOT

Vlak voor en meteen na de oorlog was Jos Bax, de vader van Jef, raads-

lid in Baarle-Hertog. Hij is kort na de oorlog door de ‘Witte Brigade’ 

een nacht meegenomen naar Turnhout.

Brievensmokkel

Jef Bax geeft aan dat het gezin 
hun vader in de oorlog zo’n jaar 
heeft moeten missen. “Hij werd 
door de Duitsers opgepakt, kwam 
eerst in de gevangenis in Turnhout, 
werd vandaar overgeplaatst naar 
de Begijnenstraat in Antwerpen en 
belandde tenslotte in het ‘Oranje-
hotel’ in Scheveningen.” Wat was 
er aan de hand? Via een hoge 
Nederlandse militair, een zekere De 
Swart, was vader Jos Bax bevriend 
geraakt met de familie Kluijtmans 
uit ’s-Hertogenbosch. Die had 
een bakkerij en leverde brood aan 
kamp Vught. Vader Bax was ver-
tegenwoordiger voor een Belgisch 
gistmerk en Kluijtmans werd bij 
hem klant. Het resultaat was dat er 
brood het kamp in ging en brieven 
eruit. De distributie van die brieven 
naar Turnhout werd verzorgd 
door vader Bax. “Vader is ver-
raden door een kostschoolvriend, 
met bovengenoemd gevolg”, zegt 
Jozef. “Moeder is regelmatig met 
mevrouw Kluijtmans naar Sche-
veningen geweest. Het feit dat zij 
vlot Duits sprak is wellicht vaders 
redding geweest.”

Als Bels 
op de Hollandse school

 
Jef heeft na de bevrijding nog een 
tijd op de Nederlandse school ge-

zeten. De Belgische jongensschool 
was volledig vernield. Misschien is 
‘school’ nogal een groot woord. Ze 
kregen les in een ruimte in de Hol-
landse kerk, tegenover de sacristie.

Jozef Bax (85) is geboren in de 
Molenstraat in Baarle-Hertog, 
tegenover het huidige Belgische 
kerkhof. Rond 1950 is het gezin van 
Jos Bax vooraan in de Molenstraat 
– nu huisnummer 3 – gaan wonen. 
Zijn overgrootvader is daar met een 
kruidenierswinkel begonnen.

Zijn vader is een jaar geschorst 
geweest als raadslid vanwege 
vermeende ‘economische collabo-
ratie’. “Dat jaar had men kennelijk 
nodig om te onderzoeken of de 
beschuldiging klopte. Het resultaat 
was: vrijspraak.” 

‘Vervallen-verklaring’

Dat onderzoek heeft zelfs meer 
dan een jaar geduurd. Op 25 april 
1945 heeft het schepencollege van 
Hertog besloten een zg. ‘vervallen-
verklaring’ aan te vragen voor 
raadslid Jos Bax. In de notulen 
zijn de overwegingen te lezen: 
‘Gezien het onderzoek ingesteld ten 
opzichte van het Gemeenteraadslid 
Bax Jozef Leopold, waaruit blijkt 
dat deze mandataris tijdens de 
bezetting een onwaardige houding 
aannam door handel te drijven 
met Duitse firma’s’ en ‘Gezien de 
verklaringen van A. de Swart uit 
Tilburg, geïnterneerde’. 
Bij de provincie Antwerpen kunnen 
ze er niet snel uitkomen, maar uit-
eindelijk op 14 juni 1946 besluit 
Karel, Prins van België, Regent van 
’t Koninkrijk de Gouverneur van 
de provincie Antwerpen te volgen. 
Die stelde twee maanden eerder 
dat ‘naar het onderzoek bewezen 
blijft dat de betrokkene geen enkel 
bezwarend feit kan aangerekend 
worden’. Jos Bax kon zijn raadslid-
maatschap weer oppakken.



van wirskaante de bevrijding WO2       59

‘Inschakeling inwoners Baarle-Hertog’

Eén distributiesysteem 
voor heel Baarle

HARRY BENSCHOP

Voordat de oorlog uitbreekt kennen beide landen al een vorm van  

distributie of rantsoenering. In het eerste kwartaal van 1941 komt het 

na veel overleg tot één gemeenschappelijke regeling voor Baarle-Nassau 

en Baarle-Hertog. Dat kon ook niet anders.

In het Baarle’s Nieuws- en Adver-
tentieblad, de voorloper van Ons 
Weekblad, van 1939 lees je al dat 
distributiestamkaarten (Nassau) 
of rantsoeneringskaarten (Hertog) 
kunnen worden afgehaald. Zoals 
alle gemeenten bereiden de beide 
Baarlese gemeenten zich voor op de 
verwachte schaarste, elk voor zich.
Als er wat te melden valt aan de 
bevolking, staan de bekendmakin-
gen onder elkaar geplaatst. Vanuit 
Nassau zijn deze ondertekend door 

het hoofd van de distributiedienst 
A. van Kuijk (Dré), vanuit Hertog 
door burgemeester dr. A. Govaerts.

‘Afzonderlijke regeling’ 
gevraagd

Als ‘vanzelf’ doemen de problemen 
op. Is het niet doordat een product 
in het ene land op de bon is en in 
het andere niet, dan wel door grote 
prijsverschillen. 
Omstandig legt burgemeester Hofland

al in een brief van 17 oktober 1939 
aan het Centraal Distributiekantoor 
in Den Haag uit welke problemen hij 
op de Baarlese enclavegemeenten 
af ziet komen. ‘Het is nu nog niet te 
laat om een regeling te treffen, als 
eenmaal meerdere artikelen aan dis-
tributie zijn onderworpen is er geen 
uitkomen meer aan en staan we 
voor wanhopige gevallen zoals thans 
reeds het geval is met het V.V.O.-
bureau alhier (Rijksbureau voor 
Voedselvoorziening in Oorlogstijd, 
red.), waarvan de leider dientenge-
volge reeds overspannen is’. 
Hofland dringt er met klem op aan 
om met de betreffende instanties 
tot een afzonderlijke regeling voor 
Nassau en Hertog te komen. ‘Deze 
beide gemeenten zijn nu eenmaal 
niet van elkaar te onderscheiden 
omdat zowel particulieren als win-
keliers, handelaren en landbouwers 
hun bezittingen, voorraden en land 
zowel op Nederlands als Belgisch 
grondgebied hebben.’

Hij lardeert zijn brief met twee 
voorbeelden: suiker en petroleum. 
Voor artikelen die in België goed-
koper zijn dan in Nederland zoals 
suiker stelt Hofland voor de distri-
butieregeling in Baarle uit te stellen 
tot het tijdstip dat ook in België de 
distributie wordt ingevoerd. 

Suiker

Burgemeester Hofland ziet zich (in 
1939) bij het in werking treden 
van het op de bon zetten van 
suiker voor een groot probleem ge-
plaatst. In Hertog is de suiker nog 
vrij te koop. En een stuk goedko-
per. Bij de Nederlandse winkeliers 
in Nassau is er ook nog genoeg 
voorraad van goedkope Belgische 
suiker. Die gaan dan ook geen 
dure Nederlandse suiker bestellen.
Als de Nederlandse winkels geen 
Belgische suiker meer mogen 
verkopen, dan gaat het publiek 
gewoon naar de winkels in Her-
tog, vreest Hofland, niet zonder 
reden. Dan haalt hij een ‘bekend 
argument’ van stal: ‘Het kan toch 

geen kwaad dat inwoners van 
Baarle-Nassau zich van Belgische 
suiker voorzien. Dan blijft de 
Nederlandse suiker die zij niet ver-
bruiken, voor andere Nederlanders 
beschikbaar’.
Het venijn komt later, voorvoelt 
Hofland. 
Als de winkeliers in Nassau geen 
Belgische suiker meer kunnen 
betrekken, bijvoorbeeld omdat het 
ook in België op de bon komt, dan 
staat de distributieregeling niet 
toe dat de Nassause winkeliers 
aan Nederlandse suiker kunnen 
komen. Dat wil Hofland voorko-
men en oppert aan het Centraal 
Distributiekantoor enkele moge-
lijkheden, waarop alleen een vaag 
antwoord is gekomen.
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Voor petroleum, dat in Nederland 
juist goedkoper is, stelt Hofland 
voor de distributieregeling juist van 
toepassing te verklaren op Belgi-
sche verbruikers in Hertog.
Hofland heeft er misschien zelf ook 
een hard hoofd in of zijn voorstel 
voor petroleum kans van slagen 
heeft. 

Daarom wijst hij het CDK erop dat 
vóór de opheffing van het uitvoer-

monopolie in Baarle een soort-
gelijke regeling heeft bestaan ten 
opzichte van onder meer bloem. 
Toen betrokken de Belgische 
bakkers ook steeds Nederlandse 
bloem tegelijk met de Nederlandse 
bakkers voor één en dezelfde 
prijs, terwijl zowel de Nederlandse 
als de Belgische bakkers onder 
controle stonden van het Neder-
landse crisiscontrolebureau dat in 
Baarle-Nassau was, schrijft hij in 
zijn brief. 

Eén week later, het toont perfect 
aan hoe lastig het ligt in Baarle, 
moet hij al weer deels op zijn 
voorstellen terugkomen: ‘Er zijn 
ook gedeelten van deze gemeenten 
waar de distributie van suiker wel 
ingang zou moeten vinden en wel 
in het kerkdorp Ulicoten en het 
gehucht Castelré.’ Hofland is er 
blijkbaar achter gekomen dat de 
winkeliers in Ulicoten en Castelré 
te weinig suiker hebben toege-
wezen gekregen, om de simpele 
reden dat de inwoners die tot voor 
kort in België haalden. ‘Nu de 
grens echter niet meer mag worden 
gepasseerd’, schrijft Hofland in zijn 
tweede brief, ‘zijn deze particulie-
ren aangewezen op Nederlandse 
suiker, die verkrijgbaar moet zijn in 
Nederlandse winkels. Doch die is 
daar niet of niet in voldoende mate 
aanwezig vanwege niet-toewijzing 
of niet-voldoende-toewijzing.’ Om 
zijn omissie goed te maken heeft 
Hofland in overleg met de leider 
van de Distributiekring Gilze voor 
‘den eersten winkelier uit Castelré, 
die zich geen suiker toegewezen 
zag’ al een formulier doen invul-
len. Het gaat in Castelré om 57 
gezinnen die zijn aangewezen op 
twee aldaar gevestigde winkeliers. 
Je kunt er maar druk mee zijn als 
burgemeester.
Het Centraal Distributiekantoor 

(CDK) in Den Haag lijkt er allemaal 
niet echt van onder de indruk. 
Op de voorstellen van Hofland 
kan (in een brief van 9 januari 
1940) ‘voorshands geen beslissing 
worden genomen, doch dat t.z.t., 
indien de bedoelde moeilijkheden 
zich zouden voordoen, van geval 
tot geval, d.i. per artikel dat in de 
distributie zal worden gebracht zo-
wel van Nederlandse als van Belgi-
sche zijde, de moeilijkheden onder 
het oog zullen worden gezien en 
zal worden getracht daarvoor een 
redelijke oplossing te vinden’. Daar 
moet Hofland het mee doen.

Distributiestamkaarten voor 
vreemdelingen

Toch wordt er met Hertog verder 
gewerkt aan een gemeenschappe-
lijke distributie. 
Eind juni is de burgemeester van 
Nassau – dat is dan Kamerbeek – 
al gemachtigd ‘distributiestamkaar-
ten voor vreemdelingen’ te verstrek-
ken ten behoeve van de inwoners 
van de gemeente Baarle-Hertog. 
Dat mag alleen in nauw overleg 
met de betrokken autoriteit in 
Baarle-Hertog, schrijft het toenma-
lig Departement van Handel, Nij-
verheid en Scheepvaart waaronder 
het CDK valt, er voor alle zekerheid 
bij. Ook wordt er in de brief nog 
eens nadrukkelijk op gewezen dat 

Petroleum

Vóór de oorlog is alle petroleum 
die in Nassau en Hertog wordt 
verkocht, uit Nederland afkomstig. 
Maar alleen aan Nederlandse 
verbruikers zijn petroleum-distribu-
tiekaarten uitgereikt. Veel gebrui-
kers geven aan van een Belgische 
handelaar petroleum te kopen, 
omdat de drie petroleumventers die 
in beide gemeenten rondrijden alle 
drie inwoners van Baarle-Hertog 
zijn.
Burgemeester Hofland vindt dat 
de Belgische handelaren niet zo 
maar kunnen worden gepasseerd. 
Dat zet volgens hem de goede ver-
standhouding tussen de inwoners 
van Nassau en Hertog, iets waar 
de gemeente Nassau nu juist op 
aandringt, onder druk Hij vermoedt 
dat, als de Hertogse handelaren 
zouden worden gepasseerd, de 
Belgische overheid heel snel de 
levering van Belgische artikelen aan 
Nederlanders van Baarle-Nassau 
gaat belemmeren. Dat valt stellig in 
het nadeel van de Nederlanders uit, 
omdat zij in aantal de Belgen over-
schrijden, te weten in verhouding 
van 3600 tot 1000.
Om die reden is Hofland van oor-
deel dat voor petroleum de distribu-
tieregeling moet worden uitgebreid 
en van toepassing is op Belgische 
verbruikers uit Baarle-Hertog.
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de kaarten bij uitzondering worden 
verstrekt aan personen die niet in 
het Nederlands bevolkingsregister 
staan vermeld. Er moet dan ook 
‘streng de hand in worden gehou-
den dat de kaarten bij overlijden, 
dan wel bij vestiging of langdu-
rig verblijf buiten Baarle-Hertog 
onverwijld bij U (de burgemeester 
van Nassau) worden ingeleverd.’ 
Met Hertog moet de burgemeester 
van Nassau tenslotte een rege-
ling uitwerken hoe te handelen bij 
vermissing, verlies of anderszins in 
ongerede geraakte stamkaarten.
Bij zijn officiële installatie medio 
november 1940 als burgemeester 
tekent de verslaggever van het 
Baarle’s Nieuws- en Advertentie-
blad uit de mond van Kamerbeek 
op: ‘De burgemeester spreekt er 
zijn voldoening over uit dat de 
samenwerking met Baarle-Hertog 
zo goed is, zodat het distributie-
vraagstuk over enkele dagen geen 
vraagstuk meer is.’ Die dagen 
worden toch maanden.

‘Inschakeling inwoners Baarle-
Hertog’

Op 15 januari 1941 is de rege-
ling ‘betreffende inschakeling der 
inwoners van Baarle-Hertog’ zover 
dat tot afgifte van bonnen en 
toewijzingen kan worden over-
gegaan, oordeelt Kamerbeek. Hij 
verzoekt het CDK de benodigde 
distributiebescheiden voor ruim 
1200 inwoners in Hertog te willen 
toezenden, plus de detaillisten, die 
al in september 1940 bij het CDK 
zijn ingeschreven, van de nodige 
voorschottoewijzingen te voorzien.
Hoe lastig het is één distributie-
systeem voor beide Baarle’s in te 
voeren, wordt ook weer duidelijk 
uit dezelfde brief. Kamerbeek wijst 
het CDK erop dat de inmiddels ver-
vallen toewijzingen die de detaillis-

ten in Hertog in september hebben 
gekregen, gebruikt kunnen worden 
voor nieuw af te geven voorschot-
ten. ‘Voor de artikelen gort, gebak 
en peulvruchten werden inder-
tijd geen toewijzingen verstrekt, 
terwijl voor suiker en margarine de 
gemeente Baarle-Hertog zal zorgen 
zodat hier geen voorschotten nodig 
zijn’. Hij vermoedt dat voor de 
Nederlandse detaillisten een extra 
voorschot van verschillende artike-
len nodig is, ‘in verband met het 
feit dat voor het groter geworden 
aantal distributiegerechtigden de 
vraag naar alle artikelen even-
redig groter zal worden’. Tegelijk 
verzoekt Kamerbeek om ongeveer 
30 procent meer schoenenbon-
nen vanwege ‘de inschakeling van 
1200 personen.’
Vanwege al het werk dat moet 
worden verzet met 1200 extra dis-
tributiegerechtigden erbij, vraagt hij 
maar gelijk extra geld bij het CDK: 
fl 25,- per maand om alle salaris-
sen van betrokken medewerkers te 
kunnen verhogen. In Baarle-Hertog 
wordt op 1 september 1941 

een tijdelijk gemeentebediende 
ingeschakeld ‘omdat het huidige 
personeel geheel ontoereikend is 
om het werk der voedselvoorzie-
ning te doen zoals het hoort’. Het 
is Albert Vandaele uit Weelde, 
eerder werkzaam bij handelsfirma 
Jos Custermans.
Kamerbeek wil de regeling graag 
op 8 februari 1941 invoeren, 
omdat dan de in België in ge-
bruik zijnde maandzegels worden 
uitgereikt. Maar het duurt nóg een 
maand voor het zo ver is. In de 
notulen van Baarle-Hertog wordt 
uiteindelijk als ingangsdatum 10 
maart van dat jaar genoemd: voor 
Baarle-Hertog, centrum. 

En in Zondereigen?

Zondereigen valt er blijkbaar 
buiten, hetgeen ook klopt met het 
genoemde aantal van ruim 1200  
inwoners waarvoor de distribu-
tiebescheiden door Nassau zijn 
aangevraagd. Onduidelijk is hoe 
de rantsoenering voor de inwoners 
van dat kerkdorp was geregeld. Jos 

Zeer goed bruin brood 
Al in de eerste oorlogsmaanden 
werken Nassau en Hertog nauw 
samen. Vol trots melden de beide 
burgemeesters (Govaerts en Ka-
merbeek) in het Baarle’s Nieuws- 
en Advertentieblad van juni 1940 
dat zij, door goed georganiseerd 
overleg van de bakkerijen van 
Baarle-Nassau en Hertog gedu-
rende de dagen na Pinksteren 
een, in vergelijking met andere 
plaatsen, zeer goed bruin brood 
hebben kunnen kopen. 
‘Onder onze controle is in de 
weken na Pinksteren ongeveer 
20.000 kilo bloem en tarwe 

vermengd en in verhouding tot 
hun omzet aan de bakkers uitge-
geven’, laten zij via het weekblad 
weten.
Maar beide burgemeesters 
moeten tegelijk melden dat het 
absoluut onmogelijk is nog wit 
brood te bakken. Op doktersad-
vies konden zieken en zwakken 
nog steeds witbrood bekomen. 
Dat lukt vanaf nu niet meer. De 
regeringen van Nederland en 
België stellen alleen vermengde 
bloem beschikbaar en maken 
onder geen enkele voorwaarde 
enige uitzondering.
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Willebrords  geeft weliswaar aan 
dat mensen van Zondereigen vóór 
de (Noorder) Mark naar Baarle 
moesten, en over de beek naar 
Merksplas, maar het wordt niet ge-
staafd in enig document. Dat wordt 
nog eens verder zoeken! 

Inhouding van toewijzingen

Nog geen twee weken na invoe-
ring van het gemeenschappelijk 
distributiesysteem signaleert bur-
gemeester Kamerbeek dat bij hem 
twee feiten bekend zijn waarbij 
‘tegen abnormaal hoge prijzen erw-
ten en margarine, zonder bon zijn 
verkocht.’ Het lijkt hem beste deze 
winkeliers een voorbeeldige straf 
op te leggen, in de vorm van het 
inhouden van toewijzingen voor de 
betrokken artikelen, gedurende een 
bepaald tijdvak (bv. een distribu-
tieperiode). Probleem is dat het 
winkeliers in Hertog zijn. Hij kan 
daar, ook niet met sterke arm iets 
afdwingen ‘omdat onze politie en 

ambtenaren in België niet mogen 
optreden’, zo schrijft Kamerbeek 
aan het CDK. Hij vraagt het 
kantoor in Den Haag om machti-
ging om de gesuggereerde straf op 
te leggen én ‘mocht de gestrafte 
detaillist zich tot U wenden om 
opheffing der straf, in deze geheel 
achter mij te staan’.
Begin mei meldt de directeur van 
de Distributiekring Gilze aan het 
CDK dat ‘door detaillisten wonende Gemeenschappelijke distributie per 10 maart 1941. Notulen Gemeenteraad 

Baarle-Hertog

Uitbrander Baarlese bakkers
 
Ruim een jaar na de bevrijding zag burgemeester De Grauw zich genood-
zaakt een beroep te doen op de gemeenschapszin van de bakkers.

De Grauw vindt dat de bakkers 
eindelijk weer eens aan huis moeten 
gaan bezorgen, ‘om zo de huismoe-
ders in hun toch al zo grote en uit-
gebreide zorgen tegemoet te komen’, 
schrijft hij op 8 november 1945 in 
een brandbrief aan de secretaris van 
de bakkersvereniging van Baarle-
Nassau/Hertog. Aan huis bezorgen 
gebeurt in haast alle gemeenten, 
weet De Grauw. Het is dus mogelijk, 
zoals de Baarlese bakkers ook al 
de buitenwijken bedienen. Het 
probleem zit voor De Grauw dus in 
de thuisbezorging in het dorp.
Hij merkt in zijn brief eerst fijntjes 
op dat ieder in zijn vak alles in het 
werk stelt om het leven weer zijn 
gewone gang te laten gaan.  
En dat vraagt veel improvisatie. 
Ook is de gemeente de bakkers 
afgelopen winter behulpzaam 
geweest door ervoor te zorgen dat zij 
weer kolen hebben voor hun bedrijf, 
brengt hij de bakkers in herinnering.
Dan gaat De Grauw nog een stapje 
verder als hij schrijft dat hij het 

verzoek van de bakkersvereniging 
voor transportrijwielbanden al aan 
het Centraal Distributiekantoor heeft 
doorgegeven. Maar als u zo weinig 
voortvarendheid aan de dag legt 
voor uw klanten, ‘dan vergaat ook 
dezerzijds de ambitie om ver-
dere bemiddeling te verlenen’. Een 
spoedige broodbezorging is voor U 
een sociale plicht, zo besluit hij zijn 
brief.

De oproep schijnt gehoor te hebben 
gevonden, maar twee maanden later 
1946 klimt De Grauw opnieuw in 
de pen. ‘Bij geruchte verneem ik dat 
het aangekondigde toeren der bak-
kers weer stagnatie zou ondervinden 
en misschien niet doorgaat’, schrijft 
hij op 3 januari 1946. Als daar iets 
van waar is, ‘moge ik u herinneren 
aan Uwe toezegging, gedaan in te-
genwoordigheid van den leider van 
de distributiedienst bij de toewijzing 
der rijwielbanden. Ik neem aan dat 
U en de overige bakkers zich niet 
aan woordbreuk schuldig maken.’
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Controle aan Baarle-Grens. coll. Ton Bluekens

in Baarle-Nassau (Hertog) op 
Belgisch gebied overtredingen zijn 
gepleegd tegen de Prijsopdrijvings-
wet’. Hij verzucht dat de desbetref-
fende strafbepalingen niet op hen 
kunnen worden toegepast. Maar 
ook dat de burgemeester van Baar-
le-Nassau, hoofd der plaatselijke 
politie, ‘gaarne in voorkomende 
gevallen zou willen optreden tegen 
dergelijke detaillisten, bijvoorbeeld 
door het inhouden van toewijzin-
gen bij de inlevering van opplakvel-
len der desbetreffende artikelen’. 
Hij valt Kamerbeek bij.
Op 30 juni krijgt de directeur van 
de Distributiekring antwoord van 
het CDK dat ‘de behandeling is 
overgenomen door de inmiddels in 
functie getreden Gemachtigde voor 
de Prijzen, omdat de onderhavige 
kwestie geheel tot het gebied van 
de prijsbeheersing behoort’. Maar 
in dezelfde brief wordt ook gemeld 
dat ‘Belgische winkeliers in Baarle-
Hertog die onder de Nederlandse 
distributiebepalingen vallen, be-
handeld worden op dezelfde wijze 
als Nederlandse winkeliers. Ook 

ten aanzien van hen kunnen dus, 
zo nodig op Uw voorstel, inhou-
dingen van toewijzingen worden 
toegepast’.

Ook na de oorlog blijkt hoe lastig 
de Baarlese enclavesituatie het 
soms maakt voor de distributie/
rantsoenering en het herstel van de 
schade. In een volgende Van Wirs-
kaante kunt u er meer over lezen. 

Distributiekaarten komen uit de collec-

tie van Jan van den Burg. De beide be-

kendmakingen uit het Baarle’s Nieuws- 

en Advertentieblad van 11 september 

1939 resp. 28 december 1940.

Bronnen:
Notulen Schepencollege 
en Gemeenteraad Baarle-Hertog
Regionaal Archief Tilburg
Baarle’s Nieuws- 
en Advertentieblad
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Hoofd A. (Dré) van Kuijk van de 
Distributiedienst Baarle-Nassau 
zet de Distributiedienst Gilze min 
of meer voor het blok hoe om te 
gaan met de 600 boterbonnen 
die in december 1940 door de 
ca. 60 landbouwers uit Hertog bij 
de directeur van de Stoomzuivel-
fabriek ‘De Hoop’ aan de Pastoor 
De Katerstraat zijn ingeleverd. 
Die moeten door de landbouwers 
kunnen worden ingewisseld zodat 
zij hun deel als lid van coöpera-
tie toekomende boterproductie 
krijgen. Daarvoor zijn in overleg 

met de burgemeester van Nassau 
toewijzingen afgegeven, voegt hij 
er aan toe. Van Kuijk verwacht 
dat er vaker dergelijke bonnen 
ingeleverd gaan worden. Alle 
Belgische leden van de zuivelfa-
briek wonen in Baarle-Hertog. Bij 
het begin van de melkdistributie 
in België speelde al de vraag of 
de Belgische leden van de fabriek 
de benodigde boter vanuit de 
Nederlandse melkfabriek konden 
krijgen. 
Zou dat niet het geval zijn, dan 
zou hun melk worden opgevor-

Belgische boterbonnen bij Hollandse melkfabriek
Een Hollandse melkfabriek met Belgische leden vraagt om een creatieve aanpak als er door Belgische 

landbouwers Belgische boterbonnen worden ingeleverd.

derd door de Belgische over-
heid om in België te worden 
gedistribueerd, waardoor, aldus 
Van Kuijk, het voortbestaan 
en tenminste het economisch 
werken van de fabriek in gevaar 
komt. Om die moeilijkheden te 
voorkomen is toen besloten de 
bonnen in te wisselen tot een 
totale hoeveelheid van de voor 
huishoudelijk gebruik benodigde 
boter van de Belgische leden. Van 
Kuijk gaat ervan uit dat de Dis-
tributiedienst Gilze zich hiermee 
kan verenigen.

Baarle-dorp: Dréke van Kuijk

Dré van Kuijk ontsnapt bij Ferdinandje
HARRY BENSCHOP

Zoals veel Baarlenaren had Dré 

van Kuijk jr. (61), in het dorp 

beter bekend als Dréke, wel eens 

van ‘Ferdinandje’ gehoord. Maar 

verder? ‘Mijn vader, ook Dré gehe-

ten, heeft ons wel verteld dat hij 

uit zijn handen is ontsnapt’.
 
“Mijn vader is in 1916 geboren in 
Bavel. Zijn eerste jobke, hij was 
toen zestien, was bij de gemeente 
Baarle-Nassau. Op de fiets reed 
hij elke dag op en neer. Alleen bij 
slecht weer bleef hij wel bij een 
hospita, de familie Verschueren op 
de Alphenseweg.” Dré gebruikt de 
fiets nog steeds: “Het frame is nog 

steeds hetzelfde, de wielen heb ik 
wel eens vervangen.”
In de oorlog was zijn vader onder 
meer belast met de rantsoenering. 
“Hij heeft heel wat distributiebon-
nen vervalst. De Baarlenaren 
mochten van hem niets tekort ko-
men. Hij wist, zeker ook door het 
werk van zijn verloofde Julia Loots, 
de vroedvrouw, waar en waar er 
niet hulp nodig was. Dat is hem 
fataal geworden.” 
Zijn vader werkte onder toenmalig 
burgemeester Kamerbeek. “Die 
heeft vermoedelijk geweten dat hij 
bonnen vervalste.” Hij is opgepakt 
door de Duitsers en afgevoerd naar 
het pand waar Ferdinandje zat, op 
de hoek van de Kerkstraat en de 
Desiré Geeraerdstraat tegenover het Dréke van Kuijk.
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heemhuis. Later heeft daar nog de 
schoenenwinkel van Piet Soethout 
gezeten, nu een kapper. 
Dréke’s vader zat die middag op 
het bureau van de Duitse Orts-
kommandant op zijn deporatie 
te wachten. Waarheen zullen we 
nooit te weten komen, want hij 
wist te ontsnappen. “Kamerbeek 
kwam nog vragen of hij iets nodig 
had. Dat was tegen het zere been 
van mijn vader. ‘Ik heb niets 
nodig’,  heeft hij geantwoord.” Hij 
werd gevangen gehouden op het 
gelijkvloers. Een raam stond op 
een kier. “Hij is er tussenuit ge-
muisd. Langs de Belgische kerk is 
hij de Singel opgelopen. Vervolgens 
is hij langs de smidse (waar nu 
de Rabobank zit, red.) gegaan en 
heeft zich weten te verstoppen bo-
ven in de Nederlandse kerk, tussen 
de gewelven. De smid heeft nog 
peper gestrooid op straat, om de 
honden van de Duitsers, waarmee 
zij achter mijn vader aan zaten, af 

te leiden”, heeft 
Dréke zijn vader 
nog vaak horen 
vertellen.
“Een paar 
dagen moet 
hij in de kerk 
zijn verbleven. 
Ongetwijfeld 
kreeg hij daar 
eten en drin-
ken. Toen is hij 
ondergedoken 
op een adres 
in Liempde 
bij Boxtel.” 
Hoe lang hij 
in Liempde is 
geweest, weet 
zijn zoon niet 
precies. Hij 
schat een half 
tot een heel 
jaar. “Hij had 

in Baarle verkering met het meisje 
dat later mijn moeder zou worden. 
Maar in Liempde kreeg hij een 
vriendinnetje, Riek van Engelen. 
Zij heeft nog tot zijn 60e of 65e 
verjaardag een verjaardagskaart 
aan mijn vader gestuurd. Dat gaf 
wel eens een scheef oog thuis.”

In de oorlog had zijn vader ook 
connecties met Kars Smit, een 
marechaussée uit Den Haag die 
in Baarle was gestationeerd. “Die 
heeft wel geallieerde piloten naar 
Frankrijk helpen ontsnappen. Mijn 
vader is lang na de oorlog bevriend 
gebleven met Kars. Die kwam 
thuis vaak over de vloer.”

Na de oorlog is Dré weer terugge-
komen naar Baarle om zijn lief op 
te zoeken, de dochter van Hertogs 
burgemeester Loots. Daar is hij 
zo’n twee jaar na de bevrijding 
mee getrouwd. “Iedereen in Baarle 
kende haar. Zij was de vroedvrouw 
in het dorp.” Ze zijn in de Molen-
straat gaan wonen. Dré heeft zijn 
verdere loopbaan bij de gemeente 
Baarle-Nassau gewerkt. “Eigenlijk 
bijzonder dat een Nederlander 
die voor een Nederlandse over-
heid werkt, in België kon wonen”, 
constateert zijn zoon nu.
 “Het was gene goeie, zei mijn 
vader over Kamerbeek. Logisch 
als je weet dat je door hem erbij 
bent gelapt”, zegt zijn zoon Dréke 
nu. “Veel heeft hij thuis nooit over 
de oorlog verteld. Eigenlijk niets, 
als je erover nadenkt. Ook over 
‘Ferdinandje’ werd nooit gespro-
ken, terwijl hij door zijn werk bij de 
distributie ongetwijfeld contacten 
met hem moet hebben gehad.”
Als we te spreken komen over de 
dochter van Ferdinandje (in de 
volgende Van Wirskaante komt 
daar een artikel over, red.), herin-
nert hij zich dat er ooit een vrouw 
bij zijn moeder was geweest om 
daar over te praten. Niet vreemd 
natuurlijk dat je eens informeert of 
de vroedvrouw meer weet. “Mijn 
moeder was duidelijk niet blij met 
dat bezoek”, is het enige dat Dréke 
weet van dat bezoek.

Foto’s: fam. van Kuijk

Dré van Kuijk in de twintig. 

Het lijstje met de foto van Dré dat in 
Dréke’s kantoor hangt.
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ANTOON VAN TUIJL 

Blijkbaar is de overheid al heel 

kort na de bevrijding actief om 

geschiedschrijving van oorlog en 

bevrijding op gang te brengen. 

De Commissaris van de Koningin
in Noord-Brabant stuurt een 
circulaire naar alle gemeenten met 
de vraag of er plannen zijn voor het 
vastleggen van de gebeurtenissen.
De heer Van der Velden vond voor 
Amalia in het Regionale Archief Til-
burg een brief van broeder Bernard 
Festraets. Zijn antwoord is boven 
aan de pagina te lezen. 
Uit zijn werk ontstaat het boekje 
‘Baarle in de Branding’. Het wordt 

Geschiedschrijving
uitgegeven door Drukkerij Henri 
Bergmans NV te Tilburg in 1946. 
Broeder Bernard draagt het op 
‘Aan de dappere Polen die Baarle 
bevrijdden’.

In 1980, bij gelegenheid van 35 
jaar bevrijding, biedt de gemeente 
Baarle-Nassau haar inwoners 
gratis een heruitgave van dit boekje 
aan. Er worden twee edities ge-
maakt. De eerste bevat het verhaal 
dat broeder Bernard optekende, 
maar dan wel in een min of meer 
bewerkte taal. Broeder Bernard 
schreef graag wat pompeus en de 
afkeer tegen de Duitsers lag er dik 
op. Van dit boekje heeft Amalia
nog een aantal exemplaren te koop!
De andere editie, uitgegeven met 
stijve kaft, is meer documentair uit-

gewerkt en bevat enkele bijlagen. 
Daarbij hoort o.a. een dagboek van 
een Poolse Kapitein. Ook een dag-
boek van Pater Van Duijnhoven uit 
het klooster aan de Grens maakt er 
deel van uit.

Broeder Bernard Festraets woonde in het klooster van De la Salle aan 
de Pastoor de Katerstraat. Hij was Vlaming uit St.Truiden. Als jonge 
broeder weerde hij zich nogal in de Vlaamse beweging. Daarom vonden 
zijn oversten het beter dat hij in Nederland ging werken. Zo werd hij 
leraar Nederlands aan de kweekschool in Baarle.

De eerste uitgave en de heruitgave 
1980 van ‘Baarle in de branding’.
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Nijhoven: Floor en Leon Staes

Poolse parking tegenover de Buijkse Kuil
FRANS STAES JR.

Een Poolse Luitenant van het 45e 

verkenningsregiment krijgt bezoek 

van de toen 12-jarige melkboer 

Frans Staes. Mijn vader Frans, 

de negende op rij van veertien 

kinderen, staat met zijn geliefde 

vervoermiddel van die tijd, de 

bokkenkar op de foto. Hiermee 

haalden ze boodschappen in het 

dorp en werd er ook al eens mee 

rond gecrost, een stokske onder 

de staart als gaspedaal.

De foto is genomen op Nijhoven 
tegenover de Buijkse kuil en het 
ouderlijk huis van mijn vader. De 
parkeerplaats van Poolse voertui-
gen en tanks bevond zich naast 

huidig nummer 5. De boomgaard 
van Keustermans bood camouflage/
dekking tegen observatie vanuit 
de lucht. Floor (92) en Leon (89) 
Staes, broers van Frans Staes: “Ze 

Neelie, Floor en Leon Staes.

Frans Staes met de bokkenkar op de ‘Poolse parking’ op Nijhoven. foto fam. Staes
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hebben daar maar een paar dagen 
gestaan, het front moest immers 
vooruit.” De datum waarop de foto 
is genomen, is vermoedelijk één of 
twee dagen na de bevrijding, 4 of 
5 oktober 1944.
“Mijn broer Frans was ’s avonds 
om een uur of vijf nog melk gaan 
halen op De Kievit”, vertelt Floor 
over de foto. Hij hangt nog steeds 
bij hem thuis aan de muur. “Op de 
oude boerderij van De Kievit liepen 
nog een stuk of vier, vijf koeien. De 
rest was ‘geleverd’ aan de Duit-
sers. Je ziet, er staat ook maar een 
melkkit op de bokkenkar.”

De familie Staes werd aan de 
vooravond van 2 oktober uit het 
huis gezet door terugtrekkende 
Duitsers. Ze hebben dan de nacht 
doorgebracht bij nonkel Toon Ver-
schueren waar ze met totaal 26(!) 
personen in de schuilkelder zaten. 
De meisjes zaten vlak bij de deur, 
op de keldertrap. “Mochten de 
Duitsers nog komen zoeken naar 
werkkrachten om schuttersputten 
te graven, dan zouden ze niet de 
mannen of oudere jongens achterin 
zien.”
Kort voor de bevrijding was Floor 
nog aan het werk gezet om aan 
Weelde-Statie bij het station man-
gaten en loopgraven te graven. In 
de volgende Van Wirskaante vertelt 
hij er over.

“Die avond en nacht was het al-
lemaal heel spannend. Vanuit De 
Kievit en Schaluinen werd door 
geschut van de tanks over ons huis 
heen geschoten. Een groot Duits 
kanon dat onder de notenboom 
stond kreeg maar een paar kansen 
terug te vuren tot het zelf onder 
vuur werd genomen en vlug moest 
worden verplaatst”, herinneren 
Floor en Leon zich nog goed. De 
gevechten van de snel oprukkende 

Polen tegen de Duitsers was haast 
man tegen man en huis voor huis. 
De volgende ochtend werd de 
kelder geopend door de eerste 
Pool. “Onze broer Fons moest 
meekomen en de deuren wijzen 
binnen de boerderij. Hij werd 
flink naar achter getrokken toen 
hij de zolder op wilde gaan. De 
Polen gingen met tweeën, geweer 
in aanslag, eerst de trap op. Om 
mogelijk achtergebleven Duitsers 
uit te schakelen.” 
Toen was het zover. De Duitsers 
waren weg. Beide families (Staes 
en Verschueren) konden weer 
opgelucht adem halen. “Het huis 
en de gebouwen stonden er nog.” 
Nijhoven leek er al bij al goed 
vanaf gekomen. Geen schuren in 
brand gestoken zoals dat op de 
Veldbraak wel het geval was. 
Achteraf bleek ook nog eens dat de 

Duitsers geen kans meer hebben 
gezien om de driehonderd mijnen 
die bij Loots in de schuur waren 
opgeslagen op en rond Nijhoven 
te leggen. “In dat geval zouden er 
vast meer slachtoffers zijn geval-
len.”
Een betere tijd brak aan. ”Die 
dag aten we al wit brood, geruild 
met de Polen tegen hun  donker, 
zuurdesem zelfgebakken brood”, 
weten de twee broers nog. Op mijn 
vader heeft de bevrijding een grote 
indruk gemaakt, voor hem bleven 
de Polen de helden. De eerste 
regels van het Poolse volkslied is 
hij nooit vergeten.

Voor het artikel is ook gesproken met 
neef René Verschueren.

Als enige burger staat de vader van ‘Frans met de bokkenkar’ op de foto met 
Nederlandse militairen die in de Eerste Wereldoorlog op de boerderij van Staes 
op Nijhoven waren ingekwartierd. Het gebouw staat er nog – het is later als 
schuur gebruikt – maar wordt niet meer gebruikt. De familie Staes is er eind 
negentiende eeuw vanaf de Tommel komen wonen. “Mijn grootvader heeft het 
eerst opgeknapt, de muren opgetrokken. Het was de eerste woning in Baarle 
met een houten dakbeschot”, vertelt Leon Staes. foto fam. Staes
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HARRY BENSCHOP

Van een wagen die de Duitsers op 

de vlucht voor het huis van Mon 

Willebrords hadden achtergelaten 

– een wagen met twee paarden 

ervoor, die werd gebruikt om 

schoenen en botten te herstellen 

– hadden ze al veel weggehaald. 

Totdat de Duitsers terugkwamen.

Jos Willebrords

“Jefke Verhoeven hebben ze door 
zijn arm geschoten. Hij heeft er 
lang last van gehad.” Jos Wil-
lebrords (91) heeft nog altijd een 
dreipikkel (leest) in huis. Fons 
Bongaerts heeft nog jaren met een 
van die paarden gereden dat voor 
de wagen was gespannen, weet 
Jos nog. Met wandelen kon je het 
beest bijhouden, vult de vrouw 
van Jos, Marja De Cuyper aan: 

Zondereigen: Jos Willebrords (‘Jos Mus’)

Duitse schoenmakerijwagen leeggeplunderd

Jos Willebrords.

“het was een heel trage, een oud 
paard.”
Den Duits hebben de ‘rijdende 
schoenmakerij’, zo zou je nu zo’n 
paard en wagen noemen, niet mee 
terug kunnen nemen. Hij was ook 
al bijna leeggeplunderd. Alle spul-
len konden ze goed gebruiken. Als 
jonge gast heeft Jos met zijn broers 
het avontuur angstig gevolgd in de 
schuilkelder bij de buren.

Voorpost

“Heel lang heeft ie er gelegen. 
Langs de weg, in de slootkant.  
Een Duitse soldaat”.  
Jos Willebrords weet nog goed 
hoe de Duitsers de boel aan het 
verkennen waren, kijken hoever de 
oprukkende bevrijders genaderd 
waren. “Een voorpost met drie, 
vier man reed hier door de straat 
richting Merksplas. In Carons 
Hofke zaten toen al de bevrijders. 
Die hebben daar een van die 
Duitse voorpost doodgeschoten. Ik 
weet zelfs nog hoe die heette, Rudi 
Denner.” Jos kwam er alle dagen 
langs op weg naar zijn werk, op 
leercontract, bij Suske Pemen in 
Merksplas.

Jos mocht de vakschool in Hoogs-
traten volgen. “Ons vader was 
metser, een zwaar beroep. Steeds 
met een plank vol stenen op je 
schouder naar boven.” Geen van 
Jos’ broers is metselaar geworden. 
Dat hoefde ook niet van hun vader.
“In de winter was ons vader vaak 
werkloos. De dop bestond nog niet, 
je moest dus alles aanpakken”. 

Leest van de Duitse 
schoenmakerijwagen. ‘Ik zou niet 
weten waar die anders van is 
gekomen.’

De vader van Jos is in de oorlog 
begonnen met klonen te maken, 
klompen. “Ook klonen met een 
leren kap. Die schoot er regelmatig 
van af.” Marja en Jos herinneren 
zich allebei dat voor vrouwen ‘lege 
klonen’ werden gemaakt, mannen 
hadden ‘hoge’. De ‘klipperkes’ wa-
ren voor de zondag. “In de winkel 
hebben we ze nog verkocht.”
Bij Jan Gillis, de hooi- en stroman, 
maakte de vader van Jos ‘poppen’ 
voor onder het dak. “Ze werden op 
voorhand klaargemaakt, om in de 
zomer bij de hand te hebben.” ’s 
Zomers vertrok zijn vader bij het 
licht worden naar Meerle voor het 
werk. “Tot een uur of tien werd er 
gemetseld, dan nog naar huis.” Op 
zondag verkocht hij na een ronde 
door Zondereigen crème glace op 
Weelde-Statie, een karretje achter 
de fiets. “Mijn moeder maakte het 
op de zaterdag.” Een hard leven, in 
die tijd, kijkt Jos erop terug.
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Velo

Jos heeft de vakschool niet afge-
maakt. “Ik heb ze niet af kunnen 
doen. In mijn vierde jaar werd de 
directeur opgepakt. Waarop de 
school tijdelijk werd gesloten. Hij is 
in Duitsland gestorven”, weet Jos 
uit een krant uit die tijd. Ondertus-
sen had Jos een leercontract in 
Merksplas.
De winters waren vroeger veel 
kwaaier, zegt Jos ineens. “Kon er 
makkelijk twee weken sneeuw lig-
gen. Moesten we naar huis lopen. 
Met de fiets kon je er niet door. Op 
zaterdagmiddag, ’s ochtends had-

den we toen nog gewoon school, 
gingen we op pad naar huis. 
Zondagmiddag liepen we alweer 
terug.” In Hoogstraten woonde Jos’ 
zus Marja, die was net getrouwd. 
“Sliepen we in een soort kinder-
bedje, met van die spijlen. Met zijn 
tweeën, mijn broer en ik. Als de 
een op de andere kant wilde lig-
gen, moest de ander meedraaien.”
Tweemaal heeft Jos zijn fiets 
moeten afgeven. “Mijn vader had 
een oude velo thuis neergezet, 
met een luizeel om het wiel. De 
buiten- en binnenband had hij er 
van afgehaald.” Een luizeel is een 
dik koord, legt Jos uit. Zo’n koord 

De Dorpsstraat omstreeks 1932. Tegenover de St. Jozef-
kapel stond het huis van Mon Willebrords. Zijn vrouw 
Maria staat leunend tegen de poort, Jos en broer Constant 
staan rechts op de foto.

Het stukgeschoten huis van Willebrords, met Theresa, 
vader Mon en Jos.

waarmee ook de kerkklok werd 
geluid. “Zo’n oude velo met luizeel 
wilde de Duitsers toch niet hebben, 
dacht mijn vader.”
Met een betere fiets die was thuis 
goed verborgen, reed Jos naar 
school. Totdat hij een keer werd 
aangehouden. “Die Duitser was op 
de vlucht. Zijn velo trapte door. De 
ketting schoof over het tandwiel. 
Die pakte mijn goeie velo af.”  
’s Anderendaags reed Jos met een 
omweg naar huis, over de Strikke-
weg. “Alle velo’s werden opgeëist.” 
Jos zag het gebeuren, en kon zijn 
fiets nog ergens verbergen. “Maar 
die hebben ze later ook meegeno-
men.”
Jos vond nog een andere fiets.  
“Dat was nog een redelijke velo. 
Die heb ik thuis uit elkaar gehaald 
en weggestopt. Is die verdorie ver-
loren gegaan in de brand bij Krols.”

‘Dwars door het huis’

“Toen kwamen de Polen.” Zijn 
vader had een schuilkelder ge-
maakt achter huis op de akker. Zij 
woonden tegenover de splitsing 
van de Oude Baan naar Merksplas. 
“Toen geweersalvo’s klonken had-
den we geen tijd meer er naar toe 
te gaan.” Ze zijn gaan schuilen bij 
de buurman, bij Krols. Daar heeft 

Jos Willebrords (links op de foto) kreeg in Merksplas bij Suske Pemen (naast 
hem) zijn opleiding als hoefsmid.
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het gezin Willebrords achteraf veel 
geluk mee gehad. “Een Poolse tank 
was over onze schuilplaats heenge-
reden.” Jos moet nog rillen bij de 
gedachte.
“Het schoonste verhaal”, vervolgt 
Jos, “was dat op de dag dat de 
Duitsers waren gaan lopen, ze 
zaten van vóór in Holland, ene van 
Hapers gelijk gaat jagen. De hele 
oorlog had ie een jachtgeweer in 
huis verstopt!”
Maar de Duitsers kwamen terug. 
“We zaten in de kelder, Zo’n kelder 
met een opkamer. Een Poolse 
tank stond recht voor ons huis. Ze 
schoten dwars er doorheen, om de 
Duitsers tegen te houden. Het hele 
verdiep was zwaar gehavend.” De 
Polen schoten ook alle struiken in de 
omgeving in brand. “Zo is een hok 
bij Krols, onze buur, afgebrand.”

Het huis van Mon Willebrords 
was onbewoonbaar geworden. 
Het gezin van Mon heeft een paar 
dagen aan de overkant gebivak-
keerd. “Langs de Oude Baan stond 
een grote musterd (zie de foto in 
het artikel over Zondereigen: Jef 
Van Gils, red.). Met een L-vorm. 
Met takken is een dak gemaakt.” 
Later zijn ze naar Adriaansen, ge-
gaan, die woonde over de Mark in 
Merksplas. “Ons Sooi had kennis 
met Lisa, een dochter van Adriaan-
sen.” Het was druk in de schuur bij 
Adriaansen. “Veel mensen hadden 
er een toevlucht gezocht.” 
Er was ook een post van het Rode 
Kruis, van de Polen. “Ons Amelie 
moest er koken voor de hele hoop. 
D’r was een melkkit op de stoof 
gezet. Zo eentje met een beugel 
om het deksel vast te zetten. De 
melk was stoom geworden. Ze doet 
het scheel open. De melk spuit zo 
in haar gezicht. De Polen hebben 
haar nog verzorgd.” 
Ze konden een paar dagen nadien 

terug naar hun eigen woning gaan. 
“Ons vader heeft het dak dicht 
gemaakt. Meer kon hij niet doen.”

Rantsoenering

Gevraagd of hij zich nog wat kon 
herinneren van de rantsoenering 
in de oorlogsjaren, zegt Jos direct: 
“Dat regelde Janus Van Beek.” Van 
Beek was schepen van Hertog. Hij 
is in 1941 ook kort burgemeester 
geweest. Met Marja steggelde Jos 
over de vraag of het bonnetjes 
of zegels waren. Hoe het ook zij, 
“vanuit Zondereigen moesten de 
mensen naar Baarle om ze af te 
halen. Van over de beek, de men-
sen op het Lipseind, die moesten 
naar Merksplas.” De Baarlese 
rantsoeneringsbonnen konden 
bij de winkeliers in Zondereigen 
worden gebruikt, zegt Jos stellig. 
Marja weet er niets van, zij komt 
uit Merksplas.
Op de vakschool kenden ze de 
soepbedeling. Een leraar die zijn 
vader van de tekenschool kende 
gaf hem ‘goeie dikke soep’. 
Met vader en zijn broer Sooi was 
Jos op een dag op weg naar het 
Kerkebos. “Daar hadden we nog 
een akker liggen, aan dees kant 
van de beek. “Stond daar op Gel, 
bij Louis Verschuren aan het eind 
van het vroegere karrespoor, een 

Duits met een verrekijker.” Sooi 
was een jonge gast. “Die had in 
Duitsland moeten zitten.” Het liep 
gelukkig goed af. 
“Mijn broer en ik hebben in die tijd 
ook heel wat stroppen in de kant 
van de sloot gezet. Echte deugnie-
ten waren we.”
 

Jos Mus

Lang heeft Jos als zelfstandige 
gewerkt, zeker twintig jaar. Chauf-
fage, sanitair, elektrisch. Hij adver-
teerde als Jos Mus, van Wilhelmus 
zijn grootvader. “Het meest lastig 
was je geld te krijgen.” De eerste 
rekening die zij uitschreven, was 
148 frank, zegt Marja fel. Zij heeft 
lang een winkeltje gehad, waar ze 
nu nog wonen. “Daar was het met 
betalen ook vaak lastig. Stuurden 
ze hun bengels naar de winkel, 
zonder geld, om toch nog wat te 
kunnen halen. Van iedere familie 
hielden we een boekje bij.” Hun 
hele leven lang, 62 jaar, hebben ze 
een winkel gehad. Jos is er ook de 
fietsenmaker geweest.
Zij wonen nog steeds achter de 
winkel, net voorbij de splitsing 
naar de Oude Baan rechts. De 
grote kersenboom aan de voorkant 
is afgelopen winter bij een storm 
geveld. Jos klom daar nog elk jaar 
in om de kersen te plukken.

Krambanden heeft Marja lang verkocht: 20 frank de kaart.
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Boschoven: Frans van den Brandt

Boschoven is er klaar voor! Wáárvoor?
FRANS VAN DEN BRANDT

Bij het digitaliseren van familie-

albums hebben zijn ouders hem 

nog veel kunnen vertellen. Frans 

van den Brandt was er net op tijd 

aan begonnen voordat zij in 2002 

en 2003 overleden. Het heeft 

onder meer dit verhaal over de tijd 

van de Tweede Wereldoorlog en 

de wederopbouw op Boschoven 

opgeleverd.

Het is begin 1940. Boschoven ligt 
gereed voor een glorieuze toe-
komst. Een groot aantal energieke 
jongelui staat met veel ambitie 
klaar om prachtige  boerderijen 
uit te bouwen. In de laatste tien 
jaar is met vooruitziende blik door 
ervaren boeren gebouwd aan een 
fantastische toekomst voor hun 
opvolgers.
Kees van Gorp-Jacobs, Jan 
Meeuwesen-Uijens, Jan Olie-
slagers-Meeuwesen en P. v.d. 
Heijning-Aerts bouwden rond 
1930 prachtige huizen met Franse 
kap en aangrenzende nieuwe stal.
P. v.d. Heijning-Aerts, Jan 
Meeuwesen en zijn zus Carolina 
Olieslagers-Meeuwesen lieten hun 
oude Vlaamse schuur ongemoeid. 
In 1933 bouwde Frans v.d. Brandt 
een grote nieuwe schuur met 
daarin de paardenstal, een bak-
kerij en een wc. Op zondagmorgen 
moesten Cor, Miet en Anna wel de 
werft oversteken om voor de mis 
van 7 uur nog snel even naar de 

Wat heeft indruk op de bewoners 
van Boschoven gemaakt? Die 
vraag heeft Frans van den Brandt 
(77) zich in 2011 gesteld. Die 
onderwerpen heeft hij verwerkt 
in html-files. De weg-
verharding die in 1930 
vanaf de Alphenseweg 
een stukje voorbij de 
ouderlijke boerderij op 
Boschoven is aangelegd, 
de komst van stroom, 
maar ook de ruilverka-
veling en de rondweg 
staan op zijn lijstje. En 
natuurlijk de oorlog.
Op de uitvaart van zijn 

vader kwam nog een onderdui-
ker, Do. Hij was ondergedoken 
bij de buren. Hij kwam speciaal 
om de familie nog een foto te 
brengen uit die tijd. Die foto 
staat in het artikel. “Mijn vader 
was accordeonspeler”, zegt 
Frans. “De onderduiker op de 
foto deed dat ook. Hij was onder 
spertijd gaan buurten. Gauw 
naar huis en de accordeon in 
een duiker onder het spoor ver-
stopt. De volgende ochtend was 
die weg. De Duitsers zullen hem 
wel hebben gevonden.”
Frans is geboren op Boschoven, 
nummer 20, in die tijd A343a. 
Zijn vader heeft het huis in 
1941 gebouwd. Een gemeen-
schappelijk schuur met de buren 
stond er al. Hij laat nog een fo-
tootje zien met scherfgaten in de 
deuren. “De linkerdeur was de 
WC, werd later ook wel eens een 
kalf achter gedaan als we niet 
wisten waar er mee te blijven. De 
rechter ging naar de ‘bakkerij’, de 
ruimte waar brood werd gebak-
ken.” Pas recent zijn de deuren 
vervangen.

Frans van den Brandt bij het 
ouderlijk huis.
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Frans v.d. Brandt (een oom van de auteur) vierde van links.

wc te kunnen. Gelukkig voor hen 
woonde er weinig opgeschoten 
jeugd in de buurt die in de winter 
op zondag heel vroeg de plank 
rondom het gat insmeerde met kar-
smeer. (Elektrische stroom was er 
pas net op Boschoven en men was 
zuinig met de aanleg van lampen.)
In 1936 bouwde J. van Beek-
Kools een hele nieuwe boerderij: 
huis, stal en schuur.  Schreeuwend 
duur! Huis, stal en schuur kostte 
wel 6000 guldens. Onbeschoft 
veel geld! Dat kun je toch nooit 
opbrengen! En dan moet je nog 
beginnen met boeren! Het moet 
niet erger worden! Schande!

Kortom: Boschoven is klaar voor 
de toekomst. Nee dus. Nederland 
denkt neutraal te kunnen blijven in 
de oorlog, maar het loopt anders. 
Al vóór mei gaat de ellende begin-
nen.
Geert Meeuwesen woont naast Kees 
van den Brandt. Ze moeten alle twee 
onder dienst. Maar misschien zal het 
hier geen oorlog worden? 
Een angstig voorgevoel maakt zich 
meester van veel bewoners op 
Boschoven......

Mei 1940

De Boschovenaren Geert Meeu-
wesen en Kees v.d. Brandt horen 
bij de soldaten die de 9 km lange 
Peellinie helpen verdedigen. Zij 
behoren bij de manschappen die 
een dag lang stand houden tegen 
een overmacht die beter getraind 
en beter bewapend is. Bovendien 
laten de Duitsers overvalcom-
mando's in Nederlandse uniformen 
met Nederlandse treinen rijden tot 
achter de Nederlandse linies. 
De Nederlandse linies worden van 
voor en van achter bestookt, maar 
houden nog stand. Pas als Stuka's, 
Duitse duikbommenwerpers, wor-

den ingezet moet men de dapper 
gestreden ongelijke strijd staken. 
Ze worden van voor, van achter en 
van boven beschoten door dodelijk 
Duits oorlogstuig.
Geert Meeuwesen ligt toeval-
lig naast Kees v.d. Brandt in een 
loopgraaf. Een vreselijke hel barst 
los. Angstaanjagende herrie, insla-
gen van kogels, gillende geraakte 
medesoldaten; links en rechts van 
Geert sneuvelen de soldaten die 
naast hem strijden. Ook Kees over-
leeft de helse strijd niet. Hij is het 
slachtoffer van een scherpschutter. 
Als Geert weer thuis komt is hij, 
zeer begrijpelijk, hevig aangedaan 
door het gebeurde.

Zelfs als jaren later buurtgenoten 
praten over de oorlog, zich afvra-
gen waar Hitler is gebleven, ze 
hem aan een balk willen hangen 
en er elke dag een stukje af willen 
knijpen met een nijptang, enz. enz. 
enz. hoort Geert dit alles niet aan. 
Hij draait zich zwijgend om en gaat 
naar huis. 
“Wij hebben hem er nooit over 
horen praten; hij liep langzaam 
zwijgend weg en keek dan naar de 
grond.....”

De bezetting brengt schaarste

Bij de familie Frans v.d. Brandt-
Seegers is de ontreddering groot 
nadat de oudste zoon Kees is 
gesneuveld. Het wordt bijna on-
dragelijk als enkele maanden later 
ook nog moeder Maria Seegers 
overlijdt. 
Twee dochters zijn al het huis uit 
en hebben elders een boerderij. In 
1941 trouwt Anna met Kees Tim-
mermans en gaat boeren op  
de ouderlijke boerderij. 
Ook Jef trouwt dat jaar met Jeanne 
Michielsen. Zij bouwen een nieuwe 
woning vast aan de al aanwezige 
schuur. In de schuur wordt een stal 
gebouwd. Voor het huis krijgen ze 
geen planken toegewezen voor een 
planken kap. Ondanks de schaar-
ste kunnen ze wel planken kopen 
om te gebruiken voor de zolder van 
de stal. Alhoewel de overheid an-
ders besliste, worden de schaarse, 
met moeite verworven planken 
verwerkt in de planken kap van de 
woning. Op de stalzolder komen 
ontschorste boomstammen met 
daarop een laag stro. 
Al snel na het begin van de bezet-
ting doet de schaarste zich voelen. 



74       van wirskaante verhalen uit de buurtschappen WO2

Langzaam maar wel heel zeker 
wordt de wurggreep van de bezet-
ter groter. 
In de paardenstal stonden drie 
paarden. Twee trekpaarden en 
een sierlijker paard als rijpaard en 
om voor een rijtuigje te spannen. 
Met veel machtsvertoon komt een 
hooggeplaatste Duitse militair, 
vergezeld van een gewone soldaat, 
langs de boerderijen. Twee paarden 
worden gevorderd. Er blijft slechts 
één paard over voor twee boerde-
rijen. 

Het tafereel zal zich nog min-
stens twee keer herhalen, telkens 
met een andere hoge militair en 
dezelfde gewone soldaat die een 
boerenzoon blijkt te zijn. De eerste 
keer bekijkt de soldaat het overge-
bleven paard met kennersblik. Dit 
paard is niet geschikt: veel te oud, 
daar hebben we niks aan. 
Gelukkig wist die Duitse boeren-
zoon dat twee boerderijen die met 
één paard moeten werken, dat ene 
paard echt niet konden missen. 
Het jaar daarna komt diezelfde 
soldaat, vergezeld van een andere 
gewichtige hoge militair met veel 
machtsvertoon langs. Tijdens het 
keuren springt het paard woest op-
zij. Waarom? Waardoor? “Dit paard 
is nog veel te jong, daar hebben 
we niks aan.”
Lang niet alle Duitsers waren 
angstaanjagende schurken.

De schaarste heeft echter naast 
ontstellend veel slechte kanten ook 
een kleine goede keerzijde: als je 
een beetje stout was legden de 
officiële kippen bijna geen officiële 
eieren en hield je dus eieren over.
Eieren! Wat kun je daar veel mee! 
Bijvoorbeeld: De zus van een van 
de onderduikers op Boschoven 
heeft nog een fotocamera van 
voor de oorlog. De fotorolletjes zijn 
allang op. Dat is vervelend, maar 
nog vervelender is dat niemand 
weet waar je die rolletjes kunt 
kopen, ze zijn er niet meer. Tot 
iemand meldt: "In Breda ken ik 
iemand die nog fotorolletjes heeft." 
Het adres wordt achterhaald en 
twee dames vertrekken te voet van 
Boschoven naar Breda, met een 
mandje eieren. Op de fiets naar 
Breda is veel te riskant, want je 
fiets is allang afgepakt voor je in 
Breda bent. Openbaar vervoer? 
Vergeet dat maar. En niemand 
heeft al een auto. Te voet dus. 20 
Km heen en 20 km terug. Een 
dagtaak.

Tot hun schrik krijgen ze een lift 
aangeboden van een aantal Duitse 
soldaten. Nee, nee, nee!! Mis-
schien zouden ze hun eer kwijt 
raken, maar zeker het mandje met 
eieren. Dapper gaan ze verder, te 
voet. Na een lange bewogen dag 
wandelen komen ze dolgelukkig 
terug op Boschoven.

Zij worden hartelijk ontvangen door 
vreselijk ongeruste mensen.  
Maar ze hebben een fotorolletje! 
Met veel gepeins en nog meer be-
leid worden de paar foto's gemaakt 
die op het rolletje passen. Nu nog 
een dag wandelen om het rolletje 
weg te brengen om het te laten 
ontwikkelen en afdrukken. Geluk-
kig hebben de kippen goed hun 
best gedaan en weer gezorgd voor 
een mandje eieren. Misschien is 
het voor te stellen hoe zuinig men 
was op de verworven foto's? 

Onderduikers

Diverse bewoners van Boschoven 
helpen onderduikers. Dit is abso-

Onderduiker Do bij Kees Timmerman.
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luut niet zonder gevaar. De verzets-
beweging weet via politiemensen 
uit het verzet vaak wanneer er 
zoekacties zijn. 
Maar kunnen ze altijd waarschu-
wen? En als er gewaarschuwd 
wordt, is dat dan een teken voor de 
Duitsers?
Men heeft de meest vreemde 
schuilplaatsen bedacht voor 
noodgevallen. Wat te denken van 
een varkenshok in de koeienstal? 
Je maakt dan een stuk wand los 
zodat je in een schuilplaats kunt 
komen in een hoop stro die tegen 
het varkenshok ligt getast. 
Vervolgens mest je dat hok slechts 
sporadisch uit. De varkens zitten 
dan onder de mest. Zij schuieren 
met die mest tegen de muren van 
het hok en maken meststrepen 
tegen de hele wand, zodat het luik 
niet meer opvalt. Duitsers die niet 
gesteld zijn op een laag varkens-
poep op hun kleren moeten wel 
een heel dwingend bevel krijgen 
om daar te zoeken.
Op Boschoven was ook een adres 
waar onderduikers in veilige 
perioden samen kwamen om te 
buurten, te dansen en te lachen. 
De pastoor kwam dit te weten en 
vond het eerst goed, maar heeft 
het daarna toch verboden. In alle 
voorzichtigheid ging men ondanks 
het pastorale verbod verder met 
elkaar te ontmoeten.
Toch is het helpen van onderdui-
kers, letterlijk, levensgevaarlijk. 
Bijna zo gevaarlijk als piloten 
helpen...

Piloten helpen

Miet Pauw, Geert Gerritsen en 
Adrianus van Gestel waren hoofd-
personen in het verzet te Baarle. 
Het leeuwenaandeel is voor hun 
rekening, maar zij kunnen dit niet 
alleen.

Op verschillende terreinen krijgen 
zij incidenteel hulp van meerdere 
jongeren die af en toe een klus 
helpen uitvoeren.
Zo is een Boschovenaar enkele ke-
ren behulpzaam om een piloot van 
Nederland naar België te brengen 
en over te dragen aan de volgende 
verzetsgroep. Hij stopt daarmee 
als zijn vrouw de angst om ver-
raden te worden niet meer aan 
kan. "Wij hebben twee kinderen 
en een derde op komst. Straks zijn 
we allemaal dood." "Ik mag daar 
toch gewoon lopen en een sigaret 
opsteken?" Het opsteken van een 
sigaret was het afgesproken teken 
voor: Gevaar! Laat niet horen dat je 
daar bent!
Het buiten lopen in spertijd is 
echter ook zeer gevaarlijk!

Bevrijding

Het gaat vreselijk te keer op Bo-
schoven. Nu, jaren later, weten we 

dat de gevechten zo hevig waren 
dat luchtsteun nodig was. Acht 
Typhoons schoten toen 47 grana-
ten af op vijandige tanks. De inge-
roepen steun van de Eerste Poolse 
Pantserdivisie was hard nodig.
De tol van de bevrijding is hoog 
op Boschoven: de boerderijen van 
de weduwe Havermans en van de 
familie Jacobs worden nagenoeg 
compleet verwoest. Ze branden 
bijna helemaal af.
Zowat alle huizen en andere ge-
bouwen hebben oorlogsschade.

Iedereen brengt een ontstellend 
angstige periode door in een kelder 
of andere schuilplaats. 
Op Boschoven zijn in die periode 
verschillende jonge gezinnen met 
kleine kinderen. Kleine kinderen 
die van nature nieuwsgierig zijn en 
tegelijk bang voor nieuwe, vreemde 
indrukken.
Het gaat van huilen tot ‘Mooi, 
boem boem doen.’ In een periode 



76       van wirskaante verhalen uit de buurtschappen WO2

dat er in dit oorverdovend lawaai 
elk moment een voltreffer kan 
komen is dat allemaal angstig 
beklemmend.
Als het eindelijk voorbij is en men 
tevoorschijn durft te komen, ziet 
men een complete verwoesting. 
Dat is niet zomaar opgeruimd. Na 
jaren lagen er op Boschoven nog 
kapotgeschoten tanks, scheef weg-
gezakt met de loop in een onbe-
stemde richting.
Overal restanten van wat ooit aan 
een huis, schuur, stal enz. enz. 
hoorde. De veestapels waren tot 
bijna nul teruggebracht.
Bijna onbegonnen werk om dit al-
lemaal weer goed te krijgen. 

Maar de eerste zorg: hoe is het 
met familie, buren, vrienden en 
bekenden? Leven ze nog? En hoe? 
Het kan dagen duren voor contact 
mogelijk is...

Kinderen beperkte vrijheid

Er is enorm veel werk te doen en 
dat met, zeker in het begin, gebrek 
aan van alles en nog wat, maar 
zeker niet aan ambitie. Het ziet er 
niet rooskleurig uit: woningen en 
bedrijfsgebouwen zwaar of minder 
zwaar beschadigd, de veestapels 
behoorlijk uitgedund, akkers en 
weilanden bevuild met niet ontplof-
te munitie en ander oorlogstuig. En 

wat te denken van geheel verloren 
of zwaar beschadigde huisraad, 
slechts nog gedeeltelijk bruikbare 
meubels en schaarste aan eerste 
levensbehoeften.
Alsof de zorgen al niet groot ge-
noeg zijn: de vele jonge kinderen 
op Boschoven zijn op een natuur-
lijke manier zeer nieuwsgierig en 
er is zo veel te zien in de buurt van 
de woningen en bedrijven. Zo veel 
gevaar ook, dat wel wordt gezien 
door de ouders, maar niet meteen 
door de kinderen. Zij krijgen een 
zeer duidelijk omschreven speel-
terrein toegewezen en een zeer 
groot streng verboden gebied. Als 
er weer eens een ongeluk wordt 
gemeld met ontploffend oorlogs-
tuig worden de gebiedsregels nog 
strenger gehandhaafd.

Hulp bij wederopbouw

De overheid doet wat ze kan: 
gelden voor wederopbouw, rege-
lingen voor huisraadschade enz. 
Natuurlijk is voldoende financiële 
steun van de overheid onmogelijk. 
Daarvoor is de schade te algemeen 
en te groot; bovendien is veel geld 
nodig voor het weer veilig maken 
van gebieden waar stevig is ge-
vochten. Opruimen van bewust ge-
plaatste mijnen, nog niet ontplofte 
granaten, verloren kogels enz. 
Overal is er grote of kleinere scha-
de. De mensen moeten wonen, het 
huishouden moet gedaan.  

Louis en Fons Olieslagers op een versierde wagen om de bevrijding te vieren.

Boerderij van de familie Jacobs, bij de bevrijding verwoest. Kees en Wies  
van Gorp-Jacobs hebben de familie opgevangen in hun woning.

In 1949 was de wederopbouw-
boerderij klaar en konden Toon,  
Kee en Fien daar gaan wonen.
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Het boerenbedrijf moet door. Men 
kan niet anders dan elkaar helpen. 
Veel Boschovenaren zijn familie 
van elkaar en burenhulp is nor-
maal. Woningen, opslagruimten, 
stallingen, landbouwgereedschap, 
men deelt waar nodig.
Tot jaren na de oorlog helpt de 
regering met o.a. wederopbouw, 
huisraadschade-regelingen enz. 
Meteen in 1945 wordt door de re-
gering het besluit op de Materieele 
Oorlogsschaden genomen.  
Om tot een min of meer eerlijk 
systeem te komen wordt een bon-
nenstelsel ingevoerd.

Illustraties beschikbaar gesteld door 
Frans van den Brandt.

Kapotgeschoten tanks op het weiland van Kees van Gorp-Jacobs,  
nog lang zwaar verboden terrein voor ons als kind.

Net na de oorlog hielp men elkaar 
waar het kon. Dit stuk schuur werd 
gebruikt door Kees Timmerman. 
De kapotgeschoten balk is op 
een praktische manier degelijk 
gerepareerd.

Formulier Huisraadschade-regeling.

Onderstaand het door de zusters zelf geschreven ‘Kort relaas van de 

belevenissen der zusters in Baarle-Hertog gedurende de oorlog 1940-

1944’. Dit was opgenomen in het boekje dat ter gelegenheid van 25 

jaar bevrijding is uitgekomen.

Baarle-dorp: zusters Franciscanessen 

Belevenissen van de zusters

Bij het begin van de inval heb-
ben de zusters, evenals de meeste 
mensen gereed gestaan voor de 
vlucht. Uiteindelijk zijn ze thuis 
gebleven en hebben ze in de 

kelder gewoond, met Siska en nog 
een paar buren. De oorlogsjaren 
verliepen zoals voor elkeen. En het 
was in Baarle nog steeds beter dan 
in België.

In mei ’44 worden de klassen inge-
nomen door de Duitse soldaten. 
De zusters mogen in hun klooster 
blijven wonen. Er wordt lesgegeven 
in de achterbouw bij Piet Jacobs 
en in de stallen bij Van Kaam en 
Janssens in de Kapelstraat (halve-
dagstelsel). Eén klas krijgt tralies 
en wordt gebruikt voor de krijgs-
gevangen. In augustus trekken de 
Duitsers weg. De klassen worden 
weer in orde gebracht en op 1 
september komen de kinderen 
weer naar school. Soms moeten 
we schuilen in de kelder of onder 
de haag. Na enkele dagen wordt 
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het zo druk met het leger dat de 
kinderen gaan thuisblijven.
Op zondag 24 september moe-
ten klassen en klooster worden 
ontruimd. Om 16 uur komt de 
verwittiging en om 20 uur is alles 
weg, dankzij de hulp van vele 
mensen. De studenten stapelen 
alle meubels en banken in één 
klas. Een deel van het schoolgerief 
wordt naar de kerkzolder gebracht 
(en gaat verloren in de brand van 
2 oktober). Ander gerief wordt door 
verschillende families zeer vrien-
delijk in bewaring meegenomen. 
De zusters slapen nu bij bakker 
Gulickx.
Op de pastorij komt de Generale 
Staf en Meneer Pastoor met Marie 
komen ook naar ‘Joke’. ’t Wordt 
er heel druk, maar ook heel gul! 
Op 1 oktober, tijdens de hoogmis, 
begint het geschut en we schuilen 
allen in de kelder van de bakkerij. 
’s Avonds wordt Jan nog opgeëist 
om mansgaten te helpen graven. 

De geheel vernielde Belgische jongensschool. coll. Janus Haneveer

Maandagmorgen zijn alle Duitsers 
weg uit de pastorij en we verhuizen 
samen naar de ruimere kelders. 
Die dag komen Emma Loots, Jos 
Janssens en de familie Hoefnagels 
ook nog, want op de Singel bran-
den er huizen. In de voormiddag 
gaan, tussen ’t geschut, nog de H. 
Hosties nuttigen in de sacristie. De 
kerk kreeg al een paar voltreffers. 
Rond 20.30 uur, toen iedereen 
in de kelders meenden te gaan 
slapen, komen Jan Gulickx en 
een Broeder ons verwittigen om 
de pastorij en heel de omgeving 
van de kerk te ontruimen. De 
prachtige kerk staat in lichterlaaie. 
Al de vluchtelingen (wel 50-60 
man) trekken met wat dekens, een 
weinig gerief en een kinderwiegje 
naar een bunker in de hof van de 
Broeders. 
Daar zitten nog heel wat mensen 
in angst en miserie. 
Dinsdag duurt de beschieting 
praktisch de hele dag. Rond 19 

u. komt de eerste Pool de bunker 
binnen. De doorbraak is er, maar 
de angst blijft nog. Woensdag en 
donderdag blijft iedereen nog in de 
bunker. De Zusters helpen af en 
toe bij de Broeders: brood smeren 
(Duitse ‘kuch’), luiers wassen en 
pap maken. 

Vrijdag hebben we een H. Mis van 
dankzegging in de kapel van de 
Broeders en daarna gaat elk naar 
zijn stukgeschoten huis. Diezelfde 
dag wordt de parochiezaal wat op-
gekuist en vanaf zaterdag worden 
daar de H. Missen opgedragen. Die 
noodkerk zal nog dienst doen tot 
in 1950. Enkele zusters vertrekken 
naar Herentals. De anderen wonen 
nog op de pastorij, later weer in 
het klooster.

Op 22 januari 1945 herbeginnen 
we de klassen in twee lokalen. 
Maar twee dagen later is het: alles 
terug ontruimen voor de Engelsen. 
Bij de familie Vinckx en bij Jos 
Bax krijgen we een noodlokaal. 
We werken weer met het halve-
dagstelsel. Na het Paasverlof kan 
iedereen weer naar zijn eigen klas.

Op 4 mei vieren we de bevrijding 
van Nederland. Op 11 mei een 
plechtige ‘vredesviering’ voor het 
hele dorp en de volgende dag 
mogen we samen met de kinde-
ren van Baarle-Nassau Koningin 
Wilhelmina en Prinses Juliana 
gaan groeten in Ulvenhout. Wat 
een pret!
Daarna beginnen we stilaan aan 
ons gewone werk voor de klas en 
het kloosterleven. Maar we hebben 
steeds ‘hartelijk’ samen-geleefd en 
lief en leed ook samen gedragen.

Bron:
Verbroedering Baarle, 
25 jaar bevrijding
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Baarle-dorp: geboorte van Paula Versmissen

Dubbele bevrijding
ANTOON VAN TUIJL

Eind september 1944 horen de mensen in Baarle al het naderende 

gerommel en geblaf van de kanonnen vanuit het zuiden. Alsof er een 

zwaar onweer op komst is. In spanning worden de gebeurtenissen afge-

wacht. Extra spanning moet er gevoeld zijn door Maria Versmissen. Zij 

is hoog zwanger. Hoe moet dat toch als de oorlog komt en zij zover is?

Met veel moeite weten de Poolse 
bevrijders op 1 oktober Zonderei-
gen te bevrijden. Op 2 oktober ruk-
ken ze op naar het Gorpeind. Daar 
stuiten ze op zodanige tegenstand 
dat de opmars even vertraagd 
wordt. Wanneer de Royal Air Force 
een zwaar Duits kanon uitschakelt, 
kan generaal Maczek verder. Langs 
drie lijnen nadert hij Baarle. Via 
het Gorpeind trekken zijn mannen 
op naar Loveren. Via de Turn-
houtseweg rukken ze op naar het 
centrum. Een derde as gaat meer 
oostelijk langs de Kievit. Op drie 
oktober stoten ze echt door en de 
hele omgeving is als een hel. Onze 
bange inwoners kruipen weg in 
huiskelders of in haastig gegraven 
schuilkelders in hun tuin.

Aan de Turnhoutseweg schuilt de 
familie Vermeeren-Versmissen. 
Daar zit ook Maria, die beseft dat 
ze elk moment kan bevallen. Wan-
neer bij Maria de weeën beginnen, 
gaat Pa Versmissen met gevaar 
voor eigen leven dwars door de 
vuurlinie naar dokter Govaerts. 
Een negenjarig nichtje moet 
de schuilkelder verlaten, want 
aanwezig zijn bij een geboorte…, 
nee dat kan niet in die tijd! Gust 
Vermeeren brengt haar weg. Door 
een droge sloot kruipend, bereiken 

ze ongedeerd de schuilkelder van 
Ome Chat Vermeeren.
Het duurt wel even voordat Pa 
met de dokter terug is. Ze moeten 
onderweg voortdurend schuilen en 
een zo veilig mogelijke route zien 
te vinden. Dokter Govaerts ziet bij 
aankomst dat Maria een ge-
zonde dochter ter wereld gebracht 
heeft. Paula noemt zij haar. Haar 
schoonzus heeft voor kraamvrouw 
gespeeld, terwijl tante Maria 
Vervoort de lantaarn vasthoudt om 
bij te lichten. Dokter Govaerts moet 
haar weer een beetje op de been 

helpen, want de situatie is haar 
even te machtig geworden.
Hier is toch wel sprake van een 
bijzondere samenloop van om-
standigheden. Terwijl Baarle op 
drie oktober bevrijd wordt van de 
bezetter, wordt Paula ‘bevrijd’ uit 
de moederschoot om in vrede te 
kunnen leven.

Gegevens voor dit verhaal werden 

aangedragen door Paula Versmissen 

en komen uit vroegere verhalen in Ons 

Weekblad.

Paula Versmissen (74): “Mijn tweede 
doopnaam is Paulina, als verwijzing 
naar de Polen, heeft mijn moeder voor 
gezorgd. Daarom heet ik Paula.”

Paula (één jaar oud) met haar broers Stan, Jos en Frans.
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Vanuit Vosselaar

Een vraagje over een onderduiker
HARRY BENSCHOP

De zoektocht vanuit heemkundekring Vosselaar naar een oorlogs-

slachtoffer uit hun gemeente is voorlopig geëindigd op de weg van 

Poppel naar Baarle, bij de tweede boerderij rechts na de grens. Bij de 

bevrijding op 5 oktober zou hij zijn doodgeschoten op het erf van die 

boerderij. Weet Amalia er meer van? Amalia ging op zoek.

Het gaat om Jozef Embrechts. 
Geboren in Vosselaar op 16 april 
1924. Hij was de broer van meester 
Embrechts van de gemeenteschool 
in Vosselaar, zoon van Kees Bok. 
Zijn vader had een café waar 
men Bockbier schonk, vandaar de 
bijnaam. Jozef Embrechts moest 
voor de Duitsers verplicht gaan 
werken. Dat weigerde hij, ging op 
de vlucht en verborg zich. Hij werd 
door de Gestapo gezocht. ‘Er is een 
verhaal’, zo mailt Jef Florizoone van 

heemkring Vosselaar aan Amalia, 
‘dat J. Embrechts was ondergedoken 
bij de familie Bax, een hoeve op 
Nederlands grondgebied, tweede 
huis rechts na de grens op de weg 
van Poppel naar Baarle.’ Zijn vraag 
aan Amalia: ‘Zijn er meer gegevens 
bekend over de omstandigheden van 
dat overlijden?’

Achter een muurtje
 
Eerst was alleen bekend dat Jozef 

Embrechts naar Poppel was ge-
vlucht. Yvonne Embrechts, zus van 
Jozef vertelt aan Stijn Marinus (het 
is zijn grootmoeder): “We waren 
met drie kinderen thuis, Jozef, 
René en ikzelf.” Yvonne was in 
1944 tien jaar.
“Jozef zat eerst ondergedoken bij 
de melkboer in de Kruisstraat, 
‘Den Tittel’, maar daar was het niet 
veilig genoeg. Daarom vluchtte 
hij naar Poppel. Daar werkte hij 
bij een boer.” Die heette in haar 
herinnering Bax. “Jozef had een 
fiets gemaakt zonder banden. Om 
na de bevrijding naar huis te kun-
nen rijden. Hij stond op een nacht 
achter een muurtje te kijken naar 
de gevechten tussen de Engelsen 
en de Duitsers en is dan dood-
geschoten. Achteraf is gebleken 
dat het waarschijnlijk een Duitse 
obus was. Jozef is toen in een kist 
gelegd en naar Vosselaar gebracht. 
Hij is opgebaard achteraan links 
in café Biljart, nu Calypso. Dit was 
het café van mijn ouders.” Hij is 
dan in Vosselaar begraven en later 
herbegraven in het familiegraf van 
de familie Embrechts.
Na de oorlog zou familie van Jozef 
nog zijn teruggegaan naar de boer 

Onderduiker Jozef Embrechts.

Overlijdensakte Jozef Embrechts.



van wirskaante verhalen uit de buurtschappen WO2        81

waar Jozef was gesneuveld. “Deze 
familie had de kleren van Jozef nog 
bewaard en wilde die teruggeven. 
Omdat dit te pijnlijk voor hen was, 
wilde men de kleren niet meer 
aanvaarden.” De ouders van Jozef 
zouden na de oorlog wel teleur-
gesteld zijn geweest omdat men 
Jozef nooit herdacht, weet zijn zus 
Yvonne van horen vertellen.

De zoektocht bij Amalia leverde 
snel resultaat. Oscar de Rooij liet 
weten dat Jozef Embrechts op de 
Lijst van oorlogsslachtoffers (ach-
terin deze Van Wirskaante) staat. 
Maar de overlijdensakte roept gelijk 
vragen op. Het overlijden van Jozef 
Embrechts is op 16 november 
1944 aangegeven door Baijens, 
Cornelis. Die verklaarde voor de 
ambtenaar van de burgerlijke 
stand van de gemeente Baarle-
Nassau, ‘uit eigen wetenschap 
kennis dragende, dat op zes 
october dezes jaar , ten zes ure in 

deze gemeente is overleden Jozef 
Louis Embrechts, oud twintig jaar, 
landbouwer, geboren te Gierle 
België en wonende te Vosselaar 
België, zoon van Embrechts Jos 
Jan, bierhandelaar en Van Looy 
Maria, zonder beroep, beiden wo-
nende te Vosselaar België.’ Geen 
verwijzing naar de familie Bax 
waar hij zou zijn ondergedoken. 
Om wat meer klaarheid te krijgen 
is via kadasteronderzoek in beeld 
gebracht waar Bax en Baijens in 

die tijd woonden: Baijens woonde 
op A410, Bax op A409, schuin 
tegenover elkaar op Groot-Bedaf. 
De boerderij van Bax staat nog niet 
ingetekend op de kaart uit 1924, 
die is gereedgekomen in 1933.

Eén ding lijkt wel duidelijk: Jozef 
Embrechts zat ondergedoken in 
de buurt van Groot-Bedaf. Maar 
waar? In een poging daar wat 
meer klaarheid in te krijgen, heeft 
Amalia contact gezocht met Kees 
Bax en Harrij Baijens. Zij waren bij 
de bevrijding buurjongens (A409 
en A410), vijf en vier jaar oud. Ze 
hebben beiden nog tot voor kort 
op Groot-Bedaf gewoond. Maar 
dan loopt het spoor dood. Lees het 
volgende artikel ‘Onderduikers op 
Bedaf, maar Embrechts?’ 

Bron: 
Twee of meer vergeten oorlogsslachtof-
fers van WOII in Vosselaar? Jef Flori-
zoone, hkk Adrien Ghys Vosselaar

Kadastrale kaart Groot-Bedaf 1924.

Hulpkaart uit 1940 waarop A409 
staat ingetekend.
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Op mijn vraag of hij wist of Jozef 

Embrechts aan het eind van de 

oorlog bij hen op de boerderij had 

gewerkt, gaf Kees Bax een verras-

send antwoord: “Bij ons thuis zat 

een andere onderduiker.”

Kees Bax was vijf jaar toen Baarle 
werd bevrijd. Samen met Harrij 
Baijens, die woonde toen als kleine 
jongen schuin aan de overkant van 
de straat, haalde hij herinneringen 
op uit die tijd.
“Bij ons werkte Sooij van Steen-
bergen. Hij kwam, geloof ik, uit 
Beerse.” Tijdens het telefoontje of 
ik even langs kon komen om over 
het zoekwerk uit Vosselaar over Jo-
zef Embrechts te praten, had Kees 
al gezegd: “Ik heb nog een foto van 
Sooij, met ons pa voor de boerderij 
op Groot-Bedaf, met de paarden.”

De vader van Harrij Baijens had 

Groot-Bedaf: Kees Bax en Harrij Baijens

Onderduikers op Bedaf, maar Embrechts?
HARRY BENSCHOP

op 16 november het overlijden van 
Jozef Embrechts bij de gemeente 
Baarle-Nassau gemeld. Toch zei 
de naam Embrechts ook Harrij 
helemaal niets. “Wel de naam Jos 
Geens of Geenen. In onze huiska-
mer heeft lang een grote foto van 
hem gehangen.” Ook deze Jos was 
verongelukt in de nadagen van de 
oorlog. “Ik zie hem nog zo liggen, 

Kees Bax en Harrij Baijens.

Onderduiker Sooij van Steenbergen, voor de boerderij van Bax op Groot Bedaf.

op twee tafels met een laken 
erover.” Harrij Baijens was toen vier 
jaar. “Ik keek zo achter op zijn voet. 
Een stuk van zijn hiel was er af. Dat 
beeld zal me altijd bij blijven.” De 
ouders van Jos zijn nog lang na de 
oorlog bij de familie Baijens blijven 
komen. Dus er kan geen misver-
stand zijn over de naam. Jos Geens 
kwam ook uit Beerse.
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“Bij ons zaten nog meer mensen 
ondergedoken”, zegt Harrij Baijens. 
“Mensen uit de buurt. Sjaak Ver-
donk en Huub van Alphen.” Huub 
woonde in het dwarsstraatje van 
Groot-Bedaf, wat nu nummer 12 is. 
“Zijn vrouw leeft nog, die kan je vast 
nog veel vertellen over de oorlog.”
Kees Bax gaf nog wel aan dat in het 
eerste huis over de grens (vanuit 

Baarle gezien), het is nu afgebrand, 
ook een Bax woonde. Geen familie, 
maar in de oorlog zat wel een zoon 
van die Bax bij hen op Groot-Bedaf 
ondergedoken. Of Embrechts bij die 
Bax zat ondergedoken…?

Gericht op Poppel

Beiden vertellen dat Groot-Bedaf 
vroeger veel meer gericht was op 
Poppel dan op Baarle. “We zijn alle 
twee in Poppel naar school geweest. 
Naar Baarle lag een zandweg, in de 
winter kwam je daar niet door. Naar 
Poppel lag een verharde weg en het 
was maar drie kilometer. Baarle was 
zes.” De laatste twee jaar moest je 
naar de Nederlandse school, ten-
minste als je een beetje kon leren. 
“Moest je wel een klas overdoen. 
Maar anders kon je niet doorleren in 
Nederland.”
Kerkelijk hoorde Groot-Bedaf onder 
Poppel. In de oorlogsjaren bleven 
ze in Poppel naar de kerk gaan. “Of 
mijn ouders een papier moesten 
hebben om de grens over te ste-
ken, weet ik echt niet”, zegt Harrij 
Baijens.

‘Net over de grens woonde nog een 
Bax, geen familie’.

Ferdinandje

Precies op de grens, op de Leij, zat 
een grenspost. Op het Kasteel van 
de Schrieken was een grotere post: 
“Met de bazen. Daar zat wel 120 
man.” Die Duitsers kwamen gere-
geld bij de boeren van Groot-Bedaf 
langs om melk en eieren te halen. 
“Wij kregen dan altijd koekjes van 
hen. Eigenlijk ging het er in die 
oorlogsjaren best gemoedelijk aan 
toe.”
En dan valt de naam ‘Ferdinandje’. 
“Die zat ook op het Kasteel van de 
Schrieken. Als je wat de grens over 
wilde hebben, moest je langs hem. 
Voordat je de benodigde stempels 
kreeg, moest er eerst wat onder 
tafel worden geschoven.” Dat zijn 
de verhalen die ze later hebben 
gehoord, als er thuis over de oorlog Kasteel De Schrieken.

werd verteld.
Veel weten ze niet 
over Ferdinandje, de 
Ortskommandant 
in Baarle. “Hij deed 
ook de controles 
bij de boeren. Als 
er gedorst was, be-
paalde hij op basis 
van de grootte van 
het gezin hoeveel 
zakken een boer 
voor eigen gebruik 
mocht houden. 
Zoveel kinderen, 
zoveel zakken. De 
rest moest worden 
ingeleverd bij de 
Duitsers.”

Ome Neel

Tegenover de 
familie Bax woonde 
Ome Neel (Cornelis) 
Martens. “Een broer 
van mijn moeder”, 
zegt Kees. Tijdens 

de bevrijding zat hij in de schuil-
kelder achter het huis. “Die werd 
niet afgeschermd met pakken stro, 
maar met bussels. Een kogel ging 
er zo doorheen, hij werd in zijn 
longen geraakt.”
In die dagen verschansten de Duit-
sers zich op meerdere boerderijen 
in Groot-Bedaf. De Polen zaten op 
de Veldbraak. “Aan de Duitsers

Voor het ‘Bijwoonen van lijkdienst van haaren neef’ 
kreeg Josephina Haagen éénmalig toestemming om op 
de grensovergang Bedaf de grens naar Poppel over te 
gaan. coll. Jan van den Burg



84       van wirskaante verhalen uit de buurtschappen WO2

vroegen mijn ouders of er een arts 
bij hen was. Die was er niet. Maar 
zij wisten wel dat er bij de Polen op 
de Veldbraak eentje moest zijn.” Op 
eigen risico mochten ze daar naar 
toe. De Duitsers zouden hen niets 
doen, maar de Polen moesten na-
tuurlijk overtuigd zijn van hun goede 
bedoelingen.
Met goedkeuring van de Duitsers 
gingen de families Bax en Baijens 
naar de boerderij van Van Alphen, 
500 meter verderop. “Ome Neel 
werd in een kruiwagen meege-
voerd.” Daar werd hij achtergelaten. 
De ouders liepen met hun kinderen 
door naar de Veldbraak, naar de 
boerderij van Martens waar de moe-
der van Kees was geboren. “Ik zat 
bij jouw vader in zijn nek”, herinnert 
Harrij Baijens zich nog als de dag 
van gisteren. “Terwijl ik dat hele 
stuk mocht lopen”, bromt Kees. “Op 
Het Voske stond alles in brand. De 
vliegende bommen kwamen over”, 
herinneren beiden hun tocht.
Op de Veldbraak is contact gezocht 
met de Polen. “Er is een rode-kruis-
wagen gekomen. Vader Baijens 
moest mee om Ome Neel op te 
halen.” Hij is vervolgens naar het 

ziekenhuis in Lier afgevoerd, waar 
hij op 15 oktober 1944 is overle-
den aan zijn longaandoening. “Hij 
is later begraven in Baarle-Nassau, 
het graf is er nog”, besluit Kees.

Strijd op Groot-Bedaf

In het strijdgeweld deed moeder 
Bax de deur op slot en ging mel-

ken. “Mijn broer Frans zat binnen. 
Hij was zes jaar ouder. De Duitsers 
wilden de boerderij binnen, maar 
Frans was te klein om de sloten te 
openen. Of hij Duits verstond, ik 
denk het niet, maar toch lukte het 
de Duitsers om hem op een krukje 
te doen staan en zo de schuif 
van de deur te halen. Toen mijn 
moeder terug kwam uit de stal, zat 
het hele huis vol Duitsers”, vertelt 
Kees.
De Poolse tanks kwamen van de 
boerderij van Van Alphen recht op 
het huis van de familie Bax afrij-
den. ‘Die moet ik hebben’, dacht 
een Duitse soldaat bij het zien van 
de eerste tank. Vanuit de boerderij 
werd er gevuurd. Volgende tanks 
reden er omheen. 
“Iedereen zat in de schuilkelders 
achter het huis”, herinneren beiden 
de verhalen van later. “De Polen 
reden niet over de kruising voor 
ons huis. Ze waren bang voor 
landmijnen”, zegt Kees. “Stonden 
ze ineens achter ons huis. Nooit 
heb ik ons vader zo bang gezien. 
Nadat er twee keer was geschoten, 

Neel Martens en Fien Timmermans.

Op de achtergrond de boerderij van Martens. 
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was hij er al wat geruster op. ‘Ze 
schieten er niet twee keer neffen’, 
moet hij hebben geroepen”. De 
Poolse tanks waren gericht op de 
kerktoren van Poppel.
Een Poolse motorrijder die het erf 
van Tuijtelaars op reed – “De boer-
derij naast ons richting grens” – is 
door de Duitsers doodgeschoten. 
Die zaten verschanst in die boerde-
rij. “De Polen hebben de boerderij 
van Tuijtelaars in de fik geschoten. 
Die is helemaal afgebrand. Een 
vluchtende Duitsers is bij ons 
achter in het veld doodgeschoten”, 
aldus Kees.

Noodwoningen

De familie Tuijtelaars (Groot-Bedaf 
nr. 5) is bij de familie Bax gaan 
inwonen. “Zij woonden in het 
voorhuis, daar waren twee kamers, 

eentje om te wonen en de ander 
om te slapen. Wij sliepen zelf op 
de grote open zolder, meisjes en 
jongens apart”, weet Kees nog. 
“De koeien van Tuijtelaars stonden 
bij ons op stal. Ze hadden afspra-
ken gemaakt over de mest.” Eerst 
heeft Tuijtelaars een noodwoning 
gebouwd. Dat is later de varkens-
stal geworden. Kees: “Die staat er 
nog steeds.” Op de oude fundering 
is het woonhuis weer opgebouwd.
“Onze boerderij (Groot-Bedaf 
3) had geen noemenswaardige 
schade”, zegt Kees Bax. Bij Baij-
ens (Groot-Bedaf 10) was de stal 
weg; het woonhuis ongeschonden. 
“Al onze koeien waren dood”, 
weet Harrij Baijens nog te vertel-
len. Kees vervolgt: “De boerderij 
van Ome Neel (Groot-Bedaf 8) is 
helemaal geruimd. Die dateerde 
uit 1855. Later is hij langs het 

weggetje naar Van Alphen opnieuw 
opgebouwd. Het huis behield 
huisnummer 8. Daarom loopt de 
nummering op Groot-Bedaf zo raar. 
Van Alphen heeft nummer 12.”
Ook bij Brock (Groot-Bedaf 4) is 
een noodwoning gebouwd.

Terugtocht

Op hun terugtocht namen de 
Duitsers alles mee. “De Duitsers 
hadden hun paarden vaak bij ons 
gestald. Toen ze de aftocht bliezen, 
was mijn vader niet thuis. Ze 
namen alle paarden mee, ook die 
van ons.” Vader Bax is ze achterna 
gegaan, tot in Turnhout. Daar 
maakte hij de Duitsers wijs dat een 
paard van hem drachtig was: ‘Daar 
kunnen jullie niets mee.’ “Hij kon 
het mee terug naar huis nemen”, 
gniffelt Kees na 75 jaar.

Ulicoten: Gust Geerts

De bevrijding van Ulicoten
JEROEN GEERTS

“Ulicoten is op zaterdag 28 oktober 1944 bevrijd. Ik was toen 16 

jaar”. Gust Geerts haalt zijn herinneringen op aan de bevrijding van 

Ulicoten. Gust is op 24 juli 1928 geboren. Zijn zoon Jeroen Geerts 

heeft het voor Amalia opgetekend.

“Ons gezin bestond uit vader Sjef, 
moeder Marie, Janus (1925), 
Gérard (1927), Gust (1928), Bet-
sie (1930), Bernard (1932), Jos 
(1934), Piet (1937), Josephien 
(1939), Ans (1942) en een meid.
Het begon eigenlijk al in juni, de 
invasie. Toen hadden we nergens 
iets van gewaar, behalve van de 
krant een beetje. De geallieerden 
waren aan land gekomen, maar 
hadden veel tegenslag gehad. Tot 

oktober hebben we moeten wach-
ten totdat ze hier waren. Degenen 
die een radio hadden, hadden 
deze moeten inleveren. Sommigen 
leverden hun radio niet in.”

Dolle Dinsdag, 5 september

“Er waren berichten dat de geal-
lieerden op komst waren. De Duit-
sers, die op Huize Vijverhof zaten, 
wilden met geweld weg. 

Toen moest de mulder (eigenlijk 
Vic van de mulder: Vic Theeuwes) 
met zijn houtgasauto naar huize 
Vijverhof. De auto werd gevorderd 
om de spullen van de Duitsers mee 
te nemen. Er waren anders geen 
vrachtwagens in Ulicoten.  
Die auto werd gesaboteerd. En 
toen moesten er paarden en 
wagens gevorderd worden. In het 
hele dorp Ulicoten waren opeens 

Gust Geerts.
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praktisch geen paarden en wagens 
beschikbaar, alleen bij Fons Rijvers 
en bij Ackerveeken op de Heihoef. 
Sommige boeren vertelden dat hun 
paard en wagen bij het vliegveld 
aan het rijden was (In Gilze-Rijen, 
het vliegveld werd regelmatig 
gebombardeerd door de geallieer-
den en de gaten moesten gemaakt 
worden.) 
De Duitsers moesten er nog één 
paard en wagen bij hebben. Uitein-
delijk kwamen ze ’s nachts bij ons, 
wij lagen al te bed. Wij verwacht-
ten ze eigenlijk al. Er was iets op 
handen. De Duitsers bleven lang 
bodderen aan de deur, ze bleven 
maar aan de gang en toen kwam 
ons pa er uiteindelijk uit. 
Ons pa moest een paard en wagen 
inspannen. Onze twee paarden 
stonden ver van huis. Die waren 
expres zo ver weg gezet: achter 
op de Heikant. Wij noemden dit 
weilandje ‘het wit huiske’,  omdat 
iets verder op België het wit huisje 
stond. De Duitsers gingen met ons 
pa naar ‘het wit huiske’. Onze pa 
was zo bang dat hij niet durfde te 
weigeren.

Ondertussen moesten wij onder-
duiken: onze Janus, onze Gérard 

en ik. Terwijl onze pa een paard 
aan het halen was, zei ons moeder 
dat ons pa gezegd had, dat wij 
de bossen in moesten gaan, want 
anders zou iemand van ons mis-
schien mee moeten als voerman. 
Wij gingen langs de andere kant, 
langs de Oude Strumptse pad, de 
bossen in, dit was ’s nachts. 
De Duitsers hebben ‘De Grijze’ 
meegenomen. Het andere paard 
was een stamboekpaard, een 
makkelijk paard, ‘De Bertha’. Maar 
die wilde onze pa niet meegeven, 
hij zei dat het een oud paard was. 

Onze Gérard had het getuig van het 
paard weggestopt, ons pa wist niet 
waar het getuig was. Het paard 
van de mulder stond normaal ook 
bij ons in de stal, omdat de mulder 
zelf geen stal had. Het getuig van 
het paard van de mulder was wel 
bij ons. (Ik weet niet meer waar 
het paard van de mulder was, 
misschien dat het ergens anders 
in de wei stond.) Ons paard moest 
met het getuig van het paard van 
de mulder (het gareel en het zoal 
(zadel)) ingespannen worden. Daar 
zijn ze mee weggegaan. Onze pa 
heeft het nog zo ver kunnen krijgen 
dat hij zelf niet mee hoefde met 
paard en wagen.
Fons Rijvers en Frans Ackerveeken 
zijn wel mee geweest. Met drie 
paarden en drie wagens zijn ze 
met de spullen van huize Vijverhof 
vertrokken, op 6 september. 
’s Morgens om een uur of 8 kwam 
ons pa ons halen. Hij stond bij 
Jaan-ome bos te zwaaien met 
een zakdoek, dat wij tevoorschijn 
konden komen. 

Na een paar dagen kwamen de 
Duitsers weer terug. Fons Rijvers 
en Frans Ackerveeken kwamen ook 

De Duitsers hebben Huize Vijverhof gevorderd, foto uit ca. 1936. 

Gust met links de Bertha, een roodbruine vos en de Martha, een nieuw paard, 
vervanger van het paard dat de Duitsers hadden meegenomen, foto uit ca. 1947.
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terug met hun paard en wagen. De 
Duitsers vertelden dat ons paard 
en wagen ook op komst was.
Op zondag 17 september kwamen 
hier zweefvliegtuigen over, later 
hoorden we dat dit te maken had 
met Market Garden, de slag om 
Arnhem. Wij hebben ons paard en 
wagen nooit meer gezien.”

Tankval

“Nadat Baarle-dorp begin oktober 
was bevrijd, kwamen de Duitsers 
in Ulicoten rond. Ze kwamen 
passen invorderen. Ik had mijn 
overal uitgetrokken en een korte 
broek aangedaan. Met de 16 jaar 
kreeg je een pas. Ik had dus wel 
een pas, maar we deden alsof ik er 
nog geen had. Ik hoorde nog bij de 
kleinmannen. De Duitsers namen 
de passen mee van de mannen 
vanaf 16 jaar. Deze mannen moes-
ten zich ’s avonds melden in het 
dorp, om een tankval te graven bij 
het Hondseind. Broekhuis, de baas 
van de politie in Ulicoten, had het 
zo kunnen praten dat onze vader 
naar huis mocht. Ook onze Janus 
mocht naar huis om het stalwerk 
te doen, zoals koeien melken en 

beesten voeieren. Onze Gérard 
moest echter de tankval mee gra-
ven met een hele groep mannen. 
Hij moest dat doen iedere avond 
en nacht, tot ongeveer de laatste 
week van de bevrijding.”

Drie weken in de kelder

“Er was gerommel dat de bevrijders 
kort bij waren. Wij zouden niet 
meer naar boven gaan om te gaan 
slapen. De kleinsten zouden in de 
kamer blijven slapen. Een granaat-
scherf (ik denk vanuit de richting 
van Baarle) vloog begin oktober 
door het raam naast de voordeur, 
door twee kamers en sloeg in tegen 
de slaapkamermuur van mijn ou-
ders. Net onder deze muur waren 
de kleinsten aan het slapen. Hier 
was het dus ook niet meer veilig. 
We moesten naar de kelder. 
Vanaf die dag tot 28 oktober 
hebben we zo’n drie weken in 
de kelder gezeten. Heel deze drie 
weken was het onrustig; er werd 
regelmatig geschoten. Ondertussen 
moest het werk wel doorgaan, de 
koeien melken en voeieren. Alle-
maal met tussenpozen. We hadden 
geen radio. 

Wat we deden in de kelder? ‘Bid-
den, bidden, onze lieven heer van 
het kruis’, rozenhoeike bidden. We 
hebben geen honger geleden. We 
hadden melk en eieren, we bakten 
zelf en we hadden putwater. Er 
was geen elektriciteit meer, licht 
hadden we van petrollampke.
De molen is ook nog beschoten 
geweest vanuit de Strumpt, vanaf 
Sjef Peerden denk ik (de wieken 
waren er al lang af, die zijn er in 
’33 afgewaaid, met een storm). De 
Engelsen waren al op de Strumpt. 
De buren hadden onder de molen 
een schuilplaats gevonden. Toen 
de molen beschoten werd, zijn de 
buren met drie man (Philomientje 
Aerts-Timmermans, Jan Aerts en 
Harrie Godrie, een neef denk ik)) 
ook nog bij ons in de kelder geko-
men. In de laatste week zaten we 
er toen met veertien: wij met elven 
(vader en moeder en 9 kinderen 
(de meid was naar huis) plus drie 
man van de buren. De Engelsen 
hebben toen vanuit de Strumpt een 

Ons huis aan de Molenstraat, nu nummer 16. Links van de voordeur ging de 
granaatscherf door de raam. Foto uit ca. 1950.

Nog in de jaren 30 is de kerk 
flink uitgebreid met zijbeuken en 
voorportaal (zie ook Van Wirskaante 
2018/2 pag. 59 voor de situatie vóór 
1933). De linkertoren schoten de 
Engelsen er vanaf de Strumpt af.
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van de twee torens van de kerk af 
geschoten.”

Vanaf de Strumpt

“Sjef Peerden en Gust Boeren die 
op de Strumpt woonden, zijn nog 
bij ons geweest toen de Engelsen 
al bij hen waren. Zij kwamen kij-
ken hoe bij ons en bij Seeuws de 
situatie was. Dat was ’s woensdags 

voor de bevrijding. Zij vertelden 
dat de Engelsen al op de Strumpt 
waren. De andere dag (donder-
dag) is er een Amerikaan met een 
patrouille geweest om te kijken 
waar de Duitsers waren bij ons in 
de buurt. Hij kwam bij ons in de 
kelder kijken of er Duitsers waren. 
Bij Sjef van Prouwe (Laurijssen) in 
de Bosstraat (nu Bosstraat 3) en 
op de Armeshof zaten nog Duitsers 
en in het dorp ook. In de stal heeft 
die Amerikaan door de raampjes 
gekeken waar de Duitsers za-
ten. Naderhand hebben we nog 
Duitsers bij ons over de werft zien 
lopen.
Vrijdag is er een hele patrouille te 
voet, met kaskes op de rug (radio) 
vanaf de Strumpt naar het dorp 
gekomen, sluipend naast de weg. 
Tussen de molen en de boerde-
rij van Broosens stond niks. De 
Duitsers die bij Sjef van Prouwe 
in de Bosstraat zaten, moeten de 
patrouille gezien hebben, die op 
weg was naar het dorp en heb-
ben de boerderij van Geert Broos 
in brand geschoten. Toen ze de 
boerderij van Geert Broos in de 
brand geschoten hadden, waren 
wij niet zo fel meer om te kijken. 

Net als anders, als er iets te doen 
was, dan zaten we in de kelder 
natuurlijk; dan zagen we niks, het 
was niet geriskeerd om buiten te 
lopen, maar we hoorden wel wat. 
In het dorp is toen man tegen 
man gevochten, Engelsen tegen 
Duitsers.”

Opgeblazen

“De Duitsers hadden springstof in 
de kerk gestopt. Om de kerk te la-
ten springen als ze moesten terug-
trekken, zodat dit geen uitzichtpunt 
meer kon zijn. De leiding om de 
kerk te laten springen liep van Ka-
rel de Zwart aan de Chaamseweg 
(waar Ad Geerts nu woont), naar 
de kerk, een paar honderd meter. 
Ik heb gehoord dat deze leiding 
twee keer gesaboteerd werd en dat 
daarop de Duitsers dreigden om de 
pastoor dood te schieten, als het 
meer zou gebeuren. Van vrijdag op 
zaterdag is de kerk opgeblazen…
Zaterdag hoorden we de hele dag 
gerommel, er reden tanks.  
’s Middags kwam Jaan Kusters uit 
het dorp, naar zijn vee en kwam 
langs ons. Hij vertelde dat de hele 
voormiddag al tanks door het dorp 

Interieur van de kerk, met links de 
praaltroon van Sint Bernardus en 
rechts de preekstoel.

De grote communiebank, waar we met z’n achten naast elkaar geknield 
wachtten totdat de pastoor de hostie in onze mond legde. Met daarachter het 
altaar en het prachtige houtsnijwerk.

Onze pastoor Van Steen  
bij de verwoeste kerk.
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reden, vanuit Boal. Wij zijn toen ’s 
middags weeste kijken, langs een 
kerkpadje door de akkers. Terwijl 
onze Janus, onze Gérard en ik 
in het dorp waren, is er ook nog 
een jeep van de Strumpt geko-
men. Deze reed op een mijn in 
de Molenstraat. De weg was hier 
opgebroken en er waren mijnen 
omheen gelegd. Daarbij zijn enkele 
gewonden gevallen, onder andere 
Frans van de mulder (Theeuwes) 
heeft een scherf in zijn gezicht 
gehad. Die is toen nog naar het 
ziekenhuis in Turnhout gebracht.”

Foto’s: fam. Geerts. Misviering in de open lucht.

Zondereigen: Jozef (Jef) Van Gils

Het ouderlijk huis afgebrand
HARRY BENSCHOP

De eerste twee leerjaren heeft Jef Van Gils (81) in Lichtaart (bij Kasterlee) 

gevolgd. Dat dorp was in tegenstelling tot Zondereigen zo goed als onge-

schonden uit de oorlog gekomen. Toch heeft Jef veel herinneringen aan 

Zondereigen tijdens en na de oorlog en van het bevrijdingsgeweld.  

Zelf noemde hij het ‘verhaaltjes’ toen ik bij hem langs ging in Hoogstraten.

Jef, zijn moeder noemde hem altijd 
Jozef, zit in het laatste jaar van de 
oorlog op de kleuterschool in Zon-
dereigen, bij de zusters (verhaaltje 
De klein patatjes). Als de strijd 
om de bevrijding van Zondereigen 
begint, zit Jef net in het eerste 
leerjaar. De lokalen zijn op de plek 
waar later de brandweerkazerne 
was. Direct van school gaat hij met 
zijn ouders naar de schuilkelder 
achterin de tuin van zijn grootou-
ders (Op de hielen). Kort voor de 
strijd losbarst, heeft zijn vader heel 
veel geluk gehad (Obus). 

Tijdens de oorlog is het bij de 
grootouders met ‘al die mannen 
van voor in de twintig’ een gezel-
lige bende. Maar wat te doen als 
een onderduiker met zijn verloofde 
‘op hoge hakken’ na de oorlog 
langskomt (Wit brood voor Luikse 
madam). Een nonkel is in Duits-
land te werk gesteld (Valse trucs).
Al pratend tekent Jef een plat-
tegrond van het ouderlijk huis, 
de boerderij van zijn grootouders 
die in ’44 helemaal is verwoest 
(Ouderlijk huis, Grootvader en 
Vernoemen). De eerste twee leer-

jaren heeft hij buiten Zondereigen 
gedaan (Op school in Lichtaart). 
Op vakantie thuis was het nog 
niet bepaald rustig in het dorp 
(Vliegende bom ‘op Strikke’). Het 
derde leerjaar heeft Jef weer in 
Zondereigen gevolgd. En heeft hij 
heel veel mis gediend (Kerkgang). 
 
Jef was de oudste in het gezin van 
Van Gils-Embrechts. Zijn ouders 
hebben een kruidenierswinkel 
gehad. Hij is na zijn trouwen naar 
Hoogstraten vertrokken, waar hij 
nog altijd woont.

Jef Van Gils.
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De klein patatjes
 
Het was goed weer, steekt Jef van 
wal. Vijf nonkels woonden nog 
thuis op de boerderij. En twee 
tantes. “Nonkel Fons, Sooi, Louis, 
Jos en Emille. Tante Fien en tante 
Marja. Ze waren met tienen.” Jefs 
vader was al het huis uit. Die 
woonde aan dezelfde kant van 
de Dorpsstraat, wat meer op de 
kerk aan.
Ze waren die dag in september 
de patatten gaan uitdoen op De 
Winkels. De familie Van Gils had 
verschillende stukken grond langs 
de Oude Baan richting Merks-
plas, De Winkels was er een van, 
het lag bij het kapelletje. Meer 
naar het dorp, waar nu het Burg. 
Leestmansplantsoen is, lag een 
akker die ze in de familie ‘Het 
Verbrand Huis’ noemden. Manu, 
Jefs broer en Jef zelf waren als 
kleine bengels mee, “om de klein 

patatjes op te rapen.” Die werden 
gebruikt om aan de varkens te 
geven. “Iedereen mestte onder de 
oorlog wel een varken.”
Ze hadden er al een hele hoop 
opgeraapt en in een soort bolderkar 
gedaan. Jef tekent het karretje, een 
meter lang, een halve meter breed, 
zeker 60 cm hoog. Dat was hele-
maal volgeladen. Ze stonden op het 
punt naar huis te gaan, een kleine 
kilometer verderop. De Oude Baan 
was in die tijd niet meer dan een 
karrespoor met een fietspadje van as 
erlangs.
“We waren net aan het stappen. 
Hoorden we plots lawaai achter ons. 
Een rij Duitsers kwam aangemar-
cheerd. Er werd gecommandeerd.” 
Ze liepen honderd meter ervoor. In 
panische angst zetten ze het op een 
lopen. Het karretje belandde in de 
gracht naast de weg.
De Duitsers kwamen dichter en 
dichter. Bij Het Verbrand Huis 

stonden twee grote houtmijten 
(musterds), sprokkelhout samen-
gebonden in bussels, hout dat 
werd gebruikt om het vuur of de 
oven aan te steken. “Rillend van 
angst verscholen we ons achter de 
musterds. Tot we niks meer van 
de Duitsers hoorden.” Toen pas 
kwamen Manu en Jef erachter 

Op Het Verbrand Huis stonden twee musterds. Met zijn gezin heeft Mon Willebrords er na de bevrijding enkele dagen 
gebivakkeerd. De Oude Baan was in die tijd niet meer dan een karrespoor met een fietspadje van as erlangs.

Nonkels in de boomgaard.
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vandaan. “Ons karretje lag nog in 
de gracht. Maar ook de patatjes.” 
Ze hebben de patatjes weer in het 
karretje gedaan. Thuis hebben ze 
niet verteld dat het karretje in de 
gracht was beland. “De Duitsers 
hebben het grootste deel gepikt”, 
gaven ze als uitleg dat alleen de 
bodem van het karretje bedekt 
was.
Jef herinnert zich van de Duitsers 
dat ze een ‘ronde bus’ op hun rug 
hadden. “Wat er in zat? Die bussen 
waren kaki van kleur.” Ze waren 
gelukkig gewoon voorbij gemar-
cheerd. “Misschien hebben ze wel 
hard gelachen om die twee bang 
jong.”

Op de hielen
 
In het eerste studiejaar zat Jef bij 
juffrouw Peeraer in de klas. “We 
zagen de vliegtuigen naar beneden 
duiken. De bommen vielen eruit.” 
Met zijn moeder vluchtte hij en 
nog vier kinderen naar de tuin 
achter het ouderlijk huis. “Achter 
de boerderij van mijn grootmoeder 
lag een moestuin, daarachter een 
groot kippenhok. En achter dat kip-
penhok een hoogstamboomgaard 
en een weiland. Nonkel Fons had 
in die boomgaard een schuilkelder 
gegraven.” 
Die schuilkelder was een meter 
diep, met stellingen van hout. 
Bovenop lagen graszoden ter 
camouflage. “Een kogel vloog er zo 
niet direct door.” Aan beide kanten 
was iets gemaakt om op te zitten.
“Binnen was het alleen maar 
bidden, bidden, bidden.” Tegen 
valavond zijn ze erin gekropen. 
Nonkel Fons stond buiten: “Die 
hield de toestand in het oog.” Een 
petroleumlamp zorgde voor wat 
licht binnen.
Later op de avond is iedereen naar 
de schuilkelder bij de buren ge-

gaan. Hun art-deco huis, het huis 
met gele stenen bij het fietspadje 
naar de Ginhovense akker, was 
helemaal onderkelderd. Een echte 
kelder, met een stenen gewelf. 
Langs een trap aan buitenkant kon 
je er in komen. 
Ook langs binnen was een 
toegang, weet Jef nog. Het was 
familie langs grootmoeders kant, 
Mercelis.
“Er was veel volk binnen. Op de 
grond lagen enkele matrassen, voor 
de kleinsten. Ook hier weer bidden. 
Schieten, weerlichten, flitsen. Het 
volle geweld barste die nacht los.”

Op zeker moment kwamen een 
paar Polen de kelder binnen. “Met 
pillicht, met volledige bewape-
ning. Zitten hier Duitsers, was 
hun vraag.” Toen iedereen neen 
schudde, gingen de Polen via 
de binnentrap het huis binnen. 
“Ze waren nog niet boven of er 
kwamen Duitsers langs de trap 
de kelder in. Engelsen binnen?” 
Die Duitsers gingen ook naar 
boven. “Ze zaten elkaar echt op de 
hielen.” Nonkel Fons berichtte die 
nacht: ‘Het ouderlijk huis staat in 
brand.’

Toen ze uit de kelder mochten, 
stond de hele Dorpsstraat vol 
tanks. “Het ouderlijk huis was 
helemaal uitgebrand. Het lag voor 
twee derde in puin. Alle vee was 
dood. Van de kerktoren was de 
spits af. Een groot deel van het 
schip was afgebrand.” Jef ziet het 
allemaal nog zo voor zich.
Hun eigen huis was zo goed 
als ongeschonden uit de oorlog 
gekomen. Aan de achterkant was 
een kelder met een opkamer. 
“Eigenlijk twee kelders”, beschrijft 
Jef. Zijn vader had twee laagbouw-
woningen naast elkaar gekocht. 
Die waren elkaars spiegelbeeld. 
In een ervan was de winkel en 
het magazijn. Tussen de beide 
kelders had Jefs vader een houten 
schutting getimmerd. Hij hoopte 
dat de Duitsers maar één kelder 
zouden vinden. “Ze hebben alles 
goed overhoop gehaald. Driekwart 
van de voorraad was weg.” Vooral 
de alcoholische drank moest het 
ontgelden. “De Duitsers hebben 
goed feestgevierd.” 
Met de Engelsen – “wie wist dat 
het Polen waren?” – werd eten 
uitgewisseld. “Wij kregen blikjes 
corned beef, zij onze appels.”

Woning en winkel van Jefs ouders. foto Jef Van Gils
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Obus

“Begin september, net voor de 
bevrijding was ons vader op de 
zolder van het linker huis bezig.” 
Op de andere zolder waren enkele 
mansardekamertjes getimmerd. 
Met balken en een vlechtwerk van 
latjes waren ze afgescheiden. Jefs 
vader was maïs aan lijnen aan het 
ophangen, om te drogen. “Ineens 
een hoog fluitend geluid…. Een 
kanjer van een obus (granaat) was 
aan de linkerkant het huis binnen-
gekomen, dwars door alle zolders 
heengegaan en blijven steken in 
de muur van het hoge huis naast 
de twee lage woningen. Gelukkig 
is die niet ontploft. Hij moet vlak 
langs ons vader zijn gegaan.” Toen 
het stof was neergedwarreld keek 
Jefs vader verdwaasd naar de blote 
hemel.
Jef vraagt zich nog altijd af waarom 
de geallieerden ‘Zondereigen heb-
ben beschoten’ als ze nog niet het 

plan hadden om daadwerkelijk aan 
te vallen. “Want de kant waar-
vandaan is geschoten, maakt dat 
het niet van de Duitsers kan zijn 
gekomen.” Achter de muur waarin 
de obus is gestopt, heeft Jef lang 
geslapen, in het hoge huis op de

Grootvader
 
Waar bleef het gezin van grootmoe-
der na de bevrijding? Voordat Jef 
die vraag beantwoordt, vertelt hij 
over zijn grootvader. “Die is gestor-
ven in ’43. Aan een hartaanval. Hij 
had het aan zijn hart, dat is een 
zwakke plek in de familie.”
In Zondereigen hield de Gestapo 
regelmatig razzia’s, op zoek naar 
werkvolk, vervolgt Jef. “Jonge 
gasten waren opgevorderd, maar 
de meesten gingen niet. Met al 
die schuren, koten en  musterds 
achter het huis was er altijd wel 
een ontsnappingsroute voor als de 
Gestapo kwam.” 

Als er wel eens een auto ‘over 
de hobbelede kasseien’ door de 
Dorpsstraat kwam, vloog iedereen 
de straat op om te kijken. “Zo ook 
die keer dat de Gestapo met twee 
auto’s Zondereigen binnenreed.” De 
nonkels, allemaal mannen van rond 
de twintig, waren die dag aan het 
werk in het kippenhok. “Grootvader 
wilde ze verwittigen. Hij liep over 
het tuinpad naar het kippenhok. 
Ondertussen was een van die 
Gestapo-gasten in de tuin van de 
buren geraakt, bij Van Dijk. Ze 
waren duidelijk gebrieft, ze kenden 
zelfs de namen van de nonkels. Ze 
wisten precies wie ze moesten heb-
ben.” Ze kwamen op het tuinpad 
achter grootvader Frans (Sus) Van 
Gils aan, hij was toen 69 jaar. In-
eens kreeg hij een stamp onder zijn 
achterwerk: ‘Waar zitten ze?’ Met 
de kolf van een geweer is hij nog in 
zijn rug gestompt. Daar is hij zo van 
verschoten, dat hij een hartaanval 
kreeg. Een paar dagen later is hij 

Nonkels en grootvader voor het schop. foto Jef Van Gils
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overleden. “Zo hebben tante non-
neke, tante Fien en tante Joke, ons 
oudste tante die bij ons inwoonde, 
altijd ongetrouwd is gebleven en 
thuis het werk heeft gedaan, het 
ons later altijd verteld.”

Vernoemen
 
Mijn broer Frans is kort na het 
overlijden van grootvader gebo-
ren. Daarom heet hij Frans, naar 
Sus ons grootvader, besluit Jef 

het vorige verhaaltje. “Hij had 
eigenlijk Guy moeten heten.” Het 
vernoemen van een kind naar een 
kortelings overleden familielid was 
heel gebruikelijk.
Maar geef nooit een van uw kinde-
ren de naam ‘Victor’, had moeder 
Van Gils haar kinderen meegege-
ven. Een broer van Jef, de derde op 
rij, had die naam gekregen omdat 
een nonkel was gesneuveld.
Aan moeders kant was er een oom 
Vic, onderwijzer in Lichtaart. Hij 

was opgeroepen voor de 18-daag-
se veldtocht. Vlakbij Gent, in Melle, 
is hij gesneuveld. Hij was onderof-
ficier, zat in een schuttersputje met 
een stuk of drie man, toen zijn of-
ficier een schot in zijn been krijgt. 
Gewond roept hij of Vic zijn vrouw 
-  een afscheidsbrief wil geven. Die 
had hij al in zijn zak. Nonkel Vic 
kruipt uit zijn schuttersputje om de 
brief te halen en krijgt een kogel 
door zijn hoofd en is op slag dood. 
Vic gaf vóór zijn oproeping voor de 
18-daagse veldtocht als interim les 
in Baarle-Hertog. “Hij sliep bij ons 
thuis. Tante Joke had een boon-
tje had voor hem. Dat was bruut 
geëindigd.”
Deze nonkel Vic was weer ver-
noemd naar zijn nonkel Vic die 
in de Eerste Wereldoorlog was 
gesneuveld. Vandaar de raad van 
moeder Van Gils. Jefs broer Vic 
is daarenboven in 1980 na een 
ongeluk bij de BASF overleden.

Het ouderlijk huis
 
Op de boerderij, het ouderlijk huis, 
woonden naast Jefs grootmoeder 
nog vijf jongens en twee meisjes. 
“Zij hebben na de brand van het 
kippenhok een woning gemaakt.” 
De vloer was niet meer dan aan-
gestampte grond. Daar stond een 
Leuvense stoof op. De pijp ging 
door de golfplaten naar buiten. 
Aan de achterkant hadden ze een 
‘woonplaats’ gemaakt, niet groter 
dan vier bij zes meter. Achter een 
gordijn dat als afsluiting diende, 
stond de proviand. Ernaast was de 
‘slaapkamer’: “Op een bed, ergens 
bij de buren gehaald, sliep groot-
moeder met één dochter.” Twee 
van de jongens sliepen in het huis 
van Jefs ouders, in de kamer waar 
het gat van de obus nog zichtbaar 
was. Twee anderen sliepen aan de 
overkant waar nu Schuttershof is. 

Het verwoeste huis van Frans Van Gils-Mercelis.

Door Jef getekende plattegrond van het ouderlijk huis. tekening Jef Van Gils
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“Daar woonde toen nonkel Jef, die 
hadden geen kinderen.  
Zij sliepen op een zolder waar je 
zo tegen de pannen aankeek, met 
strooien poppen ertussen.  
Dat was één groot trekgat. Zeker 
een vol jaar hebben ze daar de 
nacht doorgebracht, in weer en 
wind, op strozakken.”
 
Jef ziet het verwoeste huis van 
grootmoeder nog zo voor zich. Al 
pratend tekent hij de plattegrond. 
“Het was een typische boerderij 
van vóór de oorlog. De schop was 
nog echt origineel, met ruwe plan-
ken getimmerd.”
Beneden achter was de kamer 
waar het dagelijkse leven zich 
afspeelde (4). “Op de vloer rood 
gebakken tegels, met wit zand 
erover gestrooid. Het werd elke dag 
gekeerd. Aan de grote tafel aten ze 
met z’n allen, werden de patatten 
geschild, baden ze het rozen-
hoedje.” Jef schiet in de lach. “Dat 
klonk toen als ‘vrronss…’, in plaats 
van ‘Bid voor ons’.” Bijna middenin 
de kamer stond een tafeltje met een 

grammofoonspeler. “Nog zo’n een-
tje met hoorn en hendel. Daar wer-
den 75 toeren plaatjes op gedraaid. 
Na elk plaatje moest er een nieuwe 
naald aan te pas komen”, lacht Jef. 
‘Adieu mijn kleine garde-officier... 
Adieu en vergeet mij niet’. Dat was 
de muziek die werd gedraaid.
Vanuit deze woonkamer liep een 
vaste trap naar boven. 
Bovenaan de trap was een valluik, 
dat je moest openklappen. Op de 
zolder sliepen de jongens. “Er was 
ook nog een klein kamertje bene-
den vooraan (2). Dat werd gebruikt 
als logeerkamer. Er stond één bed 
in. Ook als je ziek was, mocht je 
daar liggen.”
Aan de straatkant lag de goei 
kamer (3). Die werd alleen bij 
speciale gelegenheden gebruikt. 
“Bij feesten werd er gegeten.” Door 
de voordeur kwam je in de voorste 
kamer (1). “Daar stond een piano. 
Ik zie mijn vader er nog op spelen. 
Dat deed hij ook in de kerk.”
Het huis kende een kelder (half 
onder de grond) en opkamer (5). 
Vanuit de woonkamer gaven twee 

deuren daar toegang toe. In de 
opkamer sliepen de meisjes. De 
ouderslaapkamer (6) lag aan de 
zijkant van het huis. “Op zondag-
middag moest iedereen naar het 
lof. Dan moesten vader en moeder 
schoften. Pas later begreep ik wat 
daar gebeurde. Het was de enige 
tijd die ze voor zichzelf hadden.”
Later is nog een serre (7) aange-
bouwd. “Voor de druiven.” Er werd 
ook wel gekookt. Het middageten 
kwam in het bakhuis (8) op tafel. 
“Dikke roggeboterhammen, met 
veel spek. En zout!” In de schop 
(9) stond de koets. Het was ook de 
varkensstal. Jef raakt er niet over 
uitgepraat hoe mooi hij die schop 
vond.
Spijtig dat zo’n huis is verdwenen, 
vindt Jef. Zondereigen kende in die 
tijd bijna alleen woningen zonder 
verdiep. “Alleen het geel huis van 
Mercelis, de pastorij (een huis dat 
Taeijmans heeft ontworpen) en 
het huis van aannemer Charel  
Versmissen, kenden een verdiep. Zo’n 
straatbeeld van lage woningen zou je 
moeten koesteren”, mijmert hij.

‘Zo’n straatbeeld zou je moeten koesteren’.
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Op school in Lichtaart

Als duidelijk werd dat de Duitsers 
naar Baarle waren verdreven, werd 
besloten dat Jef en zijn broers 
naar Lichtaart zouden gaan. Daar 
woonde familie van moederskant. 
“De school in Zondereigen werd 
direct door de Engelsen ingepalmd. 
Daar konden we niet meer terecht.” 
Ze mochten wel eerst nog een 
nachtje thuis slapen. Op zijn eigen 
kamer, waar het gat dat de obus 
had geslagen nog te zien was. De 
obus zelf was eruit gehaald. “Met 
planken en tape waren de kapotte 
ramen dichtgemaakt.” De volgende 
dag gelijk op de fiets naar Lichtaart, 
dat dorp kende geen noemenswaar-
dige schade. 
“Daar ben ik met Manu twee jaar 
gebleven, bij twee ongetrouwde 
tantetjes. We hebben er veel 
poetsen uitgehaald.” Ze hebben er 
ook op school gezeten. Broer Vic 
kon niet wennen in Lichtaart, die 
is na een maand weer terug naar 
huis gegaan. Jef heeft nog altijd een 
boontje voor het dorp Lichtaart.

Vliegende bom ‘op Strikke’
 
Onder de vakanties gingen ze wel 
naar huis. Het was de tijd van de 
vliegende bommen, de V1’s en V2’s. 
“Een V2 was gevallen voordat je het 
wist. Een V1 was een soort vliegtuig 
met straalmotor, onbemand. Echte 
vliegende bommen. Die waren niet 
altijd zo nauwkeurig om in de haven 
van Antwerpen terecht te komen. 
Als je een gebrom hoorde in de 
lucht, gingen we altijd kijken waar 
die bleef. Als zo’n V1 werd geraakt 
door afweergeschut, kon die plots 
omkeren en moest je maken dat je 
wegkwam.”
Op een nacht stond Jef met groot-
moeder op straat. “Grootmoeder nog 
in haar pon.” Die moet echt dichtbij 

zijn neergekomen, zeiden ze tegen 
elkaar. Die nacht was een vliegende 
bom ‘op Strikke’, op de boerderij 
van Hapers terechtgekomen. “Vader 
is op zijn fiets gesprongen en ernaar 
toe gereden. Het huis was hele-

maal verwoest.” Vader Hapers, zijn 
vrouw, een van de kinderen en een 
vluchteling uit Antwerpen die er 
onderdak had gevonden, zijn er bij 
omgekomen. Hun namen staan op 
het monument van oorlogsslachtof-
fers op het Zondereigense kerkhof . 
De Strikkeweg (gemeente Merks-
plas) was ‘parochie Zondereigen’. 
De overgebleven kinderen van Ha-
pers hebben jaren in een gemetseld 
kippenhok achter hun verwoest huis 
gewoond, niet meer dan ‘drie op 
vier’, met een zoldertje. Heel lang 
heeft Jef het nog gewezen aan zijn 
vrouw als ze over Wortel-Kolonie 
naar Zondereigen reden. “Nu is het 
weg, staat er een grote stal.”

Wit brood voor Luikse madam

Onder de oorlog was het in het 
ouderlijk huis een leuke bende – 
“met de gestrengheid van toen”, 
voegt Jef er gelijk aan toe – met al 
die mannen van voor in de twintig 
thuis, typeert hij het leven op de 

boerderij. Een paar jaar heeft ook 
Charles Kruithoofd er gelogeerd. Hij 
kwam uit een welgesteld midden-
standsgezin. “Een stadsjongen op 
de boerenbuiten. Er was leven in 
de brouwerij. Dat is die zijn hele 

leven lang niet 
vergeten.” 
Na de oorlog is 
hij teruggegaan 
naar Turnhout. 
“Af en toe kwam 
hij nog wel 
langs.” Toen 
Charles kennis 
had met een 
meisje uit Luik 
– “zo een met 
hoge hakken en 
nylonkousen” 
– wilde hij met 

zijn verloofde op bezoek komen. 
Ze wisten thuis niet goed hoe ze 
moesten omgaan met zo’n madam, 
grinnikt Jef. “De oven werd warm 
gestookt met het musterdhout. In 
een houten trog werd het deeg 
gekneed met de voeten. Normaal 
was het roggebrood. Ze bakten 
voor een week tegelijk: een hele 
schuif vol roggebrood. Voor deze 
gelegenheid hadden ze wit brood 
in huis gehaald. Dat was luxe. Zegt 
Charles, ik heb liever roggebrood uit 
de schuif.”

Valse trucs

De nonkels moesten in de oorlogs-
jaren wel elke keer voor de Gestapo 
op de vlucht. In de schuur van 
het ouderlijk huis hadden ze een 
geheime schuilplaats achter het 
hooi gemaakt. “Op een keer had 
iemand van de Gestapo gezien dat 
een nonkel de schuur in vluchtte. 
De Gestapo hield zich muisstil.  
Die dacht, als ik lang genoeg wacht, 
komt hij wel uit de schuur. Een 
oudere oom loste het mooi op. Die 

Bidprentje familie Hapers.
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ging in de schuur ostentatief zwaar 
werk verrichten. Werk waar veel 
lawaai aan te pas kwam. Hij zette 
de dorstmachine aan.”
De Gestapo bediende zich ook van 
‘valse trucs’. 
Nonkel Sooi kreeg een oproe-
pingsbrief van het hoofdkwartier in 
Turnhout met de mededeling dat 
hij was vrijgesteld van de verplichte 
werkdienst. Hij moest zich op het 
kantoor vervoegen om een vrijge-
leide op te halen. “Onderweg op 
de fiets naar Turnhout wordt hij 
opgepakt. Niks geen vrijgeleide.” Via 
Antwerpen is hij naar Duitsland ge-
bracht. Hij was er een klein jaar op 
een boerderij te werk gesteld. Het 

heeft nog zeker een half jaar na de 
bevrijding van Zondereigen geduurd 
eer hij weer thuis was. “Tegen mei 
is nonkel Sooi pas teruggekeerd. 
Als helden zijn ze in Zondereigen 
onthaald.”

 
Kerkgang

 
“Ons vader was koster/organist in de 
kerk. Het oude orgel kan ik me nog 
herinneren. Omdat de stroom regel-
matig uitviel, nam hij een plooibaar 
harmonium over zijn schouder mee 
naar de kerk, en weer terug.”
In 1942/1943 hebben de Duitsers 
de klokken uit de toren gehaald. 
“Ik weet alleen dat er vrachtwagens 

stonden en veel Duitsers. 
Want men hield ons bengels 
er van weg. De Duitsers 
stonden met het geweer in 
de aanslag. We moesten toch 
naar de kleuterschool, die 
was nog in het kloosterge-
bouw zelf, maar mochten echt 
niet langs de kerk. Recht te-
genover ons huis moesten we 
oversteken en dan via de tuin 
van de nonkeltjes Mercelis 
achterlangs naar school.”
Als de kerk in puin lag, werd 
de parochiezaal als nood-
kerk gebruikt. “Links op het 
podium voorin de zaal stond 
vaders harmonium en zong 
het koor.” Er was zelfs een 
noodklokje, zo’n 60 centi-
meter groot. “Dat hing aan 
de buitenkant, aan de kant 
van het pleintje, met een 
klein dakske erover heen.” 
Jef en zijn broer Frans heb-
ben van hun vader vaak dat 
klokje moeten luiden, met 
het luizeel. “Eigenlijk was het 
niet luiden, maar kleppen”, 
zegt Jef.
Zo ‘verbeterde’ hij ook de jon-
gens die hem nariepen ‘ge zijt 

een luierik’. “Neen’, riep ik dan, “dat 
was niet luiden, dat was kleppen.” 
Niet dat hij die bijnamen leuk vond, 
maar niemand noemde hem bij 
naam. “Het was van ‘hé, kosterke’. 
Of ‘puit’, de familie Van Gils werd zo 
genoemd omdat ze nogal klein van 
gestalte waren.”

In zijn derde leerjaar – Jef was weer 
terug in zijn geboortedorp – heeft 
hij heel veel mis gediend, in de 
noodkerk. Af en toe ook een doop. 
“We waren er als de kippen bij om 
mee te assisteren bij een doop. Dan 
mocht je met de schaal rond en 
kreeg je fooi.” Ook bruiloften waren 
in trek. “Dan kreeg je toelating om 
van school te zijn, om de mis te 
dienen. We zijn na afloop wat vaak 
de velden ingetrokken. Kregen we 
er thuis van langs dat we niet terug 
naar school waren teruggegaan.”
Jef weet nog dat vrouwen na een 
bevalling moesten worden gereinigd. 
“Dat gebeurde tussen twee missen 
in, die van half zeven en die van 
zeven uur.” Die ‘kerkgang’, zoals dat 
gebruik werd genoemd, was nodig 
om weer ter communie te mogen 
gaan. Mensonterend zegt Jef er nu 
van. “Met een schaal mochten de 
misdienaars tijdens de kerkgang 
naar de familie toegaan. Kregen we 
altijd een fooi.”
Alle fooien gingen in een spaarpot, 
een ijzeren potje. Dat stond in de 
kast waar de kleren voor de misdie-
naars hingen. “Aan het eind van het 
jaar werd het verdeeld.” 
Jef herinnert zich nog goed het teer-
feest op de pastorij. “Alle zangers en 
misdienaars waren er. Smulders van 
Merksplas zorgde voor het vlees. 
Altijd stoofvlees, met rooie kool en 
patatten. De zangers aten zich dan 
barstensvol. Wel een kilo stoofvlees 
de man.” Ook Jef stond zijn man-
netje op het teerfeest, bekent hij 
eerlijk.De oude kerk.
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Baarle-dorp: familie Martens

Proficiat, gelukkig bevrijd
ANTOON VAN TUIJL

Kort na de bevrijding heeft het 

Rode Kruis een mogelijkheid voor 

de bevolking om informatie te 

vragen over familieleden die op 

afstand wonen en van elkaar niet 

weten of en hoe ze de oorlogshan-

delingen doorgekomen zijn.

Frans Martens, priester en rector van 
het klooster Mariaoord in Dongen, 
vraagt via het Rode Kruis informatie 
over zijn moeder, de weduwe Jo-
hanna Martens in Baarle-Nassau.
Amalia ontving een kopie van dat 
aanvraag- en briefformulier van Fe-
mie Lückman. Haar moeder schreef 
de brief aan haar broer. Hierin infor-
meert zij hem over de bevrijding van 
ons dorp. Zij schrijft de brief mede 
namens haar moeder (de weduwe 
Johanna), vandaar de briefaanhef. 
Hier volgt de letterlijke tekst.

 Baarle-Nassau, 1 Nov.‘44

Proficiat Gelukkig Bevreid
Beminde Heerzoon en Heerbroer,
Gelukkig kunnen Moeder en ik U 

hierbij mede delen dat wij wonder 
boven wonder er goed zijn door-
gekomen. Het is hier anders ‘n 
puinhoop hoor. De Hollandsche 
kerk is onbruikbaar, de Belgische is 
afgebrand, de halve Singel is ver-
brand. Wij hebben hier in Baarle 
27 dagen in groot gevaar verkeerd. 
Den 1ste October Zondag v.middag 
10 uur vielen de eerste granaten 
op de Chaamscheweg tusschen 
Adr. en Corn. in. Om 1 uur lag het 
huis van v/d Rakt in elkaar, ook het 
kerkdak van de Holl. Kerk en de 
toren van de B. kerk. Dinsdags om 
5 uur ’s avonds hoorde wij vanuit 
de kelder de mitrieurs en de tanks 
in de straten vechten. Het was een 
hel. Des nachts kwamen de eerste 
Polen bij ons in de kelder en Don-
derdags luiden het behouden to-
renklokje van de Hollandsche kerk 
dat we bevreid waren. Dus Frans, 
dat was den 5de Oct. en den 13 
Oct. werd in onze kerk heel het St. 
Jozefaltaar nog vernield. Den 26ste 
October, we waren juist aangekleed 
in de kelder om naar de noodkerk 
te gaan, toen kwamen er nog 30 
projectiels over om bij ons in de 
buurt weer 13 huizen te vernielen. 

Gelukkig is dat gevaar voorbij. 
Wij hebben gelukkig geen schram-
metje. Adrie met zijn gezin niet, 
Corn. met zijn gezin niet en 
Moeder en ik niet. Wij hebben een 
beetje schade aan het schuurtje 
van de scherven van ’n treffer op 
de bakkerij van Gullickx en na-
tuurlijk veel glas stuk. Ik heb alles 
dicht getimmerd met vloerzeil. Zo 
ziet er heel Baal uit. En daarboven 
wappert de vlag. Hier gebeuren 
nog veel ongelukken met meinen. 
Gister weer een jongen dood. Er 
zijn naar omstandigheden weinig 
dooden…
    
Zo eindigt de brief. Ondertekening 
was blijkbaar niet nodig gevonden. 
Die stond uitvoerig op de voorkant 
van het Rode Kruis-formulier.

Rector Martens aan een zelfgebouwde 
radio-ontvanger.

Deel van de brief.
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Verslag ooggetuige
Handgeschreven manuscript Frans de Bont

Oorlogsslachtoffer na de bevrijding
TOON EN PETER DE BONT

Het is maandag 30 oktober 1944. 

Baarle is sinds enkele dagen 

bevrijd van de Duitse bezetter als 

Fons Hoefmans uit Baarle-Nassau 

het besluit neemt om met paard 

en kar naar zijn vee te rijden 

in de Generaal, het gebied aan 

de Chaamseweg tegenover het 

Hooghuys. Niet wetend dat hij 

daar nooit zal geraken. 

Tijdens die rit slaat het noodlot toe. 
In de Oude Bredasebaan rijdt hij 
op een door de Duitsers geplaatste 
landmijn. Hij raakt hierdoor zwaar 
gewond met het trieste gevolg dat 
hij de volgende dag overlijdt.  
Als zo’n 67 jaar later in 2011 Frans 
de Bont uit Ulicoten op 98-jarige 
leeftijd komt te overlijden, komt 
tijdens het opruimen van zijn spul-
len een handgeschreven manuscript 

tevoorschijn dat deze tragische 
gebeurtenis vrij nauwkeurig om-
schrijft. 
Frans, geboren in 1912 op de 
boerderij aan het Oosteinde in 
Baarle-Hertog, was de oudste zoon 
van Antonius de Bont en Maria 
Kriellaars. Na de oorlog, op 16 mei 
1945, trouwde hij met Jo Kuijpers 
die woonde op Loveren in Baarle-
Nassau. Samen trokken ze naar de 
boerderij van Piet Kriellaars (een 
oom van Frans) aan de Baarlese-
weg in Ulicoten.
In de laatste weken van oktober 
1944 vonden in Baarle en omge-
ving zware strijd en beschietingen 
plaats tussen onze bevrijders en 
het Duitse leger. Als gevolg hiervan 
lagen her en der lichamen van 
gesneuvelde soldaten. Samen met 
broeder Johannes (van de Chris-
telijke scholen De la Salle) en Cor 
van der Bok haalde Frans deze op 

om ze vervolgens op het Hollands 
kerkhof te begraven. Ook Harrie 
Hendriks, Jef Adriaensen en Peet 
Olieslagers hielpen hierbij afwis-
selend mee.
Julianus Festraets schrijft in ‘Baarle 
in de Branding’: ‘Door weer en 
wind, de twee eerstgenoemden vijf 
weken aan één stuk, hebben deze 
andere Tobiassen met een bewon-
derenswaardige moed en belange-
loze toewijding, dat even gevaarlijk 
als lastig en vaak weerzinwekkend 

Toon en Peter de Bont op de Oude Bredasebaan.

Fons Hoefmans.
Huwelijksfoto Frans de Bont  
en Jo Kuijpers.
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werk verricht. Met paard en wagen 
trokken ze langs de steen- en zand-
wegen, om uit kuilen en sloten, uit 
hei en weien, die dikwijls zwaar 
verminkte en in ontbinding verke-
rende lijken op te halen of ze weer 
op te graven, als haastige handen 
ze al in de grond gestopt hadden, 
waarbij ze zich herhaaldelijk tus-
sen mijnen en gevaarlijke munitie 
moesten wagen’.
Bijna negentig lijken wisten ze zo 
op te halen. Het was tijdens een 
van deze ophaalritten dat Frans, 
samen met broeder Johannes en 
Cor van der Bok tijdens het ongeval 

van Fons Hoefmans zich kort in de 
buurt bevond en daardoor getuige 
was van wat er gebeurde. Waar-
schijnlijk heeft het veel indruk op 
hem gemaakt en heeft hij er daarna 
nog vaak aan gedacht, wat blijkt 
uit het feit dat hij deze dramatische 
gebeurtenis op latere leeftijd nog op 
papier zette. Het omvat vier hand-
geschreven A4-velletjes welke niet 
altijd even goed leesbaar zijn. 

Het manuscript

Hieronder is de tekst opgenomen 
die Frans de Bont eerst heel veel 

jaren na de bevrijding, waarschijn-
lijk net voor de eeuwwisseling, op 
papier heeft gezet. Tussen haakjes 
zijn verduidelijkingen toegevoegd. 

‘We hadden al meerdere gesneu-
velde soldaten opgehaald onder 
alle mogelijke en rare toestanden 
tot we bericht kregen dat er bij de 
Martinushoeve nog een paar lagen 
en bij de dreef naar de villa van 
Vermeer ook nog een paar. Ook 
aan de oude baan bij bos van J. 
Josten moet er ook nog een liggen. 
Dus er werd ingespannen en op 
weg. Wij rijden op de Chaamseweg 
achter Fons Hoefmans. Hij reed 
naar de Generaal om een paar 
kalveren te halen. Bij Leemans aan 
de oude baan zegt Fons ik rijd hier 
maar langs want op de weg is het 
zo druk met leger wagens die van 
Breda komen. Een eind verder ge-
reden zegt broeder Jan kunnen wij 
ook niet langs de baan rijden om 
die (lijken) even op te halen anders 
moeten wij met de volle vracht 
helemaal door de baan rijden. 
Gezegd, gedaan, omgedraaid en 
terug bij Verberk over de werft naar 
de Oude baan. Fons is ondertussen 
al een eind gevorderd. Boeren heb-
ben een soort zeebenen om op een 
kar te blijven staan die door een 
karspoor rijdt. Wij moeten er om 
lachen ge weet maar nooit. 
Maar dat viel anderen nog niet 
mee. Hij (broeder Johannes) ging 
door de knieën en viel met zijn 
neus tegen het voorbord. De vel 
eraf en bloeden. En Cor en ik la-
chen. Ineens een klap en een wolk 
rook in de verte. Mensen die van 
de vijf boerderijen naar de oude 
baan lopen. Wat is daar gebeurd? 
Verdorie, Fons is op een mijn 
gereden. Vlug er naar toe het was 
zoo. Toen wij daar aankwamen lag 
Fons langs het fietspad. Het paard 
stond in het spoor. De kar waar 

Tweede pagina van het handgeschreven manuscript van Frans de Bont.



100       van wirskaante verhalen uit de buurtschappen WO2

Fons op zat was tot splinters uiteen 
geslagen de as en een wiel lag over 
de sloot op de naast gelegen akker. 
Hij was zwaar gewond aan zijn 
gezicht en de kleren waren meest 
van zijn rug en die zat vol met 
splinters. Wat doen we? Cor nam 
de leiding en stuurde al gauw een 
paar man die aangelopen kwamen 
naar dokter en pastoor. Toen heb-
ben we hem zoo goed als het kon 
(verbonden). Wij hadden verband 
genoeg bij voor in geval van nood. 
Ge weet nooit waar ge voor zult 
komen. 
Zijn gezicht was aan de linkerkant 
flink geraakt. Het kwam omdat hij 
op het voorbord zat en zo is hij 
meest van achter geraakt. Wij had-
den een ladder bij die dienst deed 
als brancard. Hebben hem daar 
voorzichtig opgelegd en toen naar 
huis. Pastoor Vekemans kwamen 
we al tegen die heeft wat met hem 
gepraat en toen gezegend. Bij de 
Franse baan kwam dokter Bloem 
tegen die heeft hem vluchtig 
onderzocht en zei breng hem maar 
naar het ziekenhuis. Wij weer ver-
der naar de Chaamseweg en daar 
kwam een rode kruis wagen van 
het leger die hebben we gestopt 
en gevraagd om hem naar Breda 
te brengen. Dat kon niet want 

het ziekenhuis zat gans vol. Dan 
maar naar Turnhout. Hij was heel 
behulpzaam. Pakte een brancard 
en hielp hem erop leggen. 
Broeder Johannes en ik zouden 
meegaan. Cor nam de taak op zich 
om de familie in kennis te stellen 
van het gebeurde. Paard en kar 
zou door een van de omstanders 
thuis gebracht worden ik weet 
niet wie. In Turnhout hebben we 
hem afgeleverd en daar is hij s’ 
anderdaags gestorven. Ik heb er 
met (de) kinderen later nog over 
gesproken en gezegd: wat hebben 
wij een geluk gehad, voor hetzelfde 
geld hadde gij geen vader gehad’.

Enorm veel geluk

Inderdaad hebben Broeder Johan-
nes, Cor van der Bok  en Frans de 
Bont enorm veel geluk gehad. Als 
Fons niet met een omweg via de 
Oude Bredasebaan naar de Gene-
raal was gereden maar gewoon zijn 
normale vaste route genomen had 
via de Chaamseweg, was het drie-
tal als eerste  bij de landmijn gear-
riveerd en hoogstwaarschijnlijk met 
hun wagen erop gereden; geluk 

hangt aan een zijden draadje..…..
Fons echter nam op het punt 
van de Chaamseweg en de Oude 
Bredasebaan voor hemzelf de 
verkeerde beslissing door deze weg 
te nemen. Ondanks de waarschu-
wende woorden van Gust Leemans 
die vooraan in de Oude Bredase-
baan woonde en hem wees op het 
gevaar van landmijnen die daar 
zouden kunnen liggen. Fons sloeg 
deze waarschuwing echter in de 
wind. “Het zal nog wel meeval-
len”, zei hij en legde de zweep over 
het paard, zich niet bewust van 
het noodlot dat hij tegemoet reed. 
Enige tijd later hoorde Gust de 
enorme ontploffing…..

Fons Hoefmans

Fons Hoefmans, amper 27 jaar 
oud toen het dramatisch ongeval 
hem overkwam, werd als boeren-
zoon geboren in Baarle-Nassau en 
woonde in de Kapelstraat. Hij was 
het vierde kind uit het huwelijk 
van Adriaan Hoefmans en Cornelia 
Adriaansen. Hij had nog een zus 
en twee broers. 
Wanneer hij op 31 oktober als 

Kaartje met aanduidingen routes en 
plaats ongeval.

Gezinsfoto familie Hoefmans, Fons zit als jongste tussen zijn ouders in.
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gevolg van het ongeluk aan zijn 
verwondingen is overleden in het 
St. Elisabeth Gasthuis te Turn-
hout, wordt het voor de familie nog 
een hele toer om hem terug naar 
Nederland te krijgen. Hij werd in 
een zinken (of loden) kist de grens 
overgebracht naar huis. Om hem 
nog een laatste keer te kunnen zien 
heeft men nog geprobeerd deze kist 
te openen maar dat lukte niet. Op 
vrijdag 3 november is hij begraven 
op het kerkhof in Baarle-Nassau. 
August Klaasen hield een dagboek 
bij van de oorlogservaringen die 
hij beleefde. In ‘Van Wirskaante’ 
(2017, nr 1) zijn enkele fragmenten 
van het noodlottig ongeval opgeno-
men.
Onder het kopje maandag 30 
oktober: ‘Dat het nog zeer gevaarlijk 

was buiten de hoofdwegen bleek 
heden, toen een boer met paard 
en kar even voorbij ons bos in de 
Oude baan, op een landmijn reed 
en in de lucht vloog. Resultaat: de 
boer dood. Paard en kar ernstig 
gehavend.’ 
En even verder onder het kopje 
3 november (Klaasen gaat dan 
even kijken op het kerkhof waar 
men bezig is met het begraven 
van gesneuvelde Duitse soldaten): 
‘Terwijl ik dit lugubere schouwspel 
gadesloeg, klonk er gewijde muziek 
en zang door de kerkramen, ter eere 
van den katholieke boer uit Baarle, 
die eenige dagen eerder op een 
Duitse landmijn gereden was.’
Ad Olieslagers – die woont aan de 
Chaamseweg op de ouderlijke boer-
derij (en zoon van Peet) – vertelde 

recent over deze gebeurtenis nog 
het volgende: “Op de dag van het 
ongeluk van Fons komt Peet over 
de Oude Baan vanuit de richting 
Chaam te voet met zijn paard los 
aan de teugel. Onderweg komt hij 
Fons zittend op de kar tegen. Peet 
zegt tegen Fons: ‘Je moet niet op 
de kar gaan zitten, veel te gevaarlijk 
want overal kunnen mijnen liggen. 
Het is veiliger om er naast te lopen’. 
Waarop Fons tegen Peet zegt: ‘Kan 
ik jouw lange lijn dan niet hebben?’  
Peet gaf die natuurlijk niet af. Het 
waren de laatste woorden die Fons 
met hem gesproken had…..”
De Tweede Wereldoorlog eiste vele 
burgerslachtoffers. De meesten 
zijn vlak voor of na de bevrijding 
gevallen. In totaal zijn in Baarle 27 
burgers omgekomen. Fons was een 
van hen.

Afbeeldingen: families Hoefmans en 
De Bont.

Bronnen:
Baarle in de branding, herinnering aan 
de bange oktoberdagen van 1944,  
J. Festraets, 1980
Manuscript over bevrijding van Love-
ren, van de hand van August Klaasen. 
Zie ook Van Wirskaante 2016/4 en 
2017/1

 

Kopie bevolkingsregister familie Hoefmans.

Elisabeth Gasthuis Turnhout. Factuur Elisabeth Gasthuis.
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In dit herdenkingsnummer van ons heemblad mag de naam van één 

Baarlenaar zeker niet ontbreken. We moeten het hebben over Cor van 

der Bok (Teteringen 1915-1958 Roosendaal).

Al in de eerste dagen van de oorlog 
worden jongens van 15 tot 20 jaar 
opgehaald om ze met vrachtwa-
gens naar Frankrijk te brengen. Ze 
moeten (zogenaamd!?) in veilig-
heid gebracht worden. Veel jonge 
mannen zien niets in deze aftocht. 
Ze blijven thuis of gaan zelfstandig 
op de vlucht.
Voor dat laatste kiest ook Cor. Zijn 
verloofde Louise Govaerts wijst 
hem het adres van een familielid 
Raymon die een huis heeft in 
Koksijde, aan de Belgische kust, 
dicht bij de Franse Grens. Het 
blijkt geen goede keuze te zijn. De 
Frans-Belgische grens gaat dicht 
eer Cor die kan passeren. De situ-
atie wordt zelfs gevaarlijk doordat 
het Duitse leger de vluchtende En-
gelsen met alle middelen bestookt 
in Dieppe en wijde omgeving. 
Langs en door verwoeste en zwaar 
gehavende Belgische steden keert 
Cor op 8 juni terug in Baarle.

 Ongenoegen

Cor is kunstzinnig en ontwikkelt 
zijn talenten in de oorlogsjaren aan 
de Kunstacademie in Den Haag. 
Dan komt hij in Baarle wonen. Hij 
kan niet zomaar lijdzaam toezien 
hoe de bezetter het leven van 
zovelen moeilijk maakt en zet zijn 
ongenoegen om in verzetswerk. Op 
een of andere wijze bereidt hij zich 
blijkbaar ook voor op taken die 
gedaan zullen moeten worden als 

de bevrijding daar is.
Al op 4 oktober 1944 is hij aan-
gesloten bij de OD. Dit staat voor 
Orde Dienst, een soort noodpolitie. 
Hij weet dat in de periode dat 

Cor van der Bok

Veelzijdig en onbaatzuchtig
ANTOON VAN TUIJL

Cor van der Bok.

het front bij Baarle oponthoud 
heeft, de Duitsers op veel plaatsen 
mijnen leggen om de komende 
opmars te bemoeilijken. Cor volgt 
een cursus die hem leert mijnen te 
vinden, en te ontmantelen. U ziet 
hieronder de kaft en een pagina 
van zijn instructieboekje afgebeeld. 
Dan komen op 28 oktober de be-
vrijdingstroepen weer op gang…

 Zware taak

Er is ontzettend harde strijd 
geleverd tussen het Nazileger en 
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de Poolse en Engelse bevrijders. 
Tientallen en tientallen jonge man-
nen hebben hun leven verloren op 
de Baarlese slagvelden. De meeste 
gesneuvelden zijn overhaast begra-
ven door collega’s, daar waar ze 
gevallen zijn. Andere doden liggen 
nog in het bos, op de akker of in 
de weide waar ze getroffen werden, 
zomaar onder de blote hemel. Die 
lichamen moeten geborgen worden 
en op een nette manier begraven. 
Ook is het van belang om hun 
gegevens zo nauwkeurig mogelijk 
te verzamelen. 
Cor van de Bok neemt die taak 
op zich. Hij verzamelt een groepje 
onbaatzuchtige mensen die hem 
willen helpen. Een vaste mede-
werker is broeder Johannes van 
de Swaluw. Deze eenvoudige man 
zegt nooit nee als hij hulp kan 
verlenen. Je mag er ook zeker van 
zijn dat hij heel plichtsgetrouw zal 
doen wat je hem vraagt. Ik heb 
hem goed gekend en heel af en toe 
liet hij wel eens wat los over zijn 
ervaringen. Dat zijn geen verhalen 
om hier te vetellen. Ik weet dat hij 
er zijn leven lang nachtmerries aan 
overgehouden heeft. In wisselende 
samenstelling helpen ook Jef 
Adriaensen, Harrie Hendriks, Peet 
Olieslagers en Piet van der Flaas 

bij deze zware taak. Cor schakelt 
vakkundig de mijnen uit op de 
plaatsen waar ze moeten zijn. Elk 
lichaam wordt gecontroleerd en hij 
verzamelt de halve identiteitsplaat-
jes, soldatenboekjes en persoon-
lijke spullen, waaronder sierraden. 
Alles kan helpen bij het identifi-
ceren van de gevallene. Hij houdt 
een zeer zorgvuldige administratie 
bij. Een gewoon schoolschrift 
(links) gaat mee het veld in. Daarin 
noteert hij met potlood – inkt loopt 
zo gemakkelijk uit! – de gegevens. 

Thuis werkt hij die uit in een ander 
schrift. Dat staat vol met halve 
identiteitsplaatjes. De andere helft 
blijft bij het lichaam. Ook vinden 

we in zijn administratie een aantal 
gegevens uit soldatenboekjes. 
Blijkbaar doet hij extra zijn best 
om de namen van Poolse soldaten 
foutloos te schrijven.
Uit alles blijkt dat Cor heel ordelijk 
te werk gaat. Ook de herbegraving 
moet overzichtelijk gebeuren. Zijn 
schrift bevat een net uitgewerkte 
plattegrond van een deel van de 
begraafplaats bij de Hollandse 
kerk. U ziet dat hij daarop nauw-
keurig aangeeft wie waar begraven 
is.
Zo heeft Cor van der Bok leiding 
gegeven aan een groep dappere 
Baarlenaren die een gevaarlijke en 
bovendien buitengewoon onpret-
tige taak op zich nam.
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Er zijn in zijn documentatie ook 
nog voorbeelden te vinden waaruit 
blijkt dat er soms sprake is van na-
zorg. Een briefje van burgemeester 
De Grauw getuigt daarvan. Cor kan 
antwoord geven omdat hij alles zo 
goed administreerde.

Blijvende bewondering  
en waardering 

Van de gemeente Baarle-Nassau 
is een brief van 6 december 
1944 bekend, waarin namens de 
bevolking oprechte dank wordt 
uitgesproken, voor wat Cor gedaan 
heeft. De burgemeester schrijft: 
‘Het gemeentebestuur van Baarle-
Nassau betuigt aan C. van der Bok 
zijn erkentelijkheid en dankbaar-
heid voor de onbaatzuchtige be-
langrijke diensten aan de gemeente 
en de gemeenschap bewezen na 
de bevrijding van Baarle-Nassau. 
Het gemeentebestuur is er trots op 
dergelijke flinke mannen tot zijn 
inwoners te mogen rekenen en 
stelt het op prijs te verklaren, ook 
in de toekomst U in uw streven en 
werken zoveel mogelijk terzijde te 
zullen staan’. 

In 1945 wordt Cor leraar teke-
nen aan het Norbertuscollege 

in Roosendaal. Hij gaat er ook 
wonen. Een lang leven is hem niet 
gegeven. In 1958, bij het begin 
van de grote vakantie, overlijdt 
hij plotseling, tweeënveertig jaar 
oud. Velen in Roosendaal verliezen 
in hem een goede collega, een 
bekwame leraar en een prettige 
stadgenoot. In Baarle heerst ook 
verslagenheid. Cor is niet verge-
ten. Een ‘In Memoriam’ zegt dat 
er ‘een Baarlenaar heengegaan is, 
die voor onze gemeenten zoveel 
verdiensten gehad heeft. Herin-
neren wij ons zijn onbaatzuchtig, 
bescheiden maar zo dapper werk 
onder en na de oorlog. En wie die 

hem kende, voelde niet de rust, 
eenvoud en hartelijkheid welke van 
Cor uitging’.

Dokter Bloem sr. schrijft over hem 
dat na de bevrijding zowat ieder-
een hem kende als ‘dappere Cor’, 
die wij in Baarle altijd dankbaar 
zullen blijven. 
Baarle eerde hem met een straat-
naam.

Ineke van Strijp-Van der Bok stelde de 
bescheiden van haar vader beschik-
baar, waaruit ik dit verhaal kon samen-
stellen. Dank daarvoor.

Plattegrond van een deel van de begraafplaats bij de Hollandse kerk.  
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Na 75 jaar nog altijd geen klaarheid

Vliegtuigcrash in Zondereigen
HERMAN JANSSEN

Een paar honderd meter achter het kerkhof van Zondereigen stortte 

tijdens WOII een vliegtuig neer. Volgens tal van bronnen betreft het de 

Halifax LV919 van het 466ste Squadron van de Royal Australian Air 

Force. Dat vliegtuig crashte op 13 mei 1944. Maar ooggetuigenversla-

gen van tientallen jaren na de oorlog situeren het ongeluk eerder in een 

meinacht in 1943. De exacte datum van de crash wordt sinds geruime 

tijd in vraag gesteld en daarmee ook de identiteit van het verongelukte 

vliegtuig. Met dit artikel hoop ik wat duidelijkheid te brengen in de 

huidige onzekerheid. Laat dit de start zijn van een nieuw oorspronkelijk 

bronnenonderzoek. Namens heemkundekring Amalia van Solms werk ik 

graag hieraan mee. Het is onze plicht ten aanzien van de omgekomen 

bemanning en ook eventuele nakomelingen of verwanten hebben het 

recht op de waarheid. 

Mondelinge primaire bronnen

Een kwart eeuw geleden is dit 
ongeluk al eens grondig onderzocht 
door leden van onze vereniging. 
Aanleiding was de vijftigste 
herdenking van de bevrijding van 
Baarle. Kolonel buiten dienst Arie 
P. de Jong en Ed Ragas, beiden 
intussen overleden, hebben zich 
hier destijds voor ingezet. Een 
rondvraag maakte snel duidelijk 
dat niemand zich de exacte datum 
van de crash wist te herinneren. 
Dat was van bij het begin het 
grote probleem. Maar liefst 1.833 
Halifax vliegtuigen gingen tijdens 
die oorlog verloren! 
Uit getuigenissen van toen nog 
levende dorpsgenoten zoals Jos 

Halifax bommenwerper. https://commons.wikimedia.org
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Dufraing en Con Wolters bleek 
dat er ’s nacht boven Koekhoven 
(gemeente Merksplas) een bom-

menwerper was neergeschoten die 
brandend naar beneden kwam. Jos 
Dufraing uit Zondereigen stond die 

heldere nacht buiten, net zoals veel 
anderen in Zondereigen en op het 
Lipseinde. Hij zag het vliegtuig met 
een grote boog op het Lipseinde 
afkomen. Het snel dalende toestel 
vloog vervolgens richting Ginho-
ven. Jos kon nog juist zien dat het 
boven Ginhoven een draai naar 
rechts maakte om even later achter 
de kerk van Zondereigen na hard 
contact met de bodem te ontplof-
fen. De wrakstukken lagen over 
vele honderden meters verspreid.

Jos Dufraing herinnerde zich dat 
heel wat materiaal van het vlieg-
tuig werd hergebruikt. De koepel 
achteraan was van mica. Hiervan 
werden sieraden gemaakt. Denk 
daarbij aan ringen en met bloe-
men beschilderde kruisjes voor de 
meisjes. Rond de brandstoftank zat 
een beschermstof die op vast tapijt 
geleek. Wanneer een kogel de tank 
doorboorde, sloot die bescher-
mende stof het gat weer af zodat er 
geen verlies van brandstof was. “Ik 

Het laden van bommen. www.pinterest.com

Op de grond ontplofte Halifax NA174. www.baaa-acro.com
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was schoenmaker en maakte in die 
tijd voetbalschoenen met toppen 
onder. Van die stof uit het vliegtuig 
maakte ik scheenlappen voor onze 
voetballers.”
De crash werd ook door Con 
Wolters waargenomen. Hij woonde 
aan het station in Baarle-Grens. 
Hij zag het vliegtuig recht op zich 
afkomen, neerstorten en met een 
geweldige klap ontploffen. Als 
nieuwsgierige jongen ging hij de 
volgende dag kijken waar het vlieg-
tuig was neergekomen. Vijftig jaar 
later herinnerde hij zich het tafereel 
ter plaatse heel goed: “Het was 
warm die dag en overal lagen nog 
lichaamsresten met vliegen erop.” 

Leo Pardoel en zijn vriend Harm 
Lukkien gingen de ochtend na het 

ongeval ernaartoe. Zij probeerden 
wat aluminium of plexiglas te 
bemachtigen waarvan o.a. alumi-
nium zegelringen en hangertjes 
met een ingelegd zilveren dubbeltje 
gemaakt werden. Zij wandelden 
van de Grens via Ghil naar Zon-
dereigen. Aan het Mariakapelletje 
van Gel gingen ze rechts een paar 
honderd meter het veld in. Dat was 
de plaats waar het zware toestel 
was neergekomen. “Nu ging dat 
pikken van materiaal zo maar niet, 
want bij een neergestort vliegtuig 
stonden onmiddellijk Duitse solda-
ten op wacht. Die bivakkeerden ter 
plaatse in een tent en nieuwsgieri-
gen werden met geweerschoten in 
de lucht weggejaagd. Mijn vriend 
Harm was van de Nederlands-
Duitse grens in Groningen afkom-

stig en sprak dus vloeiend Duits. 
Hij sprak wat met de soldaten en 
als resultaat mochten we een groot 
stuk van de staartvleugel mee naar 
huis nemen. Wat mij opviel op 
de plaats van de crash was een 
enorme hoop verwrongen metaal 
en enkele grote ronde kuilen van 
ontplofte bommen. Die had men 
waarschijnlijk onderweg niet meer 
kunnen afwerpen. 

De plaats van het ongeluk ligt 
nu overigens nog altijd wat lager. 
Verder hing er een heel aparte geur 
van vliegtuigbrandstof gemengd 
met geschroeid mensenvlees. Tus-
sen de metalen brokstukken lag 
bijvoorbeeld een stuk handschoen 
met vingers erin. De stank was met 
de warme zon al gauw niet meer 

Pastoor Maes met zijn moeder en drie zussen.
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om uit te houden. De soldaten 
hebben er ook niet lang gestaan. 
Nadat de vaststellingen gedaan 
waren, hebben de Duitsers al het 
materiaal op de speelplaats van de 
school bij de kerk opgeslagen.”

Geschreven primaire bronnen

Arie de Jong en Ed Ragas gingen 
ook op zoek naar geschreven 
oorspronkelijke bronnen. In het 
politiearchief werd geen en-
kele aanwijzing gevonden, wat 
merkwaardig is. Gelukkig werd in 
het manuaal van pastoor Maes in 
Zondereigen een aanknopingspunt 
gevonden: “In de nacht van 14/15 
mei 1944 is een bommenwerper 
neergestort achter het kerkhof te 
Zondereigen. De Duitsers hebben 
de lijken van de bemanningsleden 
weggehaald. De volgende dag 
zijn enkele lichaamsresten op het 
kerkhof alhier begraven door de 
brandweer.” Van ons lid Jacques 
Boone vernam ik dat naast de 
plaatselijke brandweer nog twee 
andere personen bij de berging van 
menselijke resten betrokken waren: 
zijn zuster wijlen Elisabeth Boone 

uit Turnhout (toen sociaal assis-
tente van het leger) en zijn nicht 
wijlen Marie-Hortense Dierckx-de 
Casterle, eveneens uit Turnhout. 
Kort na de bevrijding werd op het 
naamloze graf een metalen kruis 
geplaatst.
 
Niemand kende vijftig jaar na de 
crash het vliegtuignummer en de 
namen van de bemanning. Daar 
gingen Arie en Ed met de mid-
delen die ze hadden vlijtig naar 
op zoek. Ze stootten onmiddellijk 
op een cruciaal probleem: in de 
nacht van zondag 14 op maandag 
15 mei werd door het Engelse 
Bomber Command in het geheel 
niet gevlogen. Ook uit dagboeken 
van de gebroeders Van den Hout 
uit Gilze bleek dat er die nacht 
geen bommenwerpers gesigna-
leerd waren. Conclusie: het was 
nauwelijks aannemelijk dat in die 
nacht een Engelse bommenwerper 
in Zondereigen was neergestort. 

Zou de pastoor zich van datum 
vergist hebben? Met deze vraag 
begaven onze onderzoekers zich bij 
gebrek aan degelijk bronnenmate-

riaal op glad ijs. Archieven waren 
indertijd immers amper digitaal 
raadpleegbaar. Zij keken eerst naar 
de nacht van zaterdag 13 op zon-
dag 14 mei 1944. Van den Hout 
schreef toen: “Een paar Duitse 
vliegtuigen zijn ’s avonds hier 
geland. ’s Nachts sloeg het warme 
weer om en de volgende morgen 
stond er een koude noorderwind 
die regen bracht.” Die omschrij-
ving van het weer klopt niet met 
de getuigenis van Con Wolters. 
Bovendien meldde het Bomber 
Command ook voor die nacht geen 
enkele operatie. Wederom bood de 
vooropgestelde datum geen enkele 
houvast. 

In de nacht van vrijdag 12 op 
zaterdag 13 mei 1944 bleek het 
Bomber Command wél gevlogen 
te hebben. En in het al eerder 
geciteerde dagboek lezen wij dat 
het dan zeer helder weer was. 
Tijdens die nacht zijn boven België 
en de Noordzee niet minder dan 
twaalf Britse viermotorige bom-
menwerpers verloren gegaan. De 
Nederlandse onderzoeker Hans 
den Haan uit Wijchen, RAF expert De bemanning van de LV919 ligt op het Schoonselhof in Antwerpen begraven.

Luitenant ‘Jack’ Chinnery, schutter in 
de Halifax LV919.
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bij uitstek, gaf eerst aan dat het 
de Halifax LV826 moest geweest 
zijn, echter zonder bronvermelding. 
In een uitgave van de Stichting 
‘Wings to Victory’ wordt echter 
aangenomen dat de LV826 ter 
hoogte van het Zeeuwse kustge-
bied is neergeschoten en in de 
Noordzee neergestort. Hauptmann 
Ernst-Wilhelm Modrow claimde om 
01.00 uur een Halifax ter hoogte 
van het Zeeuwse kustgebied. 
Voor Zondereigen resteerde voor de 
nacht van 12 op 13 mei maar één 
bommenwerper: de Halifax LV919 
van het 466ste RAAF Squadron. 
Volgens een Duits nachtjagerrap-
port werd deze tussen Kasterlee en 
Turnhout neergeschoten. “Dat zou 
de kist in Zondereigen wel eens 
kunnen zijn.” Ed Ragas zette deze 
zin heel nadrukkelijk in de correcte 
voorwaardelijke wijs: het zou wel 
eens kunnen zijn. Even verder in 
zijn artikel in Ons Weekblad op 
vrijdag 23 september 1994 klinkt 
het met meer overtuiging: “De 
getuigenis van Wolters, gecombi-
neerd met het weer dat Van den 
Hout uit Gilze beschrijft, leert ons 
dat de datum inderdaad de nacht 
van 12 op 13 mei 1944 moet zijn 
geweest.” 
Dankzij het uitgebreide archief 
van Hans den Haan werden de bij 
het vliegtuig horende namen van 
de bemanningsleden gevonden. 
Het bleken zes Australiërs en één 
Engelsman te zijn. Eind septem-
ber 1994, ruim vijftig jaar na de 
vermeende datum van het ongeluk, 
werd bij het kruis op het kerkhof 
van Zondereigen een metalen 
plaquette met de namen van de 
slachtoffers onthuld. Omdat hierop 
een verkeerd identificatienummer 
van het vliegtuig vermeld staat 
(LV826), werd door ANWB een 
correct, houten infobordje erbij 
geplaatst. Ter gelegenheid van 

de inhuldiging van de plaquette 
op dinsdagavond 27 september 
1994 hield kolonel de Jong in de 
parochiezaal van Zondereigen een 
lezing over de moeizame identifica-
tie van het toestel.

Hoogstraten

Al tijdens deze lezing werden kri-
tische vragen gesteld. Tal van pri-

maire bronnen vermelden immers 
Hoogstraten als locatie waar de 
Halifax LV919 is neergestort. Op 
de Loss Card van de RAF voor deze 
Halifax staat uitdrukkelijk dat hij is 
neergekomen bij ‘Hoogstraeten 16 
km NW Turnhout’. In de archieven 
van de RAAF zitten in dossiers van 
de verongelukte bemanningsleden 
vage verwijzingen zoals ‘presumed 
near Hoogstraten’ (verondersteld 
nabij Hoogstraten), maar ook meer 
concrete zoals ‘at Hoogstraten’ (in 
Hoogstraten). Men verwijst telkens 
naar een Duits bergingsrapport dat 
via het Rode Kruis in Genève in 
geallieerde handen was terecht-
gekomen. Dat rapport geeft als 
coördinaten van het ongeluk ‘GSGS 
4040 - 24/9315’, een onmisken-
bare verwijzing naar Hoogstraten. 

Een nog groter bewijs wordt 
geleverd door niemand minder dan 
Jozef Lauwerys, de latere oprichter 
en bezieler van de Hoogstraatse 
Oudheidkundige Kring. Aan zijn 
precisie en geloofwaardigheid valt 
niet te twijfelen. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog was Lauwerys pries-
ter-leraar in het Klein Seminarie. In 

Bronzen standbeeld van deken Lauwerys in Hoogstraten. 

Graf van de onbekende bemanning op 
het kerkhof in Zondereigen. 
https://commons.wikimedia.org
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zijn dagboek uit 1944 noteerde hij: 
“In het eerste morgenuur van 13 
mei stortte er een bommenwerper 
brandend neer bij de Kluis. De kop 
van het vliegtuig stak diep in de 
grond en de eersten die toesnel-
den, hoorden in de vuurpoel nog 
kogels ontploffen. Men zei dat er 
overdag 3 of 5 verkoolde lijken 
door de Duitsers uitgehaald wer-
den.” Deze vermelding in Hoogstra-
tens Oorlogsboek uit 1970 wordt 
bevestigd in de bewaard gebleven 
zakagenda van Lauwerys. Voor 13 
mei 1944 vermeldde hij kort: ‘Te 
12.30 ’s nachts: vliegtuig geval-
len aan de Kluis, 3 à 5 doden.’ En 
voor 16 mei noteerde hij: ‘Dooden 
begraven.’ 
Elders geeft hij aan dat de stoffelij-
ke overschotten werden verzameld 
en mogelijk tijdelijk ter plaatse be-
graven door een paar priesters van 
het Klein Seminarie. Jos Jansen uit 
de Heuvelstraat wist dat de zwaar 

Oberleutnant Heinz Wolfgang 
Schnaufer schoot de LV919 neer. 
www.pilotenbunker.de

William R. Chorley. https://twitter.com

verminkte lichamen door twee 
priesters van het Klein Seminarie 
in zakken werden gestopt. Eén van 
hen was E.H. Desmedt, broer van 
de (tijdens de bezetting) afgezette 
burgemeester van Minderhout. 
Bij de impact was een groot gat 
geslagen, “...wel een huis diep” 
en overal lagen lichaamsdelen, 
waardoor het moeilijk was om vast 
te stellen om hoeveel doden het 
precies ging. 
Nog een andere authentieke bron 
is het Leistungsbuch van de Duitse 
nachtjager Schnauffer. Dat situeert 
één van zijn drie overwinningen op 
12/13 mei 1944 bij "Hoepsteten" 
op 16 km NW van Turnhout. 
Naar alle waarschijnlijkheid wordt 
Hoogstraten hiermee bedoeld.

Secundaire bronnen

Het primair bewijsmateriaal spreekt 
voor zich: de Halifax LV919 is 

in Hoogstraten neergestort en 
niet in Zondereigen. Maar hoe 
komt het dat tal van eersterangs 
naslagboeken, gespecialiseerde 
websites en zelfs een Australische 
overheidswebsite tóch Zonderei-



van wirskaante vliegtuigen WO2        111

gen als crashplaats vermelden? 
Denk daarbij aan het referentie-
werk Bomber Command losses 
of the Second World War van 
William R. Chorley (1997), het 
eveneens goed gedocumenteerde 
boek RAAF personnel serving on 
attachment in Royal Air Force 
Squadrons and Support Units van 
Alan Storr (2006), de officiële 
website van het 466ste squadron 
(www.466and462squadrons.com) 
en het Australian War Memorial 
archief (www.awm.gov.au/collec-
tion/C1225332)? Waarschijnlijk is 
er tijdens of kort na het onderzoek 
van Arie en Ed in 1994 contact 
met William R. Chorley in Australië 
geweest (mogelijk via Hans den 
Haan), waarna Alan Storr en de 
vermelde instanties die informatie 
gewoon hebben overgenomen. Het 
ontlenen van informatie zonder 
verder bronnenonderzoek geeft 
wel vaker aanleiding tot proble-
men omdat op die manier fouten 
eindeloos worden herhaald! Het 
valt op dat deze informatie overal 
op dezelfde wijze wordt verwoord: 
‘Post war it was established that 
the aircraft was shot down by a 
night fighter and crashed at 04.00 
hours on 13 May 44 at Zonderei-
gen (Antwerpen), 10 kms NNW 
of Turnhout and practically on the 
border with Holland.’

Ook commandant van het vliegwe-
zen buiten dienst Jozef Van Troy, 
die voor Taxandria een artikel over 
de crash in Zondereigen schreef, 
nam gegevens van de website van 
het 466ste squadron voor waar-
heid aan. Andere auteurs vermel-
den dan weer Hoogstraten als 
crashplaats, o.a. Peter Hinchliffe 
(1999) en Wim Govaerts (2007). 
Zij schreven elk een biografie over 
de Duitse piloot Schnauffer, die de 
Halifax LV919 neerhaalde. 

het stadhuis in Turnhout. Door een 
reorganisatie van het stadsarchief 
kon het aanwezige personeel geen 
enkel document van de passieve 
luchtbescherming vinden, alhoewel 
Frank lang ervoor een hele stapel 
van die papieren had geraadpleegd 
en sommige zelfs gekopieerd. De 
opzoekingen in Turnhout hebben 
dan ook niets opgeleverd. 

Van het verongelukte vliegtuig zijn 
twee onderdelen met genummerde 
fabrieksplaatjes bewaard gebleven. 
Het eerste is een gaaf bewaard 
voorwerp (een pompje?) dat kort 
na het ongeluk door een broer van 
Jos Dufraing is meegenomen. Hij 
heeft het zijn leven lang bewaard. 
Een paar jaar geleden kwam het 
via schenking in het bezit van onze 
vereniging. Jos van Roozendaal liet 
het voorwerp een kwart eeuw 
geleden al onderzoeken, toen 
echter zonder resultaat. Er werd
aangenomen dat het een standaard-
onderdeel van meerdere vliegtuig-
types was. Misschien zijn nu meer 
gegevens beschikbaar om tot een 
definitieve identificatie te komen? 

Onderdeel van het in Zondereigen gecrashte vliegtuig.

Recent onderzoek

Heemkundekring Amalia van 
Solms zal opnieuw proberen  
om de waarheid te achterhalen.  
Dit gebeurt in samenwerking  
met deskundigen zoals Francis 
Huijbrechts, Jos van Roozendaal,
Frank Janssens en Luc Cox.  
Laatstgenoemde nam de ‘Verslagen 
der Oorlogsgebeurtenissen’ door 
die alle gemeentebesturen kort na 
de oorlog naar het provinciebestuur 
van Antwerpen moesten sturen. 
Helaas zijn veel documenten 
heel summier, soms zelfs foutief. 
Baarle-Hertog vermeldde geen 
enkele vliegtuigcrash, ook niet in 
Zondereigen. Hoogstraten rap-
porteerde alleen een nachtelijk 
vliegtuigongeluk aan de strafschool 
eind mei 1943. Meer specifiek 
waren de formulieren ‘Bezetting en 
Ordehandhaving’, met de uitdruk-
kelijke vraag aan de gemeenten om 
vliegtuigcrashes te melden. Helaas 
werd daar vaak niet op gereageerd 
en zijn ook hier geen aangiften die 
ons vooruit helpen.
Frank Janssens en ikzelf bezochten 
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De staat van het tweede voorwerp 
is totaal anders. Het is verwrongen 
en zwaar beschadigd. Leo Dufraing 
ontdekte het met zijn metaaldetec-
tor op de plaats van de crash. Hij 
stoot daar wel meer op restanten 
van het verongelukte vliegtuig. Bei-
de voorwerpen worden momenteel 
op initiatief van Francis Huijbrechts 
onderzocht. 
Francis vroeg zich af of de datering 
van pastoor Maes (‘in de nacht van 
14/15 mei 1944’) niet te concreet 
was om ze meteen aan de kant te 
schuiven, ondanks het feit dat er 
die nacht boven de Lage Landen 
geen activiteit van Bomber Com-
mand was geweest. 
Geallieerde vliegtuigen lijken die 
nacht weliswaar niet in aanmer-
king te komen, maar misschien 
zijn de Duitsers zélf een bommen-
werper, nachtjager of transporttoe-
stel kwijtgeraakt? De Engelstalige 
fabrieksplaatjes uit de bewaard 
gebleven vliegtuigonderdelen ver-
werpen deze theorie.

En dan is er nog het idee dat de 
Halifax LV919 misschien in de 
lucht ontploft is en deels in Hoog-

Detailfoto van de fabrieksplaatjes.

Detectorvondst van Leo Dufraing.

straten en Zondereigen neergeko-
men. Deze gedachtegang wordt 
door ooggetuigen weerlegd: zij 
zagen wel degelijk een brandend, 
intact vliegtuig dat boven Zonderei-
gens grondgebied manoeuvreerde 
en pas op de grond is geëxplo-
deerd.

Herdenking 75 jaar bevrijding

Op 13 mei 2019, dag op dag 
75 jaar na hun overlijden, werd 

voor de omgekomen bemannings-
leden van de Halifax LV919 op 
het kerkhof van Zondereigen een 
herdenking georganiseerd. Tijdens 
de plechtigheid werd duidelijk 
gecommuniceerd dat dit gebeurde 
ongeacht het feit of het vliegtuig 
in Zondereigen of Hoogstraten 
was neergestort, wat toen nog niet 
duidelijk was. Aan de plechtigheid 
werd deelgenomen door leerlingen 
van basisscholen de Horizon (Zon-
dereigen), ’t Spoor (Weelde-Statie) 
en de Regenboog (Baarle-Nassau). 
Zij participeerden die dag aan de 
zesde editie van de Vredesdagen, 
door onze vereniging georgani-
seerd. De Australische vlag en de 
vredesvlag hingen zij aan zij bij de 
toegang tot het kerkhof. Leerlin-
gen legden bij het grafmonument 
bloemen neer en herdachten de 
bemanning. Het Australisch volks-
lied en de Last Post weerklonken. 

Hoe moet het verder?

Voor verder onderzoek leren we uit 
het verleden. De zoektocht naar 
potentiële andere vliegtuigen is een 
delicate zaak. Zo is er de veron-
gelukte Halifax van het 640ste 
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Squadron waarbij op 13 mei 1944 
zes van de zeven bemanningsle-
den omkwamen. Dit toestel zou 
bij Genk neergehaald zijn, maar 
er zijn toch een aantal indicaties 
die aangeven dat deze bommen-
werper in de Antwerpse en niet in 
de Limburgse Kempen is terecht 
gekomen. Met dergelijke mogelijk-
heden moeten we zeer voorzichtig 
omgaan. Francis Huijbrechts stelt 
terecht voor om eerst bewijzen te 
zoeken voor een correcte datum. 
De lokale brandweer heeft kort na 
de berging door de Duitse bezetter 
niet-opgeruimde stoffelijke resten 
voor begraving op het kerkhof in 
Zondereigen verzameld. Misschien 
zijn er rekeningen van de brand-
weer of de pastoor in archieven 
van de gemeente of de parochie 
bewaard gebleven? In het najaar 
ga ik hiermee aan de slag. Wordt 
hopelijk vervolgd.

Bronnen:
- CHORLEY W.R., ‘RAF Bomber Com-

mand Losses of the Second World 
War’, Volume 5 (1944), uitgeverij 
Midland Counties Publications, 
Hinckley UK, 1997, 545 pagina’s; 
p.224.

- STORR Alan: ‘RAAF personnel 
serving on attachment in Royal Air 
Force Squadrons and Support Units’, 
2006; p.69.

- RAGAS, Ed, ‘Vliegtuigcrash te Zon-
dereigen na vijftig jaar opgelost’, in 
Ons Weekblad,  
vrijdag 23 september 1994.

- VAN TROY Jos, ‘Het Spook van Sint 
Truiden doet de Handley Page Halifax 
III bommenwerper LV919 van het 
466 Sqn RAAF op 13 mei 1944 
neerstorten in Zondereigen (Baarle 
Hertog)’, in Taxandria Nieuws, jaar-
gang 2011, nummer 4.

- e-mails met Francis Huijbrechts 
(voorzitter van Erfgoed Hoogstraten), 
Jos van Roozendaal,  
Luc Cox, Frank Janssens,  
Leo Pardoel en Jacques Boone.

Leerlingen lezen voor uit 
levensverhalen van de verongelukte 
bemanning.

Bloemenhulde t.g.v. de 75ste verjaardag van de crash.
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31 mei/1 juni 1942 • Ju 88 4-C 
• Dekkersven Ulicoten

Engelse Hurricane 
haalt Junker 88 neer

JOS VAN ROOZENDAAL

De vliegbasis Gilze-Rijen ofwel Fliegerhorst Gilze-Rijen is in de oorlog 

gedeeltelijk een nachtjagerbasis. Er zijn daar verschillende vliegtuigen 

gestationeerd met als taak Engelse bommenwerpers aan te vallen. Die 

Engelse bommenwerpers vliegen vooral ’s nachts, in tegenstelling tot de 

Amerikaanse bommenwerpers die later in de oorlog worden ingezet; die 

vliegen overdag.

Nachtjagers voeren ook zoge-
naamde ‘Intruder’-acties uit waarbij 
ze in vijandelijk gebied willekeurige 
doelen aanvallen, met de duister-
nis als dekking. Vliegtuigen die 
daarvoor gebruikt worden, zijn 
onder andere de Junker 88 van de 
Nachtjagd Jagdgeschwader. Deze 

zijn op verschillende vliegbasissen 
gestationeerd in Nederland.
In de avond van zondag 31 mei 
1942 starten er vanaf Gilze-Rijen 
16 Dorniers Do 217 voor aanval-
len op Engeland en tevens 5 Jun-
kers 88, eveneens voor opdrachten 
in Engeland.

Junker 88 nachtjager op zijn opstelplaats op de Fliegerhorst Gilze-Rijen. Let op zijn donkere kleur speciaal voor de 
nachtelijke vluchten.

Zes vliegtuigcrashes 
tijdens WO2

Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
maken zes vliegtuigen in Baarle-
Nassau en -Hertog een crash of 
noodlanding mee. In de volgende 
artikelen heeft Jos van Roozen-
daal vijf gebeurtenissen zo volledig 
mogelijk beschreven. In elk artikel 
legt hij eerst de opdracht van de 
vliegtuigen uit en geeft hij wat 
informatie over de toestellen. Over 
de Typhoon, een bijzondere jacht-
bommenwerper ook wel ‘vliegende 
artillerie’ genoemd, is in een van 
de volgende Van Wirskaantes een 
uitgebreid artikel te lezen.
De vijf beschreven crashes vinden 
allemaal plaats op het grondge-
bied van de gemeente Baarle-
Nassau. Van elke crash moest 
meteen melding worden gemaakt. 
Dat gebeurde door het hoofd van 
de Luchtbescherming in Baarle-
Nassau de heer Van Gompel. In 
het eerste artikel is zijn Rapport 
te lezen.
De crash van een Halifax in Zon-
dereigen (Baarle-Hertog) is al in 
het vorige artikel beschreven.
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Na middernacht komen ze terug 
van hun opdrachten en willen gaan 
landen op het vliegveld Gilze-
Rijen. Normaal gesproken is dan 
de verlichting van de startbanen 
aan maar dat is nu niet het geval. 
Er vliegt een Engelse intruder in 
de buurt van het vliegveld die aast 
op de terugkomende vliegtuigen 
om deze aan te vallen als ze zeer 
kwetsbaar zijn, namelijk bij het 
landen. De terugkomende vlieg-
tuigen zijn ongeduldig en willen 
landen, want na een lange vlucht 
is hun brandstof ver op. De verlich-
ting blijft echter uit. Daarop zetten 
de vliegtuigen kortstondig hun 
navigatielichten aan en weer uit, 
om aan te geven dat ze willen en 
moeten landen. De radio wordt niet 
gebruikt omdat dit hun aanwezig-
heid kan verraden.
Het is de Hurricane met Flight Ser-
geant Smith als piloot die ten zui-
den van de basis vliegt en een van 
de rondvliegende Junkers 88 van 
het Ergänzungs-Jagdgeschwader 
NJG 2 waarneemt. Hij valt deze 
aan met zijn boordkanonnen. Het 
is bijna drie uur in de nacht en de 
Ju 88 wordt daarbij vol getroffen. 
Brandend stort het toestel te pletter 
ten oosten van de Oude Bredase-
baan in Ulicoten, ter hoogte van 
de huidige camping Ponderosa. De 
gehele bemanning komt om. Deze 
bestond uit de 28-jarige piloot 
Oberfeldwebel Dietrich Schade, de 
23-jarige radiotelegrafist Unteroffi-
zier Jakop Cezanne en de 23-jarige 
boordschutter Unteroffizier Adolf 
Jansen. 

Van elke crash van een vliegtuig moest meteen melding gemaakt worden. Het 
hoofd van de Luchtbescherming in Baarle-Nassau de heer Van Gompel deed 
dit op 1 juni 1942.

De familie Hendrickx die hemels-
breed maar enkele honderden me-
ters van de crashplaats af woont, 
ziet in de vroege morgen dat de 
omgeving bezaaid is met stukken 
van het wrak en ook dat er zelfs 
nog stukken van de lichamen en 

laarzen van de bemanningsleden 
in de bomen hangen.
De lichamen worden tijdelijk 
begraven op de begraafplaats 
Zuylen te Breda en rusten nu op 
de  Duitse militaire begraafplaats 
Ysselsteyn in Limburg.
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Duits toestel maakt noodlanding in Ulicoten
JOS VAN ROOZENDAAL

Een Dornier Do 217 in volle vlucht.

Vanaf de vliegbasis Gilze-Rijen worden ook opdrachten uitgevoerd om 

mijnen gelegd in de Engelse havens. Deze mijnen worden onder andere 

neergelaten vanuit Dornier 217-vliegtuigen van de Duitse eenheid Kampf-

geschwader 2 (KG2).

Zo starten in de avond van 7 op 
8 februari 1943 38 Dorniers Do 
217 vanaf Gilze-Rijen om mijnen te 
leggen in de haven van Portsmouth.
Een daarvan, de Do 217 MK E-4 
U5+LL van de derde staffel van 
KG 2, moet vanwege motorschade 
vroegtijdig terugkeren. De beman-
ning ziet kans om het toestel verder 
te vliegen tot enkele kilometers ten 
zuiden van Gilze-Rijen. Het verliest 

dan teveel hoogte en net ten zuiden 
van de Heikantsestraat te Ulicoten 
raakt het enkele boomtoppen en 
maakt een noodlanding op een 
akker enkele honderden meters ten 
westen van de boerderij van Frans 
van Engelen aan de Heikantsestraat 
in Ulicoten. Wonder boven wonder 
komt de bemanning er goed van af. 
Enkel de zogenaamde Beobachter 
Oberfeldwebel Zacharias raakt ge-

6/7 februari 1943 • Do 217 E-4  • Heikantsestraat Ulicoten

wond. De andere drie bemannings-
leden zijn de piloot Oberleutnant 
Schneiderbauer, de radiotelegrafist 
Unteroffizier Weber en de boord-
schutter Oberfeldwebel Eilbrecht.
Schoolgaande kinderen (Aerts) van 
de Strumpt zien het wrak de vol-
gende morgen liggen als zij van de 
Oude Strumpt naar school lopen.
De volgende dagen wordt het wrak 
opgeruimd en wat buurtbewoners 
daarbij opvalt is dat er een cirkel 
op het vliegtuig is geschilderd. Zij 
denken dat de Duitsers daarmee 
willen verhullen dat het om een 
Duits toestel gaat dat een noodlan-
ding heeft moeten maken.
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Operatie Market Garden gaat van start
JOS VAN ROOZENDAAL

Het is de tweede dag van operatie Market Garden. De geallieerden 

hebben daags ervoor, op 17 september 1944, de operatie Market 

Garden in gang gezet met als doel een snelle doorstoot te maken vanuit 

België naar Arnhem om daar de over te steken bruggen te veroveren. 

Men dacht daarmee een snelle doorbraak te kunnen forceren naar het 

Ruhrgebied in Duitsland.

Het is een door de Britse veldmaarschalk Montgomery bedacht plan, 

met een veel te korte voorbereidingstijd. Door een aantal samenlopende 

omstandigheden mislukt de operatie grotendeels.

Een model van de Liberator B24 ‘Baggy Maggy’ gefotografeerd op een aluminium plaat van het wrak en tegen een 
achtergrond van het schuttersluik wat te zien is rechts van de squadron letters YM. foto Jos van Roozendaal

Op zondag 17 september zijn – als 
onderdeel van de operatie – zeer 
veel paratroepen in zweefvliegtui-
gen en transportvliegtuigen ver-
voerd naar de droppingsgebieden 
bij Son, Groesbeek en Arnhem. 
Deze troepen moeten aangevuld 
en ook bevoorraad worden, wat 
een gigantische logistieke operatie 
vergt.
Maandag 18 september wordt al-
leen al door de Amerikaanse lucht-
macht in 252 B24- bommenwer-
pers 782 ton vracht overgevlogen 
en daarbij komen dan nog eens al 

18 september 1944 • Consolidated B24 Liberator Hoogstraatsebaan Castelré
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Het eerste monument opgericht door de bevolking van Castelré 18 september 1944. 
foto Stan Geerts via Karel Geerts Alphen

de vluchten van de Engelse RAF.
Vanaf hun basis Hardwick ten 
zuiden van de stad Norwich East 
Anglia is die dag ook een groep 
bommenwerpers van de 93th 
Bomb Group op weg gestuurd naar 
het droppingsveld bij Groesbeek. 
De vier squadrons met in totaal 
23 Liberators verzamelen zich met 
andere groepen boven Engeland. 
Om de radar te ontwijken vlie-
gen ze zeer laag naar Nederland. 
Een toestel is de Liberator ‘Baggy 
Maggy’ van 409 squadron 93ste 
Bomb Group serial 100416 met 
een 10-koppige bemanning.

Dit toestel wordt in de buurt van 
de droppingsplaats getroffen door 
afweergeschut. Het probeert naar 
het bevrijde zuiden te vliegen. Net 

voor de grens bij Castelré wordt 
een noodlanding gemaakt. Bill 
(William) Kirling komt hierbij om 
het leven. 

In de volgende Van Wirskaante 
is het uitgebreide verhaal van de 
crash te lezen.

Monument

Op initiatief van commies Adriaan 
van de Hoeven en na een inzame-
ling die met toestemming van de 
gemeente Baarle-Nassau onder de 
bevolking wordt gehouden, komt 
er een monument voor Bill. Op 18 
september 1945 wordt het onthuld 
door de burgemeester van Baarle-
Nassau en ingezegend door Pater 
Reindvleit, waarna de rozenkrans 

wordt gebeden. Het monument 
staat dan ongeveer op de plaats 
waar later het nieuwe monument 
komt, dus tegenover het tijdelijke 
kruis. Dit monument verdwijnt be-
gin jaren zestig als er waterleiding 
wordt aangelegd in Castelré.

Tekst op het tijdelijke monument 
van 1945:
In memoriam
William Kirlin
Flying Serg. Techn.
+17-9-1944
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In oktober 1944 ligt het front stil 

tussen Baarle-Nassau en Alphen. 

Artilleriebeschietingen zijn er 

over en weer. Maar de geallieerde 

luchtmacht is ook actief ter on-

dersteuning van de grondtroepen 

en tevens om geschutsopstellin-

gen aan te vallen met bommen, 

kanonnen en raketten. 

Dat gebeurt ook in de namiddag 
van 14 oktober door verschillende 
groepen Spitfires en Typhoons, 
onder andere boven Zandheining 
Alphen. 
Op die zaterdag starten vanaf 
vliegveld Deurne negen Typhoons 
van 263 squadron om 15.38 uur 

14 oktober 1944 • Typhoon IB R.8923 • Huisvennen Baarle-Nassau

Engelse Typhoon stort neer in de Huisvennen
JOS VAN ROOZENDAAL

(Engelse tijd was toen gelijk aan 
Duitse/Nederlandse tijd) om daar 
mortierstellingen aan te vallen met 
hun kanonnen. Zij hebben geen 
bommen bij zich.
Omstreeks 15.50 uur ziet Wout 
van den Hout vanaf de Horst in 
Gilze dat een Typhoon plotseling 
naar beneden valt.

Een van de andere Typhoonvliegers 
(naam onbekend) schrijft later in 

een brief aan de nabestaanden 
dat ze op 8000 feet (2500 meter) 
aan het formeren waren om terug 
te vliegen naar de basis. Hij vloog 
achter de Typhoon R.8923 (U) van 
Alexander Barr toen deze in botsing 
kwam met de Typhoon MN.769 
van David Evans.
Hij schrijft verder dat hij ziet dat de 
Typhoon explodeerde toen deze de 
grond raakte. De andere Typhoon 
ziet hij crashen verder van het punt 

De 24 jarige Canadese Flight Officer 
Alexander Barr. foto via Ron Costen, 
Canada

Notitie Wout van den Hout uit Gilze (destijds 23 jaar) over de botsing van de 
twee vliegtuigen in Alphen. Hij hield in de oorlog een dagboek bij.
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van de botsing vandaan.
De squadronleader van 263 squa-
dron schrijft in zijn rapport op 17 
oktober 1944 het volgende:
Ik heb de eer om te verwijzen naar 
No. 146 Wing Headquarters signal 
No.T.259 van 14 oktober 1944, 
en om te rapporteren overhet bo-
vengenoemde ongeval als volgt:
Op 14 oktober 1944 vloog F/O 
A.Barr Typhoon IB R8923 met 
No.263 Squadron. 
Het squadron werd op 8000 voet 
opnieuw gevormd na een aanval 
op een doelwit N.W. van Turnhout. 
Tyfoons M769 en R8923 botsten 
in de lucht zonder aanwijsbare 
reden.
Het vliegtuig van F/0.Barr verloor 
benzine en vloog op zijn rug verder. 
Het vloog in brand op de grond en 
was volgens getuigen op de grond 
al in de lucht gebroken. De resten 

Het eerste graf van Flight Officer Alexander Barr op het kerkhof van Alphen. 
coll. Adriaan van Riel

Bij benadering de crashlocatie van de Typhoon van A. Barr in de Huisvennen te 
Baarle-Nassau.

brandden volledig uit en er werd 
geen spoor van F/0 Barr gevonden. 
Niemand werd gezien die eruit 
gesprongen was.

L.D. Rutter
Commanderend Squadron Leader, 
No.263 Squadron. RAF

Het vliegtuig komt neer in moe-
rassig gebied in de Huisvennen, 
net op Baarles grondgebied te 
Boschhoven niet ver van de Franse 
Baan. Omdat het zo’n drassig 
terrein is wordt het vliegtuig maar 
gedeeltelijk geborgen. Het lichaam 
van Alexander Barr is toen niet 
gevonden.
Pas in december 1947 wordt een 
nieuwe poging ondernomen om 
de overblijfselen van Barr uit de 
restanten van het wrak te halen. 
Op drie meter diepte vinden ze de 
overblijfselen in het gedeelte van 
de cockpit. In de middag van 17 
december 1944 wordt hij op het 
kerkhof van Alphen begraven.
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14 oktober 1944 • M.769 Typhoon IB • Nieuwe Strumpt Ulicoten

Wrak tweede toestel aangetroffen  
op de Nieuwe Strumpt

JOS VAN ROOZENDAAL

De tweede Typhoon vliegt na de botsing nog even 

door, maar komt neer in Ulicoten op de destijds lege 

plek net achter de huidige boerderij op de Nieuwe 

Strumpt 8. Het is de dag na het bombardement van 

13 oktober waarbij de boerderij van Piet Peeters 

geheel vernield is en de schuur van Sjef Peerden en 

van Toon van Dun vlam vatten. 

De plaatselijke bevolking zit meest 
verscholen in hun schuilplaatsen, 
de crash of noodlanding wordt door 
hen niet gezien. Wel in de dagen 
erna, als de omwonende boeren 
toch hun vee moeten gaan verzor-
gen. Ze kunnen dan zien dat het uit 
noordwestelijke richting is gekomen 
en tot stilstand kwam net voor een 
bosje aan de noordoostkant van 
de Oude Strumptsebaan, niet ver 
van de vijfsprong. Zij constateren 
ook dat het vliegtuig een flink spoor 
heeft achtergelaten net voor het tot 
stilstand kwam.
Niemand heeft een spoor van piloot 
Evans opgevangen. Niemand weet 
ook of hij gevangen is genomen of 
al meteen of kort na het neerko-
men van het toestel is gestorven. 
De Duitsers zitten op dat moment 
heel dichtbij, op nog geen twee-
honderd meter afstand. Die moeten 
er dus wel snel bij zijn geweest. 
We weten ondertussen wel dat de 
parachute is verdeeld in de stal van 
Sjef Peerden. 
Ook komt de naam van Davis 
Evans voor in de notities van 
Cor van der Bok en kompanen 

Crashlocatie met aanvliegroute van de tweede Typhoon 
van D. Evans.

die oorlogsslachtoffers hebben 
opgegraven. Mogelijk hebben zij 
het lichaam van Evans opgegraven 
uit een veldgraf. Dit heb ik nog niet 
kunnen vaststellen. 

Van het wrak zijn na de bevrijding 
nog wat materialen afgehaald. Een 
bewoner van Ulicoten heeft lang 
het staartwiel gebruikt als wiel voor 
een kruiwagen.
Flight Lieutenant David Frederick 
Evans was 24 jaar. Hij was de 
oudste zoon van David en Minnie 
Evans uit  Erith, Kent, Engeland.
In een van de komende nummers 
geeft Jos van Roozendaal een 
beschrijving van de Typhoon, een 
bijzondere jachtbommenwerper, 
ook wel ‘vliegende tank’ genoemd.

Bibliografie en bronnen bij ‘Junker 88’:
Vijf Jaar Luchtfront deel III en IV, 
Heemkring Molenheide 1986; SGLO 
verliesregister T 1551; Interview met 
Louis Hendrickx, 3 juli 2012

Bibliografie en bronnen bij ‘Noodlan-
ding in Ulicoten’:
Jan Aerts gesprek jaren 80; Fons 
Verheijen gesprek jaren 80; SGLO 
verliesregister T 2047M

Bibliografie en bronnen bij artikel over 
de crashes van twee Typhoons:
Crashes van twee Typhoons Baarle-
Nassau Ulicoten; Dagboek W. van den 
Hout, Gilze 1944; ‘Vijf jaar Luchtfront’, 
deel V Heemkring Molenheide 1988; 
Interview Neel Oonincx 2009-2018; 
Interview Cees Peeters 2012; Interview 
Janus Sprangers 2010; Interview Jaan 
van den Brand 2014; Interview Henk 
Siemons 2012.  
Gesprekken met verschillende oud-
bewoners Strumpt Ulicoten jaren 80.
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JOHN BINDELS 10-09-1994 MONUMENT GEFUSILLEERDEN 
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In Baarle 227 doden

Lijst oorlogsslachtoffers
OSCAR DE ROOIJ

Graven van Poolse slachtoffers in 1944 bij de Hollandse kerk in Baarle-Nassau. Deze lagen destijds voor en rechts 
van het dodenhuisje, voorzien van witte houten kruisjes (zie ook de tekening in het artikel over Cor van der Bok). 
Het grote zwarte kruis op de voorgrond is gemaakt van munitiehulzen. Achteraan de twee zwarte kruisjes van 
marechaussees G.A. Gerritsen en A.T.J. van Gestel.
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Vooraf

Deze lijst is tot stand gekomen 

door jaren van onderzoek naar 

slachtoffers die in de Tweede 

Wereldoorlog in de gemeenten 

Baarle-Nassau en Baarle-Hertog 

zijn omgekomen. Zowel burgers, 

geallieerde bevrijders als Duitse 

militairen staan in dit overzicht 

vermeld. 

Het begon na een bezoek aan het 
Regionaal Archief Tilburg in 2010. 
Daar vond ik een schrift van Cor 
van der Bok 1. Deze Baarlenaar 
heeft net na de bevrijding samen 
met anderen veel lichamen, vooral 
van Duitse soldaten, opgehaald 
en begraven of herbegraven (de 
meeste gesneuvelden waren 
overhaast begraven door collega’s 
waar ze waren gevallen) op het R.K. 
kerkhof in Baarle-Nassau. Gegevens 
van deze oorlogsslachtoffers heeft 
hij genoteerd in een schrift.            
Dit werk was niet zonder gevaar, 
want overal lagen nog mijnen en 
niet-geëxplodeerde munitie. Het 
kwam zelfs voor dat er een Duitse 
handgranaat met een touwtje aan 
een jas was gebonden. Gelukkig 
werd dit op tijd gezien.
De lijken werden opgehaald met 
een paard en wagen en zo naar het 
kerkhof gebracht.
Bewoners van Baarle vluchten naar 
binnen voor de vreselijke stank als 
er weer een kar vol lijken passeerde. 
Bij het opladen van de lijken moest 
er zelfs iemand bij het paard blijven 
staan, anders sloeg het dier op hol. 
Ook paarden konden kennelijk de 
vreselijke stank niet verdragen.
Persoonlijke bezittingen en 
gegevens van de doden werden 
overgedragen aan het Rode Kruis.

1	 Lees	ook	de	artikelen:	‘Cor	van	der	Bok.	
Veelzijdig	en	onbaatzuchtig’	en	‘Verslag	
ooggetuige.	Oorlogsslachtoffer	na	de	
bevrijding’.

Verder onderzoek

De informatie in het schriftje 
van Cor van der Bok vormde een 
uitdaging om verder te speuren 
wie al die slachtoffers waren: hun 
namen, waar ze vandaan kwamen 
en waar ze sneuvelden.

In eerste instantie was het de 
bedoeling informatie te verzamelen 
tot en met oktober 1944 toen 
Baarle werd bevrijd, maar uit 
informatie bleek al snel dat er 
doden waren gevallen na de 
bevrijding, onder andere door 
munitieresten. Daardoor heb ik mijn 
onderzoek door laten lopen tot eind 
1946.
Veel archieven zijn geraadpleegd. 
Naast het Regionaal Archief Tilburg 
ook archieven in Breda, Den Haag, 

Turnhout en Londen. Ook boeken 
en internet leverden veel bruikbare 
informatie op.

Balans in Baarle

De lijst omvat 227 doden (afsluiting 
juni 2019) die zijn omgekomen in de 
Tweede Wereldoorlog en vlak erna 
in de Nederlandse gemeente Baarle-
Nassau en in de Belgische gemeente 
Baarle-Hertog. 

De lijst is ingedeeld in de volgende 
groepen:
- Baarlenaren in het Nederlandse 

leger (2)
- Burgerslachtoffers (27)
- Poolse bevrijders (74)
- Geallieerde bevrijders (21)
- Duitse militairen (103)

Baarlenaren in het Nederlandse leger
Toen duidelijk ging worden dat een 
oorlog onvermijdelijk was, werden 
er in april 1939 Nederlandse 
troepen gemobiliseerd voor de 
strategische beveiliging van de 
grenzen.
Op 25 augustus 1939 begon de 
Voormobilisatie en moesten de 
kernen (50.000 man) van elke 
oorlogseenheid de Algemene 
Mobilisatie gaan voorbereiden. 
Deze Algemene Mobilisatie 

begon op 29 augustus 1939. Alle 
dienstplichtigen van de lichtingen 
1924 t/m 1938 werden opgeroepen, 
de lichting 1939 was al onder de 
wapenen. Zo kreeg het Nederlandse 
Leger een sterkte van 300.000 man.

Vele mannen in deze regio moesten 
naar de Chassékazerne in Breda, 
waar ze eerder hun opleiding 
hadden gehad bij het 6e Regiment 
Infanterie. Vandaar werden ze 
ingedeeld bij andere en nieuwe 
regimenten, voornamelijk in het 
zuiden van Nederland. De meeste 
mannen gingen naar de ‘Peel-Raam-
stelling’ in het oosten van Brabant. 
Deze defensielijn liep van Nijmegen 
tot de landsgrens met België ten 
zuiden van Weert. Een kleiner deel 
bleef bij het 6e Regiment Infanterie 
ter verdediging van de grenzen 
met België. In Baarle werd hiervan 
slechts een sectie van 10 man 
gestationeerd op het station aan 
de Grens en op het station in het 
centrum.

Op 11 mei 1940 kwam het tot 
een confrontatie met de Duitse 
troepen aan de Zuid-Willemsvaart 
in Someren tussen Sluis 11 en 12. 
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BAARLENAREN IN HET NEDERLANDSE LEGER

Bij het gevecht aan het kanaal 
sneuvelen elf Nederlanders. 
Baarlenaar P.C. van den Brandt is 
er één van. Hij wordt op 14 mei 
begraven in Someren en op 27 
februari 1972 overgebracht naar 
het Militaire Ereveld Grebbeberg in 
Rhenen.

Petrus Cornelis van den BRANDT
0  15-10-1907 Baarle-Nassau
† 11-05-1940 Someren 
Adres: Boschoven A343  
Baarle-Nassau
Beroep: landbouwer 
Unit: 3-II-30RI, 3e companie 
2e bataljon 30e Regiment 
Infanterie 
Rang: Soldaat
Begraven: Ereveld Grebbeberg 
Rhenen, rij 9 graf 4
Opm.: gedood Steegstraat Someren 
door een sluipschutter

Brug in Someren bij Sluis 11.

Het PTT-gebouw in Rotterdam.

Wilhelmus Petrus JACOBS
0  02-07-1920 Baarle-Nassau 
† 14-05-1940 Rotterdam 
Adres: Nijhoven B2 Baarle-Nassau 
Beroep: landbouwer 
Unit: 5-6 Dep. Bat., 5e companie  
6e depot bataljon 
Rang: Soldaat
Begraven: kerkhof Baarle-Nassau
Opm.: gewond bij PTT-kantoor 
Rotterdam, nu Coolsingel 42

Op 8 mei 1940 moest de 6e 
Bewakings Companie, bestaande uit 
totaal 106 militairen twee grote PTT-
gebouwen bewaken, in Rotterdam 
en in Maasluis, vanwege belangrijke 
telefoon- en telegraafverbindingen. 

Baarlenaar W.P. Jacobs is op 10 mei 
gewond geraakt bij het PTT-gebouw 
in Rotterdam en overleden in het 
Franciscus Ziekenhuis in Rotterdam. 
Hij is begraven op het kerkhof bij de 
Hollandse kerk in Baarle-Nassau.
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Burgerslachtoffers

Bij de in dit overzicht opgenomen 

burgers gaat het niet alleen om 

inwoners van Baarle. Ook vluch-

telingen, onderduikers, weerstan-

ders of grenswachten die hier 

tijdelijk verbleven, staan vermeld.

Tijdens de Duitse aanval op 
Nederland in mei 1940 is één 
burgerslachtoffer gevallen. In de 
volgende jaren zijn in Baarle geen 
burgerslachtoffers gevallen door 
oorlogsgeweld.
Net vóór en tijdens de bevrijding 
in oktober 1944 vallen de meeste 
slachtoffers.

Alle burgers hebben hun 
eigen verhaal maar bijzondere 
vermelding verdienen de drie 
Baarlese verzetshelden. Zij zijn na 
verraad in de nacht van zaterdag 
9 september om 4.00 uur door de 
Duitsers opgepakt en de dag erna 
om 9.50 uur in het Mastbos in 

Breda gefusileerd. 
In 1949 is een 
monument 
opgericht ter 
nagedachtenis van 
deze drie helden, 
het staat nu op 
de hoek bij het 
heemhuis.

Na de bevrijding 
vallen er ook 
burgerslachtoffers 
door mijnen. 
Het was in die 
tijd gevaarlijk 
om buiten de 
hoofdwegen te 
komen, overal 
lagen nog mijnen, 
munitieresten en 
ander oorlogsspul. 
Eén Baarlenaar 
is eind 1944 
omgekomen in 
Husum-Schwesing,
een bijkamp 
van het concen-
tratiekamp 
Neuengamme (D).

Het is niet gelukt 
alle burgers een 
gezicht te geven. 

Wel zijn zoveel mogelijk bidprentjes 
achterhaald en foto’s gemaakt van 
bestaande graven. Inmiddels zijn al 
veel graven geruimd.

De burgerslachtoffers zijn 
gerangschikt op overlijdensdatum. 
Verder is een vermoedelijke 
doodsoorzaak genoemd en 
bijzondere gegevens genoteerd die 
gevonden zijn in diverse archieven 
en boeken. 

Aanvullende informatie is altijd 
welkom bij de heemkundekring 
‘Amalia van Solms’                                  

Antonia Augusta Elisabeth JANSEN-
MICHIELSEN
0  18-02-1915 Turnhout 
† 11-05-1940 Baarle-Nassau 
Adres: Grens B55 Baarle-Nassau
Beroep: zonder 
Begraven: kerkhof Baarle-Nassau, 
heden geruimd
Doodsoorzaak: gedood door Duits 
bombardement 
Opm.: was op weg naar schuilplaats

Maria Louisa van der VLOET
0  19-02-1917 Baarle-Nassau 
† juni-juli 1944 Chaam 
Adres: Alphenseweg A314  
Baarle-Nassau 
Beroep: werkster 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: geëxecuteerd 
waarschijnlijk door verzet 
Opm.: gevonden op 23-07-1945 
nabij Putven Chaam, zij was de 
vriendin van Ferdinand Götz, 
Ortskommandant in Baarle-Nassau
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BURGERSLACHTOFFERS
Maria Josepha 
CORNELISSEN-VERHOEVEN

0  30-11-1898 Hoogstraten 
† 10-09-1944 Breda, Schiethei 
Mastbos 
Adres:	Oosteinde A206 
Baarle-Hertog
Beroep: winkelierster 
Begraven: begraafplaats 
Baarle-Hertog
Doodsoorzaak: gefusilleerd door 
Duitsers 
Opm.: verzetslid, pilotenhelpster      

Gradus Antonius
GERRITSEN

0  19-07-1917 Arnhem 
† 10-09-1944 Breda, Schiethei 
Mastbos 
Adres: Singel A13 Baarle-Nassau
Beroep: marechaussee
Begraven: kerkhof Baarle-Nassau
Doodsoorzaak: gefusilleerd door 
Duitsers 
Opm.: verzetslid, pilotenhelper

Adrianus Theodorus Johannes  
van GESTEL

0  16-01-1916 Woensel Eindhoven
† 10-09-1944 Breda, Schiethei 
Mastbos 
Adres: Singel A13 Baarle-Nassau
Beroep: marechaussee 
Begraven: kerkhof Baarle-Nassau
Doodsoorzaak: gefusilleerd door 
Duitsers 
Opm.: verzetslid, pilotenhelper
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BURGERSLACHTOFFERS
Josephus Johannes POELS
0  15-07-1908 Merksplas 
† 30-09-1944 Baarle-Hertog
Adres: Opstal Merksplas 
Beroep:	landbouwer 
Begraven: begraafplaats Merksplas
Doodsoorzaak: gewond aan hiel  
29-09-1944, verloor veel bloed
Opm.: voor verzorging naar Baarle 
gebracht, overleden bij G.J. Fransen, 
Katerstraat, Baarle-Hertog   
    

Augustinus LEESTMANS
0  6-11-1875 Zondereigen
† 2-10-1944 Zondereigen 
Adres: Zondereigen B29 
Beroep:	landbouwer 
Begraven: begraafplaats 
Zondereigen
Doodsoorzaak: granaat 
Opm.: broer en zus 

Maria Ludovica LEESTMANS
0  19-02-1872 Zondereigen 
† 2-10-1944 Zondereigen 
Adres: Zondereigen B29 
Beroep: landbouwster 
Begraven: begraafplaats 
Zondereigen
Doodsoorzaak: granaat 
Opm.: broer en zus

Karel BIERENS
0  5-02-1905 Baarle-Hertog 
† 3-10-1944 Baarle-Hertog 
Adres: Molenstraat A160 
Baarle-Hertog
Beroep: werkman 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: door Poolse 
handgranaat 
Opm.: gedood in schuilkelder 
Verhoeven Molenstraat 
Baarle-Hertog

Johannes Franciscus BIERENS
0  3-12-1875 Baarle-Nassau
† 3-10-1944 Baarle-Hertog
Adres: Molenstraat A160 
Baarle-Hertog 
Beroep: steenkoolhandelaar 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: door Poolse 
handgranaat, gewond aan benen
Opm.: gedood in schuilkelder 
Verhoeven Molenstraat 
Baarle-Hertog

Egidius Josephus MARTENS
0  5-03-1917 Ginneken
† 4-10-1944 Baarle-Hertog
Adres: Kerkstraat A27 Baarle-Hertog
Beroep: koopman 
Begraven: begraafplaats 
Baarle-Hertog
Doodsoorzaak: granaatscherf in 
hoofd
Opm.: was met gezin gevlucht en 
ondergedoken bij Rector Spaeninkx 
Kerkstraat A10 Baarle-Hertog (ging 
net melk koken voor zijn kind)
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BURGERSLACHTOFFERS
Franciscus VERHEIJEN
0 25-09-1892 Baarle-Nassau
† 3-10-1944 Baarle-Nassau
Adres: Kapelstraat A271 
Baarle-Nassau
Beroep: sigarenmaker 
Begraven:	heden geruimd
Doodsoorzaak: granaatscherf in 
hoofd
Opm: ging even uit schuilkelder om 
te kijken of woning van buurman 
niet brandde

Jan Baptist WILMSEN
0 29-03-1881 Baarle-Hertog
† 4-10-1944 Lier (B) 
Adres: Gierlestraat A225 
Baarle-Hertog
Beroep: sigarenmaker 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: zwaar gewond door 
granaatscherf 
Opm.: door een Pool met jeep naar 
hospitaal Turnhout gebracht en 
overleden hospitaal Lier
  
Maria Joanna Hendrika Elisabeth 
HERMANS
0  5-04-1920 Arendonk
† 5-10-1944 Baarle-Hertog
Adres:	Klokkestraat A194 
Baarle-Hertog   
Beroep: naaister 
Begraven: begraafplaats 
Baarle-Hertog
Doodsoorzaak: kogel in borst  
Opm.: stond te praten met Belgische 
man die als Poolse soldaat diende 

Jozef Louis EMBRECHTS
0 16-04-1924 Gierle (B)
† 6-10-1944 Baarle-Nassau 
Adres: Heieinde Vosselaar 
Beroep: landbouwer 
Begraven: familie graf oud kerkhof 
Vosselaar
Doodsoorzaak: onbekend 
Opm.: overleden op Groot Bedaf                                             
         

Thomas Adrianus HOMMEL
0  24-03-1913 Oud-Vossemeer
† 9-10-1944 Baarle-Nassau
Adres: Grens B82 Baarle-Nassau
Beroep: landbouwer 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: onbekend 
Opm.: was een geëvacueerde

Johannes BAKX
0  14-01-1917 Dongen
† 14-10-1944 Ulicoten 
Adres: Chaamseweg A155 
Baarle-Nassau   
Beroep: knecht 
Begraven:	heden geruimd
Doodsoorzaak: gedood door granaat
Opm.: onderduiker bij Van Sas, nabij 
Hooghuis, waren allen gevlucht naar 
Geerts, Maaijkant C155 Ulicoten

Cornelis MARTENS
0  09-09-1904 Meir (B) 
† 15-10-1944 Lier (B) 
Adres: Groot Bedaf A408 
Baarle-Nassau 
Beroep: landbouwer 
Begraven: kerkhof Baarle-Nassau
Doodsoorzaak: kogel in zijn longen
Opm.: rond 4 oktober gewond ge-
raakt en overleden hospitaal Lier (B)                                 

Gerardus Johannes van GESTEL
0  15-11-1902 Teteringen 
† 01-12-1944 Strumpt Ulicoten
Adres: Keizershoek B16 
Baarle-Nassau
Beroep: landarbeider 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: op mijn gelopen, 
op slag gedood 
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BURGERSLACHTOFFERS
Anna Peternella JESPERS-ZEGERS
0  16-01-1889 Tilburg
† 23-10-1944 Ulicoten
Adres: Maaijkant C146 Ulicoten
Beroep: geen 
Begraven: kerkhof Ulicoten
Doodsoorzaak: geen verzorging
Opm.: gewond aan voet op 14-10-
1944      

 Johanna Maria RIJVERS-van ERVEN
0  22-02-1907 Goirle 
† 24-10-1944 Ulicoten 
Adres: Dorp C56 Ulicoten 
Beroep: geen 
Begraven: kerkhof Ulicoten
Doodsoorzaak: granaatscherf in 
hoofd
Opm.: was aan het koken in de keuken

Antonius Christianus VERHEIJEN
0  21-06-1910 Baarle-Nassau
† 26-10-1944 Ulicoten
Adres: Maaijkant C135 Ulicoten
Beroep: landbouwer 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: granaatscherf

Alphonsus Jacobus HOEFMANS
0  13-11-1917 Baarle-Nassau
† 31-10-1944 Turnhout 
Adres: Kapelstraat A273 
Baarle-Nassau
Beroep: landbouwer 
Begraven: heden geruimd
Doodsoorzaak: zwaar gewond 
gezicht en rug 
Opm.: met paard en wagen op 
mijn gereden Oude Bredasebaan, 
overleden hospitaal Turnhout

Dominique BUYLE
0  03-05-1926 Schaarbeek (B)
† 31-10-1944 Castelre 
Adres:	Josef Wauterstraat 6 
Schaarbeek
Beroep: onbekend 
Begraven: begraafplaats Evere 
Brussel, vak 18, rij 15, graf 12
Doodsoorzaak: onbekend 
Opm.: was lid van de Patriottische 
Militie Schaarbeek en ingedeeld bij 
de Engelse BOB FORCE 

Petrus Eduardus WOUTERS
0  18-03-1909 Turnhout
† 21-11-1944 Zondereigen 
Adres:	Lokerenstraat Turnhout
Beroep: dokwerker 
Begraven: begraafplaats Turnhout
Doodsoorzaak: mijnontploffing
Opm.: was een grenswacht

Josephus Augustinus Cornelis 
van HOUT
0  28-12-1924 Baarle-Nassau
† 09-12-1944 kamp 
Husum-Schwesing
Adres: Oordeelsestraat A349 
Baarle-Nassau
Beroep: smidsknecht 
Begraven: onbekend
Doodsoorzaak: uitputting, ziektes
Opm.: overleden in concentratie-
kamp bij Neuengamme, 
aangekomen 10-9-1944 vanuit 
Amersfoort

Johannes Silvester LEMMERS
0  26-11-1900 Haps 
† 23-07-1945 Baarle-Nassau 
Adres: klooster het Hooghuis A159
Beroep:	melkknecht 
Begraven: onbekend
Doodsoorzaak: door Duitse voetmijn
Opm.: hij liet mijnopruimers zien 
waar mijnen lagen, pad tegenover 
de Gaarshof
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Poolse bevrijders

De Polen die deze regio hebben 

bevrijd, werden begraven op de 

plaatselijke kerkhoven in Baarle-

Nassau, Baarle-Hertog, Zonderei-

gen, Merksplas en op het kerkhof 

bij de Paters van de Heilige Geest 

aan de Grens.

In Baarle-Nassau was dat achter 

de kerk aan de Nieuwstraat, in 

Baarle-Hertog in de Molenstraat, 

in Zondereigen bij de kerk en op 

de huidige begraafplaats en in 

Merksplas op de gemeentelijke 

begraafplaats aan de Kerkstraat.

De Poolse slachtoffers die begraven 
waren in Baarle-Nassau, Baarle-
Hertog en aan de Grens zijn op 
27 mei 1947 door de 84e Britse 
‘Grave Concentration Unit’ 
definitief begraven op de Poolse 
begraafplaats in Lommel.
Vanuit Zondereigen is een deel van 
de Poolse slachtoffers begraven 
op de Poolse begraafplaats 
in Lommel op 21 mei 1947, 
anderen zijn begraven op de 
oorlogsbegraafplaats van het 
Gemenebest in Leopoldsburg (B).
De Poolse slachtoffers die begraven 
waren op de begraafplaats 
in Merksplas zijn op 16 mei 
1947 begraven op de Poolse 
begraafplaats in Lommel.
Het is opvallend dat Poolse 
slachtoffers begraven zijn in Lommel 
omdat er in die regio geen Poolse 
eenheden hebben gevochten. 
De reden hiervoor is dat er een 
goedkoop stuk bos gekocht kon 
worden om hier een begraafplaats 
te realiseren. De begraafplaats in 
Lommel is aan de Luikersteenweg, 
er liggen 257 Poolse slachtoffers.
De oorlogsbegraafplaats van het 
Gemenebest in Leopoldsburg is 
aan de Koning Leopold II-laan, hier 
liggen 782 slachtoffers uit zeven 
verschillende landen.

Deze begraafplaatsen zijn zeer 
indrukwekkend en zijn zeker een 
bezoek waard.

De 74 Poolse slachtoffers zijn 
gerangschikt volgens de locatie 
waar ze net na de bevrijding zijn 
begraven. Waar ze werkelijk zijn 
gesneuveld is zelden of niet te 
achterhalen:

- 38 Polen werden begraven op het 
R.K. kerkhof bij de Hollandse kerk 
Baarle-Nassau in 4 rijen: rij 1 - 10 
graven, rij 2 - 5 graven, rij 3 - 15 
graven, rij 4 - 8 graven;
- 6 Polen zijn begraven geweest bij 
het klooster van de Paters van de 
Heilige Geest in Baarle-Grens;
- 3 Polen op de begraafplaats 
Molenstraat Baarle-Hertog;

- 11 Polen zijn begraven geweest 
op het kerkhof, de begraafplaats of 
veldgraven in Zondereigen; 
- 16 Polen zijn begraven geweest op 
de begraafplaats in Merksplas.

Als er een tweede naam tussen 
haakjes bij een slachtoffer staat dan 
is dat een schuilnaam. Veel Polen 
hadden die omdat ze bang waren 
voor represailles op familieleden als 
zij gevangen werden genomen.
Helaas zijn er heden veel 
fouten op de grafstenen 
van de omgekomen Poolse 
militairen op de begraafplaats 
in Lommel. Er zijn spelfouten 
in namen, geboortedatums en 
overlijdensdatums. In dit onderzoek 
zijn zoveel mogelijk fouten hierin 
gecorrigeerd.

Poolse begraafplaats in Lommel.

Oorlogsbegraafplaats van het Gemenebest in Leopoldsburg.
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POOLSE BEVRIJDERS

Paweł SPILKA
(Paweł STARZYŃSKI)
0  30-12-1914 Chorzów, Śląsk
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                         
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 39675/244/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-1
Lommel 4-D-7

Franciszek BARTOSZEK  
(Franciszek RADKE)
0  23-7-1924 Lutówko, Sępolno
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                        
Unit: 8e Bataljon Jagers  
Rang: Soldaat
Service	nummer:	41556/47/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-2
Lommel 4-D-8

Alfons SZELIŃSKI
(Alfons MAJEWSKI)
0  25-10-1912 Altenbochum (D)
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                        
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 39864/117/I 
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-3
Lommel 4-D-9

Kazimierz CIEPLIŃSKI
(Kazimierz PIETRUSZKA)
0  8-3-1923 Chojnice, Chojnicki
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                        
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41572/108/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-4
Lommel 4-D-10

Kazimierz KAMIŃSKI
(Kazimierz KOWALSKI)
0  5-11-1922 Szczepankowo
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                       
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41530/233/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-5
Lommel 4-D-11

Jerzy NANCKA
(Jerzy DONALD)
0  17-10-1923  Hajduki Nyskie
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                      
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 33850/51/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-6
Lommel 4-D-12

Bronisław CONER
(Bronisław MICHALSKI)
0  6-10-1911 Stara Huta
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                      
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 33791/136/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-7
Lommel 4-D-2

Jan BEGGER
(Jan ORŁOWSKI)
0  4-8-1921 Malachin, Chojnicki
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                      
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41715
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-8
Lommel 4-D-5

Edward GLAŁBERT
(Edward LEWANDOWSKI)
0  13-9-1924 Toruń
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                     
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang:	Soldaat
Service	nummer: 41783/31/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-9
Lommel 4-D-1

Alojzy MARSZOLIK
(Alojzy GOSAK)
0  25-6-1923 Jastrzębi Zdrój
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                     
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang:	Soldaat
Service	nummer: 33766/61/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 1-10
Lommel 1-B-9

Jan LEPPEK
(Jan PEPLIŃSKI)
0  26-7-1916 Tuchola, Tucholski
† 26-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer:	34417/130/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 2-1
Lommel 1-B-1
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Paweł WNUK-LIPIŃSKI
(Paweł DĄBEK)
0  30-6-1925 Łąki
† 22-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 9e Bataljon Jagers
Rang:	Soldaat
Service	nummer: 37489/24/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 2-2
Lommel 1-A-1

Zbigniew BENDYK
0  11-4-1921 Stanisławów
† 14-10-1944 Baarle-Nassau                 
Unit: 1e  Anti Tank Regiment
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 29053/61/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 2-3
Lommel 1-A-11
(gesneuveld Heikant)

Tadeusz PROKOP
0  20-2-1914 Radom, Radomski
† 14-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 1e Anti Tank Regiment
Rang: Korporaal 1e klasse
Service	nummer: 31041/111/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 2-4
Lommel 1-A-6
(gesneuveld Heikant)

Kazimierz RAFALSKI
0  7-3-1924  Poroda, Sarny
† 13-10-1944 Baarle-Nassau                 
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat
Service	nummer:	24256/4/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 2-5
Lommel 1-F-1
(motorrijder verk. peloton)

Jakub JOCHNOWICZ
0  10-5-1904 Mielec, Mielecki
† 14-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 1e  Anti Tank Regiment
Rang: Soldaat
Service nummer: 23539/19/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-1
Lommel 1-B-3
(gesneuveld Heikant)

Sylwester BYNISZ
(Sylwester SZEWCZYK)
0  1-1-1926 Leszczyny, Rybnik
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                      
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41275/39/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-2
Lommel 1-A-7
(gesneuveld Huisvennen)

Bronisław FUNK
(Bronisław DREWA)
0  6-8-1911 Kentrzyno, Kartuzy
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                      
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 32900/42/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-3
Lommel 1-A-2 
(gesneuveld Huisvennen)

Piotr STADNIK
0  3-3-1918 Wilcza Góra
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                     
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 32752/168/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-4
Lommel 1-A-10

Leon KLAWCZYŃSKI
(Leon BEDNARCZYK)
0  31-5-1923  Kruszyn
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                    
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Korporaal
Service	nummer: 32963/64/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-5
Lommel 1-A-4
(gesneuveld Huisvennen)

Klemens ZINKA
0  11-11-1912 Iłownica
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Korporaal 1e klasse
Service	nummer: 60408/80/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-6
Lommel 1-A-9

Józef KASPRZYK
0  22-11-1910 Obra, Wolsztyn
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 60140/278/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-7
Lommel 1-B-6
(gesneuveld Boschoven)

ONBEKEND
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-8
Lommel 1-B-4                                       
(gesneuveld Huisvennen)
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Stanisław MAZURKIEWICZ
0  2-9-1920 Janów, Lwowski
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 1e Anti Tank Regiment
Rang: Soldaat
Service	nummer: 9492/2/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-9
Lommel 1-B-7
(gesneuveld Hoogeind)

Konstanty SALAMON
0  18-2-1909 Pontnów, Wieluń
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: Squadron Zware Mitrailleurs
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 7135/71/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-10
Lommel 1-A-3

Paweł GRONOWSKI
(Paweł FITOWSKI)
0  30-11-1918 Biskupice, Lubawa
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                 
Unit: 9e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 37887
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-11
Lommel 1-B-8
(gesneuveld Gorpeind)

Stanisław BIELAWSKI
0  12-1-1910 Hrani-Dąbrowica
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 26588/62/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-12
Lommel 1-E-5
(gesneuveld Tommelse Heide)

Jan PRODAN
0  6-5-1922 Warszawa
† 2-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit:	24e Regiment Lanciers
Rang: Korporaal
Service	nummer: 8445/10/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-13
Lommel 1-B-11
(radio operator tank)

Teodor SUMICZ
0  3-12-1910 Brześć, Włocławski
† 2-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Korporaal
Service	nummer: 26600/92/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-14
Lommel 1-E-3
(gesneuveld Tommelse Heide)

Bruno BRAUER
(Bruno DĄBROWSKI)
0  6-6-1912 Szemud, Morski
† 2-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 32896/301/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 3-15
Lommel 1-A-5
(gesneuveld Tommelse Heide)

Jan GAWROŃSKI
0  19-12-1906 Burzenin
† 29-10-1944 Baarle-Nassau                
Unit: 10e Compagnie Levering
Rang: Korporaal
Service	nummer: 23550/366/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-1
Lommel 1-B-2
(gesneuveld Schaluinen)

Adolf NOWICKI
0  27-5-1906 Czmyl Russia
† 29-10-1944 Baarle-Nassau               
Unit:	10e Compagnie Levering
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 25763/17/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-2
Lommel 1-E-4

Michał KORNEL
0  30-8-1920 Cyliczanka
† 3-10-1944 Baarle-Hertog                  
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 27822/137/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-3
Lommel 1-E-2
(gesneuveld tijdens verkenning)

Jan BONIK
(Jan CELIŃSKI)
0  9-10-1921 Lubań, Kościerzyna
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                 
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat
Service nummer: 39176/56/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-7
Lommel 1-B-5
(gesneuveld Groot Bedaf) 
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Stefan NOSKOWSKI-SAGAL
0  2-2-1909 Grabów, Kowel
† 3-10-1944 Baarle-Hertog                 
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer	: 26994/21/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-4
Lommel 1-B-10

Józef Kaz. BARTKOWIAK
0  26-2-1916 Deutsch Brich (D)    
† 3-10-1944 Baarle-Hertog                  
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Korporaal
Service	nummer: 6901
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-5
Lommel 1-A-12
(gesneuveld tijdens verkenning)

Mieczysław SADŁOWSKI
0  2-1-1914 Lewkow Russia  
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 1e  Anti Tank Regiment
Rang: Korporaal in opleiding
Service	nummer: 3461/127/I
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-6
Lommel 1-B-12

ONBEKEND
Kerkhof Baarle-Nassau rij 4-8
Lommel 1-A-8                                      
naam op graf klopt niet!
(gesneuveld Hooghuis)

Jan SKRZYPEK
0  15-4-1911 Piwoda, Jarosław
† 12-10-1944 Baarle-Nassau              
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 8956/27/I
Klooster Paters Heilige Geest
Lommel 1-E-7
(gewond in Alphen)

Jerzy KRZYZAKOWSKI
0  11-11-1911 Sosnowiec
† 6-10-1944 Baarle-Nassau                
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Korporaal 1e klasse
Service	nummer: 11877/11/I
Klooster Paters Heilige Geest
Lommel 1-E-8
(gewond Weelde)

Klemens RATHNOW
(Klemens CZARNOWSKI)
0  27-7-1924 Zeliskrzewo
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                      
Unit: 9e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41243/59/I
Klooster Paters Heilige Geest
Lommel 1-E-9

Ignacy KAMROWSKI
(Ignacy NIEZNAŃSKI)
0  6-2-1909 Kiewałt, Tczew
† 6-10-1944 Baarle-Nassau                     
Unit: 9e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 33114/26/I
Klooster Paters Heilige Geest
Lommel 1-E-10
(gewond Weelde)

Ryszard RASZKA
(Ryszard KŁOS)
0  29-3-1918 Mysłowice Śląsk
† 4-10-1944 Baarle-Nassau                      
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 34667/198/I
Klooster Paters Heilige Geest
Lommel 1-E-11

Jan SZOPA
0  22-1-1920 Czukiew, Sambor
† 14-10-1944 Baarle-Nassau                    
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 26830/127/I
Klooster Paters Heilige Geest
Lommel 1-F-7

Kazimierz HIPŚ
(Kazimierz DERYŁO)
0  16-12-1911 Serock, Pułtusk
† 5-10-1944 Baarle-Hertog                      
Unit: 9e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41492/50/I
Begraafplaats Baarle-Hertog
Lommel 4-D-3
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Józef BOIŃSKI
0  24-3-1919 Koscian, Poznań
† 1-10-1944 Zondereigen                    
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Korporaal
Service	nummer: 6064/23/I
Kerkhof Zondereigen
Leopoldsburg 8-D-4

Wincenty BUJAK
(Wincenty WOJAK)
0  21-7-1918 Czarne, Starogard
† 1-10-1944 Zondereigen                    
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 40097
Kapel Gel Zondereigen
Leopoldsburg 8-D-5

Jan KOWALSKI
0  7-11-1910 Ruch Mały
† 1-10-1944 Zondereigen                    
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: ?/463/I
Kapel Gel Zondereigen
Leopoldsburg 8-D-6

Kazimierz PARADA
0  17-1-1918 Tutkowice
† 2-10-1944 Zondereigen                     
Unit: 1e Anti Tank Regiment
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 8513/24/I
Begraafplaats Zondereigen
Lommel 4-C-8
(bestuurder Sherman tank)

Franciszek LAKS
(Franciszek KSAL)
0  1-3-1913 Gniewkowo
† 1-10-1944 Zondereigen                    
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 35525
Veldgraf Zondereigen
Lommel 4-C-9

Paweł KAŁUŻA
(Paweł LASEK)
0  15-6-1918 Dolny Żuków
† 1-10-1944 Zondereigen                     
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse 
Service	nummer: 40154/41/I
Veldgraf Zondereigen
Lommel 4-C-10

Antoni CZAPLEWSKI
0  6-2-1922 Ossowo, Chojnice
† 2-10-1944 Zondereigen                     
Unit: 9e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: ?
Veldgraf Zondereigen
Lommel 4-C-11

Franciszek BŁĄKAŁA
0  28-9-1901 Wielkie Hajduki
† 7-10-1944 Baarle-Hertog                   
Unit: 10e Compagnie Genie Tr.
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 392
Begraafplaats Baarle-Hertog
Lommel 4-D-4

Tadeusz MĄKA
0  12-2-1922 Bugaj
† 5-10-1944 Baarle-Hertog                  
Unit: Squadron Zware Mitrailleurs
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 29091/58/I
Begraafplaats Baarle-Hertog
Lommel 4-D-6

Konrad Emil RACZYŃSKI
0  20-11-1913 Bielsko
† 2-10-1944 Zondereigen                   
Unit: 1e Anti Tank Regiment
Rang: 2e Luitenant
Service	nummer: 5162/41/I
Begraafplaats Zondereigen
Lommel 4-C-7



van wirskaante oorlogsslachtoffers WO2      137

POOLSE BEVRIJDERS

van wirskaante oorlogsslachtoffers WO2

Jerzy JANKOWSKI
(Jerzy JANKIEWICZ)
0  14-11-1926 Bydgoszcz 
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat
Service	nummer: 38858/76/I
Begraafpl. Merksplas R1-16
Lommel 4-B-10

Franciszek BAUMGART
(Franciszek BUCZKOWSKI)
0  17-7-1917 Nowe Glinki
† 2-10-1944 Zondereigen                     
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 40435/98/I
Begraafpl. Merksplas R1-10
Lommel 4-B-8

Lucjan WIĘCKOWSKI
0  14-9-1914 Skołatowo, Płońsk
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 1e Pantser Regiment
Rang: Korporaal
Service	nummer: 8514/49/I
Begraafpl. Merksplas R1-24
Lommel 2-E-1

Wojciech DZIURDA
0  10-4-1923 Domostaje, Nisko
† 1-10-1944 Baarle-Nassau                 
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 27437/17/I
Begraafpl. Merksplas R2-13
Lommel 2-E-3
(bestuurder Carrier verkenning)

Witold Jan ELIASIEWICZ
0  12-2-1911 Strutyń Niźny
† 3-10-1944 Zondereigen                     
Unit: 1e Pantser Regiment
Rang: 2e Luitenant
Service	nummer: 5244
Begraafpl. Merksplas R1-23
Lommel 2-E-6

Jan SCHULTKA
(Jan ANTONIAK)
0  6-6-1908 Zalesie, Chojnice
† 2-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 38319
Begraafpl. Merksplas R2-12
Lommel 2-E-8

Edmund KLUSKA
0  30-10-1921 Gotelp, Chojnice
† 2-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat
Service	nummer: 60151/333/I
Begraafpl. Merksplas R2-16
Lommel 2-E-9

Jan BERENT
(Jan SIANOSZEWSKI)
0  10-9-1923 Gorczenica
† 1-10-1944 Zondereigen                
Unit: Podhale Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: 40357
Kapel Gel Zondereigen
Leopoldsburg 8-D-7

Ryszard HANYSZ
(Ryszard HAJDUCZEK)
0  26-1-1912 Łódź, Poznański
† 2-10-1944 Zondereigen                    
Unit: 8e Bataljon Jagers
Rang: Soldaat
Service	nummer: ?
Kapel Gel Zondereigen
Leopoldsburg 8-D-8

Jakub KARSKI
0  10-7-1914 Kalinki, Sieradz
† 2-10-1944 Zondereigen                     
Unit: 24e Regiment Lanciers
Rang: Korporaal
Service	nummer: 8459/101/I
Veldgraf Zondereigen
Leopoldsburg 8-D-9
(tankcommandant)
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Stefan POZNAŃSKI
(Jan SAWACZYŃSKI)
0  24-9-1926 Szemud, Morski
† 1-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41094
Begraafpl. Merksplas R2-15
Lommel 4-A-8

Jan OLEJARCZYK
0  19-8-1912 Kielce
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 1e Pantser Regiment
Rang: Korporaal
Service	nummer: 3451/12/I
Begraafpl. Merksplas R1-22
Lommel 4-A-10

Franciszek NASZKE
(Franciszek KWIDZIŃSKI)
0  26-11-1925 Wejherowo
† 2-10-1944 Baarle-Nassau                  
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat
Service	nummer: 41141/172/I
Begraafpl. Merksplas R1-14
Lommel 4-A-11

POOLSE BEVRIJDERS

Józef KALINOWSKI
0  19-3-1914 Jambrzyki
† 1-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Korporaal 1e klasse
Service	nummer: 29113/189/I
Begraafpl. Merksplas R2-14
Lommel 4-A-1
(plaatsverv. Bevelvoerder)

Zygmunt NOWOTNY
0  22-4-1913 Lwów, Lwowski
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 2e Pantser Regiment
Rang: Soldaat
Service	nummer: 10765/17/I
Begraafpl. Merksplas R1-20
Lommel 4-A-4
(‘de Roos’ Oordeelsestraat)

Kazimierz KANIA
0  10-2-1918 Ostojów, Kielce
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 2e Pantser Regiment
Rang: Korporaal 1e klasse
Service	nummer: 1199/36/I
Begraafpl. Merksplas R1-18
Lommel 4-A-6

Tadeusz RADECKI
0  28-9-1912 Dąbrówka, Bochnia
† 5-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 2e Pantser Regiment
Rang: Soldaat 1e klasse
Service	nummer: 6075/7/I
Begraafpl. Merksplas R1-19
Lommel 4-A-12
(‘de Roos’ Oordeelsestraat)

Władysław SZYDŁOWSKI
0  25-2-1919 Kraśniany, Sokółka
† 3-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: Soldaat
Service	nummer: 27407/186/I
Begraafpl. Merksplas R1-15
Lommel 4-B-1
(bestuurder halftrack)

Ernest NIEWIEM
0  28-11-1919 Bielszowice
† 2-10-1944 Baarle-Nassau                   
Unit: 10e Regiment Dragonders
Rang: 2e Luitenant
Service	nummer: 5366
Begraafpl. Merksplas R1-9
Lommel 4-B-2
(bevelvoerder 3e sqdn. 2e pel.)
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Geallieerde
bevrijders

Bij de bevrijding van Ulicoten 

en Castelré zijn enkele Britse 

slachtoffers gevallen van de 

146e en 147e infanteriebrigade, 

behorend bij de 49e (West Riding) 

infanteriedivisie. Deze divisie had 

al hevig gevochten in de strijd 

om Rijkevorsel en delen van 

Merksplas. Op dit moment liggen 

deze slachtoffers begraven op het 

kerkhof van Ulicoten en Baarle-

Nassau.

Verder zijn er ook tien piloten en 
bemanningsleden omgekomen bij 
diverse vliegtuigcrashes.
Bij de crash van de Halifax 
bommenwerper in Zondereigen 
zijn alle zeven bemanningsleden 
omgekomen. Zij liggen begraven 
op de openbare begraafplaats 
Schoonselhof  in Antwerpen. 
(Hierbij past de kanttekening dat er 
75 jaar na dato nog geen ultieme 
duidelijkheid is over deze crash, 
zie het artikel ‘Vliegtuigcrash in 
Zondereigen, red.).

Er is één Amerikaan gesneuveld bij
de crash van een B24-bommen-

werper op de Hoogstratensebaan 
in Castelré. Hij is begraven op 
de Amerikaanse begraafplaats 
in Margraten, samen met 9290 
lotgenoten.
Op 14 oktober 1944 komen twee 
Britse Typhoon IB-jachtvliegtuigen 
met elkaar in botsing na een aanval 
op de Alphense bossen. De Britse 
piloot Evans crasht op de Nieuwe 
Strumpt in Ulicoten en ligt begraven 
op het kerkhof in Baarle-Nassau. 
De Canadese piloot Barr crasht 
langs de Franse Baan bij Boschoven. 
Barr was tijdelijk begraven op de 
begraafplaats van Alphen, maar ligt 
nu op de Canadese begraafplaats in 
Bergen op Zoom.
Als laatste zijn twee Canadese 
militairen omgekomen bij een 
aanval van een Duitse jager tijdens 
de operatie ‘Bodenplatte’, een actie 

Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

Openbare begraafplaats 
Schoonselhof in Antwerpen.

Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom.

om de geallieerde strijdkrachten een 
zware slag toe te brengen. Zij waren 
tijdelijk begraven op het kerkhof in 
Turnhout maar momenteel op de 
Canadese begraafplaats in Bergen 
op Zoom.
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Leonard Victor BARNETT
0  24-2-1923 Moorrabbin Australia
† 13-5-1944 Zondereigen
Unit: R.A.A.F. 466 squadron
Rang: Flying Officer Pilot                         
Service	nummer: 418332
Deurne (B) 19-5-1944
Schoonselhof Antw. 4A-E33-34
(gecrasht Halifax bommenwerper)

Alexander Mitchell BERRY
0  1925 Kingsbury Middlesex UK
† 13-5-1944 Zondereigen
Unit: R.A.A.F. 466 squadron
Rang: Sergeant Flight Engineer              
Service nummer: 1861471
Deurne (B) 19-5-1944
Schoonselhof Antw. 4A-E33-34
(gecrasht Halifax bommenwerper)

Lavington E.J.F. CHINNERY
0  7-9-1911 Magill South Australia
† 13-5-1944 Zondereigen
Unit: R.A.A.F. 466 squadron
Rang: Flying Officer,rear gunner             
Service	nummer: 429924
Deurne (B) 19-5-1944
Schoonselhof Antw. 4A-E33-34
(gecrasht Halifax bommenwerper)

William H. (Bill) KIRLIN
0  22-1-1920 Shillington (P) USA
† 18-9-1944 Castelré
Unit: U.S.A.A.F. 409 squadron
Rang: Sergeant, radio operator               
Service	nummer: 13099531
Kerkhof Baarle-Nassau graf B1
Margraten vak M,rij 2, graf 8
(gecrasht B24 bommenwerper)

Eric William CORLESS
0  2-5-1924
† 5-10-1944 Castelré
Unit: 11 Bn. Royal Scots Fusiliers               
Rang: Fuslilier
Service	nummer: 1439263
Kerkhof Baarle-Nassau graf A2

Arthur HUNT
0  1915
† 5-10-1944
Unit: 1 Bn. Leicestershire Reg.               
Rang: Corporal
Service	nummer: 4862122
Kerkhof Baarle-Nassau graf B2

William Kevin GERTZEL
0  24-7-1923 Perth Western Australia
† 13-5-1944 Zondereigen
Unit: R.A.A.F. 466 squadron
Rang: Flight Sergeant,wir. opp.               
Service nummer: 427460
Deurne (B) 19-5-1944
Schoonselhof Antw. 4A-E33-34
(gecrasht Halifax bommenwerper)

William Andrew GILLARD
0  25-1-1919 Houghton S. Australia
† 13-5-1944 Zondereigen
Unit: R.A.A.F. 466 squadron
Rang: Flight Sergeant, upp. gun.            
Service	nummer: 429849
Deurne (B) 19-5-1944
Schoonselhof Antw. 4A-E33-34
(gecrasht Halifax bommenwerper)

Geoffrey Philip PINN
0  6-7-1921 Epping N.S.W. Australia
† 13-5-1944 Zondereigen
Unit: R.A.A.F. 466 squadron
Rang: Flying Officer, navigator                
Service	nummer: 424212
Deurne (B) 19-5-1944
Schoonselhof Antwerp. 4A-E35
(gecrasht Halifax bommenwerper)

Harold John SMITH
0  20-4-1915 Mepunga East Australia 
† 13-5-1944 Zondereigen
Unit: R.A.A.F. 466 squadron
Rang: Flight Sergeant, bomb aimer            
Service	nummer: 410515
Deurne (B) 19-5-1944
Schoonselhof Antw. 4A-E33-34
(gecrasht Halifax bommenwerper)
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Leslie Patrick CASSIDY
0  1925
† 21-10-1944 Ulicoten
Unit: Lincolnshire Reg. 4 Battalion         
Rang: Private
Service	nummer: 14613243
Kerkhof Baarle-Nassau graf A4
(gesneuveld  A. Sprangers
Beemdendreef Ulicoten)

Edgar L. TAYLOR
0  1920
† 21-10-1944 Ulicoten
Unit: Lincolnshire Reg. 4 Battalion
Rang: Lance Sergeant                            
Service	nummer: 4804985
Kerkhof Baarle-Nassau graf A3
(gesneuveld  A. Sprangers
Beemdendreef Ulicoten)

Herbert William NORRIS
0  1-7-1915 Hull Quebec Canada
† 1-1-1945 Baarle-Nassau
Unit: RCASC 64 Army Transport
Rang: Lance Corporal                             
Service	nummer: C 122218
Begraafpl. Turnhout gr. 20693
Canadian War Cemetery 10-C-11
(gesneuveld Bredaseweg na
aanval Duits vliegtuig)

Bruce WILLARD
0  22-7-1913 Meaford  Canada
† 1-1-1945 Baarle-Nassau
Unit: RCASC 2 Corps Transport               
Rang: Private
Service	nummer: M 41734
Begraafpl. Turnhout gr. 20691
Canadian War Cemetery 10-D-7
(gesneuveld Bredaseweg na
aanval Duits vliegtuig)

John Keith CHAPMAN
0  1926
† 8-10-1944
Unit: 1 Bn. Leicestershire Regiment              
Rang: Private
Service	nummer: 14714124
Kerkhof Baarle-Nassau graf B3

Harry FORD
0  1918 Thorner Leeds UK
† 13-10-1944 Ulicoten
Unit: 1/4Th. Bn. Yorkshire Infantry             
Rang: Corporal
Service	nummer: 4692085
Kerkhof Ulicoten graf 1
(gesneuveld Haldijk Ulicoten)

Charles Henry HUNTER
0  1925 Hull UK
† 13-10-1944 Ulicoten
Unit: 1/4Th. Bn. Yorkshire Infantry                 
Rang: Private
Service	nummer: 14569080
Kerkhof Ulicoten graf 2
(gesneuveld Haldijk Ulicoten)

George KIRK
0  1924 Hull UK
† 13-10-1944 Ulicoten
Unit: 1/4Th. Bn. Yorkshire Infantry            
Rang: Private
Service	nummer: 14521764
Kerkhof Ulicoten graf 3
(gesneuveld Haldijk Ulicoten)

David Frederick EVANS
0  1920 Erith Kent UK
† 14-10-1944 Ulicoten
Unit: R.A.F. 263 squadron                       
Rang: Flight Lieutenant
Service	nummer: 102145
Kerkhof Baarle-Nassau graf B1
(gecrasht Nieuwe Strumpt  
na botsing met A. Barr)

Alexander BARR
0  10-4-1920 Ontario Canada
† 14-10-1944 Baarle-Nassau
Unit: R.C.A.F. 263 squadron                   
Rang: Flying Officer
Service	nummer: J/26504
Begraafplaats Alphen
Canadian War Cemetery 6-E-9
(gecrasht Franse Baan B-N  
na botsing met D.F. Evans)

Arnold WORRELL
0  1917 Darfield Yorkshire UK
† 17-10-1944 Baarle-Nassau
Unit: York & Lancaster Regiment              
Rang: Corporal
Service	nummer: 4750424
Kerkhof Baarle-Nassau graf A1
(gesn. Hereijgers Boal brug)
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Duitse militairen

de Belgische gravendienst (soms 
ook door particuliere firma’s) 
overgebracht naar het Belgische 
verzamelbegraafplaats aan de 
Dodenveldstraat in Lommel. Dat 
geldt ook voor de in Zondereigen 
omgekomen Duitsers, niet voor die 
in Baarle-Hertog.

Na de oorlog zijn er Duitse militairen 
ingezet om bommen en mijnen op 
te ruimen, ook in Baarle-Nassau.
Op 15 februari 1946 is door een 
ongeluk met een handgranaat een 
kuil met 45 Britse 3 inch mortieren 
geëxplodeerd waarbij 7 Duitsers 
omkwamen. Daarvan liggen er vijf  
begraven op de begraafplaats in 
Viersen-Süchteln (D), van de andere 
twee is geen locatie bekend.

De 103 Duitse doden zijn 
grotendeels gerangschikt volgens de 
locatie waar ze nu begraven zijn: op 
de begraafplaats in Ysselsteyn (L), 

De Duitse militairen die zijn 

gesneuveld zijn in Baarle-Nassau, 

Baarle-Hertog, Ulicoten en 

Castelré zijn eind oktober en 

begin november 1944 opgegraven 

en herbegraven op het kerkhof 

achter de Nederlandse kerk in 

Baarle-Nassau.

Rooms-Katholieke Duitsers werden 
apart in een rij van 8 begraven 
vóór het dodenhuisje. Links op 
het kerkhof was er een rij van 
vier graven. De meeste Duitse 
slachtoffers (60) werden in een 
massagraf achter het dodenhuisje 
begraven.
Ook waren er diverse veldgraven, 
namelijk 6 graven aan een 
landweg tussen spoorlijn en 
Turnhoutseweg zo’n 700 meter 
voor de grens, 5 graven op de 
Molenheide tegen de bosrand bij 
Van der Vloet B116, 1 graf langs 
Oude Bredasebaan bij de ingang 
van het klooster Franciscanen (nu 
Gaarshof), 1 graf bij bosrand in 
een weiland Chaambeek, 1 graf in 
bos Beemdendreef Krommenhoek 
en 1 graf in weiland bij voormalig 
tankkerkhof aan de Alphenseweg. 
Eén slachtoffer werd herbegraven 
op het kerkhof op verzoek van de 
familie maar inmiddels is dit graf 
geruimd.
Pas in januari en februari 1950 
zijn deze definitief geïdentificeerd 
door de gravendienst DIB (Dienst 
Identificatie Berging) en begraven 
op het Duitse verzamelbegraafplaats 
aan de Timmermannsweg 75 
te Ysselsteyn in de Nederlandse 
provincie Limburg.
Op 8 oktober 1971 is er nog een 
lichaam gevonden in een weiland 
van de heer Segers op het Ghil in 
Baarle-Nassau. En op 9 mei 1972 
nog een in een wei op het Gorpeind. 
Deze twee Duitsers zijn ook 
begraven te Ysselsteyn.
Duitsers die in België zijn 
omgekomen, zijn rond 1949 door 

de begraafplaats Viersen-Süchteln 
(D) en Duitse begraafplaats in 
Lommel (B). Aangegeven is waar ze 
voorafgaand zijn begraven.
Als laatste zijn de 23 doden 
genoemd die onbekend zijn 
gebleven, allen begraven in 
Ysselsteyn.
Van de Duitse gesneuvelden is 
weinig bekend over de exacte 
locatie waar ze zijn gesneuveld. 
De meesten zijn destijds 
herbegraven in een massagraf 
zonder goede administratie.

Duitse begraafplaats Lommel.

Begraafplaats Viersen-Süchteln (D).

Begraafplaats Ysselsteyn.
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Felix PAWELCZYK
0  26-9-1912
† 1-3-1945
3 Kompanie Pionier
Ersatz Batallion 6
Pers. Nummer: 6152                             
Rang: Onbekend
Rij van 8, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-181
(foute overlijdensdatum?)

Hugo KARL
0  27-1-1923
† 1-10-1944
4 Kompanie  Fallschirmjäger
Ersatz Bataillon Stendal                        
Pers. Nummer: 1579
Rang: Obergefreiter
Rij van 8, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-182

Erich OLK
0  22-6-1926 Merzig
† 3-10-1944
6  Kompanie Luftgau
Nachrichten Regiment 7                        
Pers. Nummer: 11472
Rang: Jäger
Rij van 8, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-183

Severin SCHAEFER
0  26-10-1903 Cochem
† 5-10-1944
2 Kompanie Luftwaffe
Bau Ersatz Batallion VI
Pers. Nummer: 614                                
Rang: Fahnenoberjunker
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-184

Hans BERTSCH
0  28-12-1925 Rastatt
† September 1944
Infanterie Geschütz
Ersatz Kompanie 5                                
Pers. Nummer: 5599
Rang: Gefreiter
Rij van 8, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-177

Otto HEMPEN
0  23-9-1921 Twistringen
† 18-10-1944
1 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon 477                              
Pers. Nummer: 5339
Rang: Obergefreiter
Rij van 8, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-178

Zdenko VYHNAL
0  27-3-1926 Rheingau
† 24-10-1944
7 Kompanie Flieger
Regiment 51                                          
Pers. Nummer: 1329
Rang: Gefreiter
Rij van 8, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-179

Albert HOSS
0  5-8-1920 Zizishausen
† 2-10-1944
4 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon 195
Pers. Nummer: 5233                             
Rang: Unteroffizier
Rij van 8, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-180

Wolf-Dietrich SCHADE
0  27-9-1913 Schwarzbach
† 1-6-1942 Dekkersven Ulicoten
Luftwaffe Ergänzungsstaffel
Nachtjagdgeschwader 2                        
Pers. Nummer: Onbekend
Rang: Oberfeldwebel
Begraafpl. Zuijlen Breda L-2-20
B.g.pl. Ysselsteyn AZ-7-155
(gecrasht met Junker-88 C-4)

Jacob CEZANNE
0  10-4-1919 Walldorf
† 1-6-1942 Dekkersven Ulicoten
Luftwaffe Ergänzungsstaffel
Nachtjagdgeschwader 2                        
Pers. Nummer: Onbekend
Rang: Unteroffizier
Begraafpl. Zuijlen Breda L-2-21
B.g.pl. Ysselsteyn AZ-7-156
(gecrasht met Junker-88 C-4)

Adolf JANSEN
0  26-3-1919 Elberfeld
† 1-6-1942 Dekkersven Ulicoten
Luftwaffe Ergänzungsstaffel
Nachtjagdgeschwader 2                        
Pers. Nummer: Onbekend
Rang: Unteroffizier
Begraafpl. Zuijlen Breda L-2-22
B.g.pl. Ysselsteyn AZ-7-157
(gecrasht met Junker-88 C-4)

DUITSE MILITAIREN
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Heinz ZERNIGAL
0  7-5-1925 Niemegk
† 1944
1 Stamm  Kompanie
Grenadier Ersatz Batallion 9                  
Pers.	Nummer: 760
Rang: Gefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-192

Richard RIEDEL
0  17-11-1911
† 25-10-1944
3 Kompanie Infanterie
Regiment  658                                        
Pers.	Nummer:	1756
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-193

Hermann BORNSTEIN
0  8-10-1909 Borkow
† Oktober 1944
4 Kompanie Infanterie
Ersatz Batallion 188                               
Pers. Nummer: 837
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-194

Emil-Werner MEIER
0  7-6-1922
† 3-10-1944
Luftnachrichten Kompanie
Motorisiert Leithorst Leipheim                
Pers.	Nummer: 519
Rang: Fahnenjunker
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-195

Helmut SCHUMANN
0  22-7-1925 Hamborn
† 1944
9 Kompanie II batallion
Flieger Regiment 32
Pers.	Nummer: 2943                              
Rang: Soldat
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-185

Josef HEINEN
0  19-3-1915 Tucheln
† Oktober 1944
Kompanie zu besond. verwend.
Grenadier Ersatz Batallion 72
Pers.	Nummer: 594                                
Rang: Gefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-186

Wilhelm GRIMME
0  25-2-1926 Borkum
† 4-10-1944
Pers.	Nummer: Onbekend                     
Rang: Onbekend
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-187

Ernst LADWIG
0  14-8-1904 Gransee
† September 1944
2 Kompanie  Landesschützen
Ersatz Bataillon 3                                   
Pers.	Nummer: 415
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-188

Adam KALKE
0  27-12-1912 Georgenthal
† 5-10-1944
1 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon 188                      
Pers.	Nummer: 5477
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-189

Otto KERNCHEN
0  3-9-1910
† 3-9-1944
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-190

Johannes NIESS
0  29-9-1906 Velten
† 4-10-1944
3 Kompanie Infanterie
Ersatz Batallion 386                               
Pers.	Nummer: 5339
Rang: Feldwebel
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-191
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Günter KOTZKE
0  19-3-1924 Ellerbruch
† 3-10-1944
2 Batterie / Schwere Flak
Ersatz Abteilung 33                                
Pers.	Nummer: 2670
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-197

Rudi SCHINDLER
0  21-7-1909 Plauen
† Oktober 1944
Nachrichten Ersatz
Batterie  176                                           
Pers.	Nummer: 770
Rang: Unteroffizier
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-198

Fritz REIMER
0  30-3-1915 Schwinemünde
† Oktober 1944
3 Kompanie Reserve                              
Flakscheinwerfer Abteilung 128
Pers.	Nummer: 90
Rang: Stabsgefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-8-200

Friedrich FISCHER
0  22-8-1907 Berlin
† 3-10-1944
2 Kompanie Infanterie                            
Ersatz Batallion 397
Pers.	Nummer: 875
Rang: Leutnant
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-201

Anton SCHUMACHER
0  28-5-1914
† 4-10-1944
Fliegerhorst Kommandantur
E. Neu-Ulm                                             
Pers.	Nummer: 131
Rang: Feldwebel
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-202

Fritz BOTTO
0  2-4-1909 Graebendorf
† Oktober 1944
3 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon 309                                
Pers.	Nummer: 5059
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-205

Oskar WOELCKE
0  29-8-1926 Ladekop
† 4-10-1944
13 Kompanie Fallschirmjäger
Ersatz und Ausbildungs Reg. 3
Pers.	Nummer: 428                                
Rang: Jäger
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-207

Thomas van SCHENDELEN
0  17-3-1924 Hilversum
† 4-10-1944 Chaamseweg B-N
SS Regiment
Landwacht Niederlande
Pers.	Nummer:	Onbekend                 
Rang: Obergrenadier
Apart graf kerkhof Baarle-Nassau
(inmiddels geruimd)

Fritz DOIL
0  25-1-1912 Guben
† 5-10-1944
3 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon 337  
Pers.	Nummer: 5176
Rang: Onbekend
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-210

Arnold HÖGER
0  5-2-1911
† 29-9-1944
2 Kompanie Infanterie
Ersatz Batallion 9                                    
Pers.	Nummer: 659
Rang: Obergefreiter
Rij van 4, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-211
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Bruno TRUDRUNG
0  27-9-1914
† 5-10-1944
Artillerie Lehr Regiment 5                       
Pers.	Nummer: 109
Rang: Feldwebel
Rij van 4, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-212

Heinz MÜLLER
0  14-5-1921 Jena
† September 1944
4 Kompanie Infanterie                               
Ersatz Bataillon 67
Pers.	Nummer: 5052
Rang: Feldwebel
Rij van 4, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-214

Erich LUTZ
0  16-11-1913 Prittitz
† September 1944
Kriegsmarine Ostzee 36 DE
Pers.	Nummer: 1945
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-216

Helmuth ROSSOW
0  13-1-1913 Berlin
† 1944
Schützen Ersatz Kompanie                    
Batallion 68
Pers.	Nummer: 389
Rang: Schütze
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-220

Richard FIEDLER
0  10-3-1908
† 2-10-1944
Pers.	Nummer: onbekend
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-221

Werner SCHNARE
0  10-5-1913
† 4-10-1944
Panzer Abwehr Ersatz                     
Kompanie 68
Pers.	Nummer: 152
Rang: Leutnant
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-222

Kurt SCHUMACHER
0  11-6-1907 Königsberg
† 3-10-1944
Pers.	Nummer:	onbekend
Rang: Gefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-224

‘Mieczyslaus STUWE’ / onbekend
0  1-4-1925 Konitz
† Juni 1944
Stamm Kompanie Grenadier
Ersatz Bataillon 333
Pers.	Nummer:	6208
Rang: Onbekend
Rij van 4, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-213 en Breda E-3-8
Opm.: 2 graven voor 1 persoon, waarschijnlijk overgelopen Duitse soldaat 
in juni 1944 in Frankrijk, heeft zijn identiteitsgegevens verwisseld met een 
Duitse dode in Baarle-Nassau, in Ysselsteyn ligt een onbekende; de echte M. 
Stuwe met schuilnaam Ciesielski ligt op de Poolse begraafplaats te Breda en 
is gesneuveld te Hooge-Zwaluwe.
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Bruno-Christoph MÜLLER
0  23-7-1926 Glinne
† 3-10-1944
Flieger Ersatz Bataillon III                      
(Flieger Regiment 51)
Pers.	Nummer:	2134
Rang: Flieger
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-9-225

Hans RÄCK
0  16-10-1914 Berlin
† 1944
1 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon  477                              
Pers.	Nummer: 5339
Rang: Onbekend
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-227

Kurt HEESE
0  1-9-1918 Bernburg Saale
† 3-10-1944
4 Kompanie  Fallschirmjäger
Ersatz Bataillon  Stendal                        
Pers.	Nummer: 174
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-230

Heinz MATYSCHIK
0  7-1-1925 Hannover
† 5-10-1944
Stamm Kompanie Grenadier
Ersatz Bataillon 211                               
Pers.	Nummer:	2839
Rang: Gefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-231

Heinz KÖNIG
0  5-11-1925
† September 1944
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang: Jäger
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-232

Heinz SCHULTE
0  18-5-1923
† 2-10-1944
10 Kompanie II Bataillon                        
Flieger Ausbildungs Regiment 63
Pers.	Nummer: 241
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-233

Vollrath PRÜSKE
0  16-12-1907
† 2-10-1944 Ulicotenseweg B-N
Sperrfeuer Batterie 84                            
Pers.	Nummer:	50
Rang:	Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-234

Ernst HERZOG
0  28-12-1903
† 2-10-1944 Ulicotenseweg B-N
4 Kompanie Schwere Flak
Ersatz Abteilung 60                                
Pers.	Nummer: 653
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-235

Georg GERG
0  24-5-1904 Lenggries
† 2-10-1944
3 Kompanie Grenadier
Regiment 857                                         
Pers.	Nummer: 603
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-236

Johann de BOER
0  25-6-1924 Amsterdam
† 13-10-1944
SS Grenadier Regiment
Landwacht Niederlande                         
Pers.	Nummer: 1846
Rang: Sturmmann
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn TC-3-31
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Gerhard VEICK
0  14-9-1912 Neuruppin
† 5-10-1944
2 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon 386                               
Pers.	Nummer: 5523
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-238

Nicolas SAAL
0  14-5-1919 Wieringen
† 4-10-1944
SS Grenadier Regiment
Landwacht Niederlande                         
Pers.	Nummer: 3073
Rang: Sturmmann
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-241

Heinrich MÜLLER
0  16-3-1912 Wedel
† 24-10-1944
1 Kompanie  Landesschützen
Bataillon 497                                          
Pers.	Nummer: 53
Rang: Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-243

Rolf SANDER
0  7-6-1924 Hannover
† 2-10-1944 Gorpeind B-N
Panzer Jager
Ersatz Kompanie 31                               
Pers.	Nummer: 1927
Rang: Leutnant
Veldgraf “weike”Gorpeind B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-244
(gevonden 9-5-1972)

Paul STEPHAN
0  6-2-1906
† 2-10-1944
3 Kompanie  Landesschützen
Bataillon 560                                          
Pers.	Nummer: 95
Rang:	Obergefreiter
Massagraf, kerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-245

Benno THALHAMMER
0  27-9-1909
† 29-9-1944 Baarle-Nassau
Infanterie Geschütz
Ersatz Kompanie 7                                
Pers.	Nummer:	481
Rang: Obergefreiter
Veldgraf Turnhoutseweg B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-247

Willi NAGEL
0  12-5-1924
† 25-9-1944 Baarle-Nassau
Flieger Ausbildungs
Regiment 13                                           
Pers.	Nummer: 13806
Rang: Obergefreiter
Veldgraf Turnhoutseweg B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-248

Helmut GEIDE
0  16-9-1926
† 25-9-1944 Baarle-Nassau
2 Kompanie Flieger
Ersatz Bataillon XII                                 
Pers.	Nummer:	2386
Rang: Flieger
Veldgraf Turnhoutseweg B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-249

Alfred SCHRÖDER
0  3-8-1920
† 25-9-1944 Baarle-Nassau
4 Kompanie Flieger
Ausbildungs Regiment 51                      
Pers.	Nummer: 261
Rang: Unteroffizier
Veldgraf Turnhoutseweg B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-10-250

Heinrich GERKEN
0  12-8-1913 Lüninghausen
† 2-10-1944 Baarle-Nassau
2 Batterie Reserve
Flak Abteilung 262                                 
Pers.	Nummer: 46
Rang:	Unteroffizier
Veldgraf Molenheide B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-252
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Helmut LÄNGIN
0  17-6-1926 Buggingen
† 1944 Baarle-Nassau
6 Kompanie Fallschirmjäger
Regiment 6                                             
Pers.	Nummer: 154
Rang:	Jäger
Veldgraf Molenheide B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-253

Franz BAYER
0  23-5-1926
† 4-10-1944 Baarle-Nassau
Stab II  Fallschirmjäger
Regiment 6                                             
Pers.	Nummer: 47
Rang: Onbekend
Veldgraf Molenheide B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-254

Rolf NAUMANN
0  7-5-1925 Leipzig
† 10-10-1944 Baarle-Nassau
Stamm Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon  385                               
Pers.	Nummer: 5681
Rang: Gefreiter
Veldgraf Molenheide B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-255

Rudolf HABERER
0  3-7-1922 Steinbach
† 1944 Baarle-Nassau
Flieger Ausbildungs                                
Regiment 1
Pers. Nummer: 1032
Rang: Unteroffizier
Veldgraf Molenheide B-N
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-256

Friedrich MOST
0  22-3-1926
† Oktober 1944 Baarle-Nassau
Kompanie Grenadier                              
Ersatz Bataillon 366
Pers.	Nummer: 2404
Rang: Grenadier
Veldgraf Oude Bredasebaan
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-257
(gevonden 5-1-1945)

Helmut ERNSTING
0  7-7-1925 Ilse
† 1944 Baarle-Nassau
10 Kompanie Flieger
Regiment 51                                           
Pers.	Nummer: 1012
Rang:	Soldat
Veldgraf weiland Chaambeek
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-258

Heinz POLNICK
0  26-7-1913 Berlin
† 3-10-1944 Ulicoten
3 Kompanie Infanterie
Ersatz Bataillon 323                                
Pers.	Nummer:	5298
Rang: Obergefreiter
Gr. Beemdendreef-Krommehoek
B.g.pl. Ysselsteyn CI-11-259

Wilfried KAISER
0  17-6-1925 Torgau
† 4-10-1944 Alphenseweg B-N
12 Kompanie Flieger
Regiment 51                                           
Pers.	Nummer: 760
Rang: Soldat
Veldgraf tankkerkhof B-N
B.g.pl. Ysselsteyn AE-2-43

Willy BRANDT
0  (tussen 25 en 28 jaar oud)
† 1-10-1944 Ghil  B-N
1 Kompanie Fallschirmjäger
Ersatz Bataillon Stendal                         
Pers.	Nummer: 290
Rang: Onbekend
Veldgraf Segers Ghil
B.g.pl. Ysselsteyn TLL-13-156
(gevonden 29-10-1971)

Erich WALTER
0  1-11-1926 Ulmet
† 26-10-1944 Ulicoten
Stab Kompanie 2
Grenadier Regiment 743                        
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang: Gefreiter
Begraafpl. Zuijlen Breda 3-80
B.g.pl. Ysselsteyn BD-3-70
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 Johannes MATHES
0  12-3-1926 Oberhausen
† 15-2-1946 Schaluinen B-N
3 Kompanie Pionier                       
Bataillon 361
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang:	Pionier
B.g.pl. Viersen-Süchteln 1-121
(gedood bij mijnen ruimen)

Hans SCHMIDT
0  18-7-1918 Dortmund
† 15-2-1946 Schaluinen B-N
3 Kompanie Pionier                                
Bataillon 361
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang: Unteroffizier
B.g.pl. Viersen-Süchteln 1-122
(gedood bij mijnen ruimen)

Friedrich STEINIGGER
0  22-3-1910 Danzig
† 15-2-1946 Schaluinen B-N
3 Kompanie Pionier                                
Bataillon 361
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang: Pionier
B.g.pl. Viersen-Süchteln 1-123
(gedood bij mijnen ruimen)

A. ERNST  en  A. FRICK
Ook omgekomen bij mijnen ruimen
† 15-2-1946 Schaluinen B-N
3 Kompanie Pionier Bataillon 361
Heden	begraven: onbekend

Georg GASSMANN
0  19-10-1925 Lutter
† 15-2-1946 Schaluinen B-N
3 Kompanie Pionier
Bataillon 361                                           
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang: Gefreiter
B.g.pl. Viersen-Süchteln 1-124
(gedood bij mijnen ruimen)

Günther RENNER
0  4-8-1927 Herzogswalde
† 15-2-1946 Schaluinen B-N
3 Kompanie Pionier
Bataillon 361                                          
Pers.	Nummer: Onbekend
Rang: Pionier
B.g.pl. Viersen-Süchteln 1-126
(gedood bij mijnen ruimen)

Emil HACKLÄNDER
0  30-1-1925
† 3-10-1944 Zondereigen
Rang: Oberjäger                                     
Duitse b.g.pl. Lommel 56-196

Gerhard GAWLITZA
0  30-12-1925
† 1-10-1944 Zondereigen
Rang: Unteroffizier                                  
Duitse b.g.pl. Lommel 56-196
(foute overl. datum grafsteen)

Paul SCHMIDT
0  29-3-1904 Gatterstädt
† 2-10-1944 Zondereigen
Rang: Obergefreiter                                
Duitse b.g.pl. Lommel 56-196



van wirskaante oorlogsslachtoffers WO2      151

DUITSE MILITAIREN

van wirskaante oorlogsslachtoffers WO2

Verder is van 23 Duitse soldaten die 
zijn gesneuveld in Baarle-Nassau 
en Baarle-Hertog de identiteit 
onbekend gebleven. Zij zijn begin 
1950 herbegraven op de Duitse 
begraafplaats Ysselsteyn. Het gaat 
om de volgende graven, tussen 
haakjes is aangegeven waar zij 
oorspronkelijk begraven zijn:
  
CI-8-176 (rij van 8 R.K. kerkhof 
Baarle-Nassau) 
CI-8-196 (massagraf kerkhof Baarle-
Nassau) 
CI-8-199 (idem) 
CI-8-203 (idem) 
CI-8-204 (idem)
CI-8-206 (idem) 
CI-8-208 (idem)
CI-8-209 (idem)
CI-9-215 (idem)
CI-9-217 (idem)
CI-9-218 (idem)
CI-9-219 (idem)
CI-9-223 (idem)
CI-10-226 (idem)
CI-10-228 (idem)
CI-10-229 (idem)

CI-10-237 (idem)
CI-10-239 (idem) 
CI-10-240 (idem)
CI-10-242 (idem)
CI-10-246 (veldgraf Turnhoutseweg 
Baarle-Nassau)
CI-11-251 (idem) 
CA-13-304 (massagraf kerkhof 
Baarle-Nassau)
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Bronnen onderzoek Lijst oorlogsslachtoffers

Archieven:
Regionaal Archief Tilburg, 
Stadsarchief Breda, Nationaal 
Archief Den Haag, Stadsarchief 
Turnhout, Imperial War Museum 
(collections) Londen, Bibliotheek 
Maczekmuseum Breda, Archief 
gemeente Baarle-Hertog, Archief 
heemkunde Marcblas Merksplas

Boeken:
Baarle in de Branding, J. Festraets
Baarle 60 jaar bevrijd, A.P. de Jong
Oorlog en bevrijding in woord en 
beeld, J. Buitkamp
De Kempen bevrijd, F.H. Jansen,B. 
Clymans, G. Goris
Brabant bevrijd, J. Didden, M. 
Swarts
Eerste Poolse Pantserdivisie in 
Nederland, T. Peeters
1 Dywizja Pancerna 1944-1947 vol 
II, Jacek Solarz
Van paardenwagen tot tank, S.W. 
Maczek
Vijf jaar luchtfront, heemkring 
Molenheide Gilze-Rijen
Achtung minen - Danger mines, A. 
Meijers

Kwartaalblad Van Wirskaante 
heemkunde Baarle-Nassau/Hertog
Merksplas Oorlogsboek 1984, 
heemkunde Marcblas
Van Abele tot Zondereigen 2014, 
M. Braet en F. Gelaude
Dagboek bezetting & bevrijding 
Brabants grensdorp, Piet Geerts
Naweeën van de oorlog in de ABC-
dorpen, Piet Geerts

Internet	sites:
Polishwargraves.nl, 24poolsehelden.
nl, polishforcesinbritain.
info, pism.co.uk 
brabantsegesneuvelden.nl, 
amaliavansolms.org, 
cbg.nl, zuidfront-holland1940.nl, 
oorlogsgravenstichting.nl, 
lexikon-der-wehrmacht.de, 
volksbund.de, naa.gov.au, 
awm.gov.au, tracesofwar.nl, 
findagrave.com, cwgc.org

Speciaal	bedankt:
Ton Diepstraten (Maczekmuseum), 
Fred Munckhof (Findagrave), Jos van 
Roozendaal (Ulicoten), Karel Geerts 
(Alphen) en Adrian Pohl (Poppel).
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Arme Amalia (105)
ANTOON VAN TUIJL

Met plezier vermelden wij de schenkingen van de voorbije periode:
– Een grote verzameling bidprentjes. 
– Enkele rouwbrieven. 
– Twee etiketten van wijnflessen met Baarlese logo’s. 
– Enkele foto’s. 
– Enkele devotieprentjes. 
– Een stel oude atlassen, waarvan we er een bewaren in Bidoc. 
– Een serie van achttien pentekeningen van plekken in onze omgeving.  

In ons vorige nummer waren er een paar van te zien! 
– Twee getekende wandelgidsen voor tochten langs de Mark. 
– Een dikke map met heel veel bidprentjes. 
– Een verzameling boeken (zie ook verderop). 
– Een grote atlas. 
– Een genealogieboek van de familie Zegers. Dat is opgenomen in de 

verzameling van onze stamboomonderzoekers. 
– Een blikje met theezakjes. 
– Kleine speelgoedjes die men eens kreeg bij de aanschaf van een fles 

Lodaline. 
– Drie kruisbeelden die ieder op een voet staan. Je vond ze vroeger wel 

boven op de schouw. 
– Een brochure uit 1973 over de verkeersproblematiek van de Bredaseweg. 
– Twee brieven van Cees Smeekens die soldaat was in Indië en daar 

omgekomen is. 
– Twee brieven van de Poolse soldaat Julian Rosteck, die hier in Baarle 

kans zag uit Duitse dienst te vluchten en zich bij de Poole bevrijders 
aan te sluiten. 

– Twee diarolletjes met onderwerpen voor het onderwijs. 
– Een met de hand geschilderd icoon. 
– Een 'ereteken' van de EHBO.

Als schenkers vermelden we graag: Gust Geerts (via Frans Tuijtelaars) 
– Ludo van de Put – Femie Lückman – Familie Neven – Peter van der 
Velden – Herman Boeren – Familie Nuyts – Rian Friederichs – Frans 
Tuijtelaars – Jeanne van Tilburg-Josten –– Gust Geerts – Familie Kusters-
Leuris. 
N.B. De twee laatste voorwerpen trof ik aan in het Heemhuis, zonder 
dat de namen van de schenkers er bij vermeld waren. Toch dank aan de 
schenkers.

Laat de lijst deze keer wat korter zijn, er zitten schenkingen bij die uit-

gerekend nu van pas komen in onze herdenking van 75 jaar bevrijding. 

Alsof attente leden dit moment afgewacht hebben om in hun dozen en 

mappen met oude documenten te kijken!
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Nieuwe boeken

Uit de boekenschenkingen konden we ook nu weer enkele exemplaren 
opnemen in onze bibliotheek vanwege hun heemkundige informatie:
– Het huisraad in de Vlaamse volkskunde, dr. Jozef Weyts
– Openluchtmuseum Bokrijk, Marc Laenen
– Holzschuhe in Holland

Wij ontvingen ook bovenstaande foto van een oud boerderijtje. Dat moet er-
gens in Baarle gestaan hebben. Als u dit huisje herkent, geeft u dan een tip?

Hartelijk dank aan alle gulle gevers.

Lezers die ons tijdschrift niet kennen, vragen zich mogelijk af wat de 
titel 'Arme Amalia' voorstelt. Dat zit zo. Deze rubriek is al oud. In 1989 
krijgt Amalia een eigen huisvesting, namelijk het voormalige gemeente-
huis van Baarle-Hertog, Dat gebouw is leeg en Amalia straatarm. Toch 
willen bestuur en leden graag aan het werk. 'Arme Amalia' doet een 
beroep op leden om aan een tafel en stoelen, kasten, een kachel (er 
is geen verwarming!) te komen. Ook willen ze graag tentoonstellingen 
houden. Daarmee begint het verzamelen van spulletjes uit grootmoe-
ders tijd. Tegelijk is een heel belangrijk doel het opbouwen van Bidoc 
(Bibliotheek en Documentatiecentrum). Het Heemhuis zou 'het geheu-
gen van Baarle' moeten worden. Sindsdien is er een gestage stroom van 
boeken, documenten, personalia, devotionalia en voorwerpen op gang 
gekomen en gebleven. Amalia is inmiddels niet meer arm te noemen, 
maar de titel van deze rubriek is al ruim honderd keer hetzelfde geble-
ven. Bent u er aan toe oude paperassen op te ruimen, bedenk dan dat 
de oud papiercontainer de allerlaatste mogelijkheid is!
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In Memoriam

In Memoriam

Wout van den Broek

Marcel Gulickx

Amalia zal voortaan twee zeer actieve leden van het eerste uur moe-
ten missen. Met respect noemt zij in elk nummer van Van Wirskaante 
haar overleden leden. Soms voelt zij de noodzaak meer aandacht te 
geven aan het heengaan van een lid.

Op 8 juli overleed Wout van den Broek, 93 jaar oud. Wout was in 
veel zaken geïnteresseerd. Toen Amalia in de loop der jaren haar ac-
tiviteiten steeds uitbreidde en varieerde, beviel hem dat goed en was 
hij steeds heel graag en met grote aandacht van de partij. Hij heeft 
het bestuur zeer speciaal geholpen toen Amalia haar intrek nam in 
haar Heemhuis. Er was geen verwarming en Wout schonk uit zijn rij-
ke verzameling oudheden een prachtige en goed werkende Leuvense 
stoof. Zo kon het bestuur in een goed klimaat vergaderen en nieuwe 
ideeën ontwikkelen. Amalia is Wout daarvoor heel dankbaar gebleven 
en is ook tevreden dat Wout zo intens heeft kunnen genieten van wat 
Amalia hem te bieden had. 

Op 24 juli bereikte ons het bericht dat Marcel Gulickx overleed. 
Leden die in de loop van Amalia’s geschiedenis deelnamen aan wat 
voor activiteiten dan ook, kennen Marcel. Hij volgde, samen met zijn 
Lisette, alle ondernemingen van onze vereniging. Hij was altijd tot 
hulp bereid en tijdens inloopmomenten van het Heemhuis had hij 
altijd gespreksstof. Zijn zeer uitgebreide kennis van de Baarlese bevol-
king en zijn onvoorstelbaar sterke geheugen heeft Amalia aan talloze 
gegevens en namen geholpen bij het benoemen van feiten en foto’s. 
Maar vooral: noemen wij de naam van Marcel dan ruiken en proeven 
velen van ons zijn heerlijke wafels. Wat vormden die bij feestelijke ge-
legenheden steeds weer een fijne traktatie. Het past helemaal bij deze 
mensenmens dat hij zijn unieke wafelrecept tijdig heeft doorgegeven. 
Wie ze ook bakt, het zullen zíjn wafels blijven!

Wij nemen afscheid van twee buitengewoon waardevolle leden. 
Mensen zoals Wout en Marcel gaven en geven het bestuur en 
iedereen die actief is binnen Amalia de energie om onze prachtige 
vereniging gaande te houden. De families mogen weten dat hun 
namen bij Amalia niet in de vergetelheid zullen raken. 

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode afscheid moeten nemen 

van zeven leden.

Wij gedenken:

Mevr. A. Lanslots-Koks
Dhr. W. v.d. Broek
Dhr. B. Struik
Dhr. H. Theeuwes
Dhr. M. Gulickx
Dhr. H. Spijkers
Dhr.  J. Vanbellingen

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

Om er zeker van te zijn dat we nie-
mand 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).



156       van wirskaante 2019/3

Amalia aan het werk (19)
REDACTIE

Elk kwartaal doet Amalia in haar ledenblad Van Wirskaante verslag van 

enkele activiteiten waar de vereniging bij betrokken is.

Antropologische studie naar de Baarlenaar

Begin februari van dit jaar wordt 
Baarle tijdelijk twee inwoners rijker. 
De studenten Anne van der Stelt en 
Hester Smeitink strijken neer in een 
van Baarles logeeradressen voor 
een verblijf van tien weken.
Zij studeren aan de Universiteit 
Utrecht en volgen er het Bachelor-
programma Culturele Antropologie 
(Wetenschap die culturen van vol-
ken onderzoekt, red.) Als onderdeel 
van hun afstudeertraject komen 
deze dames ‘kwalitatief antropolo-
gisch veldwerk’ verrichten. Op basis 
van hun bevindingen gaan ze hun 
scriptie schrijven. Hun opdracht is 
onderzoek te doen naar identiteit 
van en contact tussen mensen in 
het enclavegebied Baarle.

Verrassend snel leggen de twee 
een aantal contacten. Het zal u 
niet verwonderen dat zij Amalia 

ook snel weten te vinden. Op een 
woensdagavond komen zij ken-
nis maken en hun opdracht en 
werkwijze toelichten. Bidoc kan 
hen al direct de nodige boeken 
leveren, waarmee ze zich een 
beeld van Baarle kunnen vormen. 
In de weken daarna voeren ze veel 
gesprekken en houden uitvoe-
rige interviews met een aantal 
Baarlenaren van jong tot oud. 
Steeds gaat het om vragen als: 
voelt u zich vooral Nederlander of 
Belg, Vlaming of Brabander, van 
Hertog of van Nassau? Welk gevoel 
heeft voorrang? Zijn er merkbare 
verschillen tussen Hertogenaren 
en Nassauers? Hoe gaan mensen 
in Baarle met elkaar om? Zijn die 
omgangsvormen in de loop van de 
tijd veranderd? Kortom: hoe zit de 
Baarlese samenleving in elkaar?
Aardig is dat de twee dames zelf 

ook deel nemen aan onze samen-
leving door hier en daar vrijwilli-
gerswerk te doen. Zo dompelen ze 
zich theoretisch en praktisch onder 
in onze dorpsgemeenschap. Op 8 
april komen zij afscheid nemen in 
ons Heemhuis. Het voelt goed dat 
ook Amalia deze ijverige studentes 
heeft kunnen helpen. Wij zien uit 
naar hun eindwerk.

Op de valreep – het is namelijk 
eind juni als dit stukje wordt aan-
geleverd bij de redactie – ontvangt 
Amalia de scriptie van Anne en 
Hester via de mail. We zullen die 
uitprinten en opnemen in Bidoc, 
zodat iedere geïnteresseerde er 
kennis van kan nemen.

Loopgraven
aan de grens
Kort voor de bevrijding is een zestal 
loopgraven gegraven op het spoor-
emplacement aan de grens langs 
het Bels Lijntje. Door de Duitsers 
om een aanval vanuit het zuiden te 
weerstaan. Het grensstation en de 
spoorlijn was voor hen strategisch 
van belang. Tot in september 1944 
werden tanks via het spoor aange-
voerd en op het door de Duitsers 
aangelegde perron voor het huidige 
Spoorhuis gelost. Ook lagen er 
olietanks onder het perron en liep 
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de telefoonleiding van Tilburg naar 
Turnhout langs de spoorlijn.

Met de gemeente Baarle-Nassau is 
gesproken over het beter zichtbaar 
maken van de loopgraven. De 
gemeente geeft hier graag gehoor 
aan. Het past in de voorziene 
ontwikkeling van Baarle-Grens/
Weelde-Station. Voordat er werk 
van gemaakt kan worden, moet 
eerst onderzoek naar niet gespron-
gen explosieven plaatsvinden. 
Amalia heeft in samenwerking met 
Toerisme Baarle en enkele in de 
Tweede Wereldoorlog geïnteres-
seerden de gemeente een voorstel 
gedaan voor de uitvoering van het 
project. 

Terugblikken
Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 
hebben zich tot dementie-
vriendelijke gemeenten verklaard. 
Enkele werkgroepen zijn actief om 
deze mooie doelstelling handen 
en voeten te geven. Een van die 
werkgroepen organiseert ontmoe-
tingsdagen voor mensen die in 
een beginstadium van dementie 
verkeren. Zo’n ontmoetingsdag is 

bedoeld om ‘aan de praat te raken’ 
terwijl ze andere mensen ontmoe-
ten.
Al voor de vierde keer verleende 
Amalia medewerking aan zo’n ont-
moetingsdag. Eerder leverde zij een 
aantal oude gebruiksvoorwerpen. 
We hielpen de werkgroep ook eens 
aan spullen voor oude kinderspelen 
en we leverden een keer uitvergrote 
foto’s van bekende Baarlenaren 
uit het verleden. Steeds is het de 
bedoeling om herinneringen op te 
roepen en aan de hand daarvan de 
mensen te laten vertellen.

Bij de Ontmoetingsdag van 25 
mei bedacht de werkgroep weer 
een heel leuk idee. ‘Terugblikken’ 
was het thema. Nou, als het over 
blikken (bussen en trommels) gaat, 
dan kun je bij Amalia terecht. Wij 
verzamelden er misschien wel 
vierhonderd of meer. Wij vulden 
een aantal grote blikken met tal-
loze kleinere bussen en trommels. 
Daarin stopten we allerlei zaken 
die er vroeger en ook nu nog in 
opgeborgen werden en worden. 
Naaispulletjes, knopen, veters, 
schroefjes, moertjes en boutjes, 
voorraadjes van dit en van dat. 
En natuurlijk ook peperkoek, 

koekjes en snoepgoed. 
Wanneer de gasten de blikken 
open maakten, blikten zij daad-
werkelijk terug naar zaken die ze 
herkenden. Het verrassingseffect 
was groot en er ontstond een ge-
zellig geroezemoes in de zaal. De 
verhalen kwamen overal los! 
Wie wat bewaart, heeft wat en het 
kan nog eens van pas komen ook. 
Dat blijkt!

Correcties en 
aanvullingen
Op de foto op pag. 4 (Van Wirs-
kaante 2019-2) staat niet het 
bruidspaar Leestmans-van Gool. In 
de bruidstoet zijn de broers van de 
bruid te zien.
  
De foto op pag. 20 onderaan in 
het artikel over De Heimolen (Van 
Wirskaante 2019-2) is genomen 
tijdens een paasbrunch van de 
campingkinderen.

Abusievelijk is in Van Wirskaante 
2019-2 als nieuw lid vermeld 
mevr. R. Boeren-van de Abeelen. 
Hiervoor onze oprechte excuses.

Luchtfoto van Baarle-Grens, genomen op 2 augustus 1944, met duidelijk 
zichtbaar de loopgraven. In de rechterbenedenhoek zijn de spoorhuizen langs 
de Grensweg te zien.

De blikken staan klaar om terug te 
blikken.

Eén en al verrassing bij het openen 
van de blikken.
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Anne Pillen heeft veel betekend
voor de Boshut
 ANTOON VAN TUIJL

Op 7 mei overleed Anne Pillen, veelzijdig kunstenares die voor Baarle 

haar verdiensten heeft door het testament van Sonja Prins uit te voeren. 

Wij kennen Anne Pillen als een sterk sociaal bewogen vrouw. Zij erft 

ook een brede kunstzinnige aanleg.

bos van de Goordonk. Sonja laat 
een erfenis na: haar huisje – intus-
sen bekend als ‘De Boshut’ – met 
het omringende stuk bos, maar ook 
de grote wens dat dit plekje een 
oase wordt waar jonge kunstenaars 
in alle rust kunnen werken aan een 
kunstproject.

Via Pien Storm van Leeuwen wordt 
Anne Pillen in contact gebracht 
met de Stichting ‘Papieren Tijger', 
de uitgever van Sonja’s werk.
Anne gaat de Boshut beheren 
en neemt zich voor de wens van 
Sonja waar te maken. Het huisje 
is volkomen onbewoonbaar en te-
gelijk uniek. Met groot respect voor 
de sfeer die Sonja naliet, gaat Anne 
aan de slag. Ruimen, ordenen en 

zich elke keer weer verwonderen 
over wat ze ontdekt. De zeer oude 
blauwe-regen-boom die deels over 
en deels door het huisje kronkelt, 
wordt tot de orde geroepen. Eric 
van Vliet, partner van Anne en 
technische alleskunner restaureert, 
samen met aangenomen zoon 
Wilco, de Boshut zodat die water- 
en winddicht is.

 Open dagen 

Anne organiseert enkele open da-
gen in en om haar Boshut. Daarbij 
krijgen jonge kunstenaars van ver-
schillende disciplines kans zich te 
manifesteren. Schrijvers lezen hun 
teksten, dichters dragen voor, er 
klinkt muziek door het bos, ruim-
telijke kunst ontstaat ter plaatse en 
er worden sieraden gemaakt van 
bosproducten. 

Na gewerkt te hebben voor en 
met dementerende ouderen en 
ook als activiteitenbegeleidster bij 
gehandicapten, gaat ze alsnog naar 
kunstacademie St. Joost in Breda. 
Daar valt zij op! Zij wint de St. 
Joostpenning en krijgt een onder-
scheiding van de gemeente Breda. 
In Meersel-Dreef maakt zij eens 
een prachtig gefilmd portret van 
pater Luk. Ook is zij betrokken bij 
het project van de Pelikaenhoeve 
in Chaam.

Grote wens

In 2009 overlijdt de teruggetrok-
ken levende Sonja Prins. Jarenlang 
woont ze in haar steeds verder in 
verval rakende onderkomen in het 

Sonja’s Boshut verscholen in het groen.

Een textiel kunstwerk in het bos.



van wirskaante 2019/3       159

Amalia is er een paar maal groeps-
gewijs getuige van geweest. Buur-
man Janus Olislaegers verrijkte 
deze culturele uitstappen ook nog 
met rondleidingen door zijn zeer 
rijke tuin. 

 Zevenblad

Dan slaat het noodlot toe! Na vage 
klachten vinden de artsen een 
tumor in haar hersenen. ‘En?’ is 
dan de vraag. ‘Mogelijk nog drie 
maanden,’ is de onheilsboodschap. 
Daarmee is niet gerekend met de 
onstuitbare energie die Anne in 
zich heeft. Zij maakt er, mentaal 
ondersteund en gedragen door ve-
len, ruim twee jaar van! Twee jaar 
waarin Anne met geweldige hulp 
van haar naasten en van vrienden 
een prachtige werkplek voor jonge 
kunstenaars creëert bij de Boshut. 
Deze plek moet een verzekerde 
toekomst krijgen. Dus richt zij 
de Stichting ‘AnnAtopiA’ op. Drie 
maal de hoofdletter A verwijst naar 
grootmoeder Anna, moeder Annie 

en naar Anne zelf. Op het Boshut-
terrein komt een ‘Monument voor 
Altijd’. Uit een groot blok steen 
borrelt een klein stroompje water. 
‘Water is een teken van leven’, zegt 
Anne. Het leven stroomt, gaat door.
De tumor gaat ook door. Anne 

vergelijkt hem met Zevenblad. Dat 
is een plant die je in je tuin niet 
wenst. Je kunt wieden en plukken 
wat je wilt, ondergronds woekert zij 
voort en steekt steeds weer ergens 
de kop op. Zo doet ook de tumor 
in haar hoofd. Anne beseft heel 
goed wat haar wacht en gaat er op 
bewonderenswaardige manier mee 
om. Zij formuleert haar heengaan 
met het volgende gedicht.

Kopje thee kopje koffie
Kopje water kopje niks
Mijn wereld wordt steeds kleiner
Steeds iets dichter bij de X
Alles zal geruisloos gaan zegt hij
Zonder al te scherpe lijn
Zonder slag en zonder hamer
Zonder al te erge pijn
Alles stil en zonder woorden
Die nu vaak mijn houvast zijn
In mijn eigen paradijsje
Zal ik dan alleen maar ZIJN

Baarle mag zich gelukkig prijzen 
dat deze vrouw zoveel positieve 
energie bij ons achter wilde laten.

Anne met haar ‘Grote Bek’. 
Zo noemde zij de stevige wandelstok, 
gegroeid in het bos.

Sonja Prins (1912–2009) 
woont jarenlang op Spar-
taanse wijze in haar huisje, de 
Boshut. Van jongs af aan is ze 
een sociaal bewogen vrouw, 
die meent dat ze haar idealen 
het best kan verwezenlijken 
in de Communistische partij. 
Daar stapt ze uit wanneer de 
Russen in 1956
Hongarije binnenvallen.

In de Tweede Wereldoorlog 
maakt zij de illegale krant ‘Vonk’. Daarvoor wordt ze door de 
Nazi’s opgepakt en ze belandt in concentratiekamp Ravens-
brück. Ze overleeft. In de jaren zeventig van de vorige eeuw 
trekt zij zich terug in het Baarlese bosgebied Goordonk, waar 
ze als kluizenaar leeft. 
Tot het eind van haar leven blijft ze schrijven; boeken en gedich-
ten. Ze leidt er ook een eigen uitgeverijtje. 
Pas in 1981 krijgt zij erkenning voor haar verzetswerk. Dan ontvangt ze het verzetsherdenkingskruis.

Sonja Prins geniet van de zon.
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Nieuwe 
leden
Sinds de vorige van Wirskaante 
heeft Amalia weer een aantal 
nieuwe leden kunnen inschrijven.

Wij heten van harte welkom:
Mevr. A. Keustermans-Claessen
Fam. A.C.W. v.d. Heijning
Fam. H.C.A.M. Embrechts
Fam. H.J.A.M. van Gurp
Mevr. A.J.C.M. van Loon 
 Laurijssen
Fam. H.J. Smeets

Heemreis naar Noordkade Veghel
Op de jaarlijkse heemreis hebben 
de deelnemers een aardig inkijkje 
gekregen wat er bij komt kijken 
om industrieel erfgoed voor de 
toekomst te bewaren. In dit geval 
het complex van de CHV aan de 
Noordkade in Veghel. En ook hoe 
je een molen – de Kilsdonkse 
Molen in Heeswijk-Dinther – weet 
te herstellen van een romp tot 
een volledig werkende water- én 
windmolen. Met een tot de laatste 
plaats bezette bus reden we zater-
dag 13 juli naar Veghel en Heeswijk.

De Wiebenga silo staat op de 
monumentenlijst.

Je moest vaak omhoog kijken.

Ontvangst in café van de Afzakkerij.
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Activiteitenkalender
SEPTEMBER

Zondag 1 september
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Donderdag 5 september
Laatste zomeravondwandeling van 
2019, vertrek vanaf Loveren om 
19.00 uur. Aanmelden niet nodig. 
Na afloop praten we onder het 
genot van een drankje nog even na 
en maken plannen voor het nieuwe 
jaar.

Zaterdag 7 september
Op het Volksfeest opening Rand-
weg Baarle heeft Amalia een 
presentatie over de Roggerentjes 
2018. Over de invulling van 
overhoeken langs de randweg. Van 
10.00 tot 17.00 uur op de nieuwe 
randweg tussen de rotondes van 
de Alphenseweg en Nijhoven.

Dinsdag 17 september
Voordracht Marc Blommaert 
(Wuustwezel) over de collaboratie 
in België en binnen de Duitse 
structuren. Hij sluit af met de 
arrestatie en fusillering van Miet 
Pauw. Cultureel Centrum Baarle, 
aanvang 20.00 uur.
 

Zaterdag 21 september
Wandeling ‘Sporen Tweede We-
reldoorlog’. We wandelen door het 
deel van Baarle waar de bevrijding 
begon en ‘beleven’ wat mensen 
toen meemaakten, aan de hand 
van het boekje ‘Baarle in de bran-
ding’. Vertrek om 9.00 uur vanaf 
het heemhuis. Tegen 12.00 uur 
zijn we weer terug.

Zaterdag 28 september
De herfstwandeling van Amalia 

staat volledig in het teken van de 
bevrijding. We volgen de Polen op 
hun tocht naar Baarle. De tocht is 
dit keer net wat langer als anders, 
tegen de 20 km. Met enkele ‘ver-
telpunten’ onderweg. Vertrek om 
9.00 uur vanaf het heemhuis.

 OKTOBER

Zondag 6 oktober
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Vrijdag 18 oktober
Nacht van het Kempisch Erfgoed 
2019: ‘Japanse schatten in het 
Heemhuis’. 
Hoezo Japanse schatten en 
gobelins in het Heemhuis? Kom 
ze ontdekken in het voormalige 
kantoor van de gemeentesecretaris 
in het Heemhuis, waar ze sinds 
1992 onderdak vonden. En lees in 
de Raadzaal met zijn monumentale 
boekenkasten en mooi gerestau-
reerde stoelen de schitterende ver-
halen achter deze ‘Japanse Kamer’. 
Het Heemhuis is in het kader van 
de Nacht van het Kempisch Erf-
goed 2019 op vrijdag 18 oktober 
open van 18.00 tot 23.00 uur.

Zaterdag 19 oktober
Dag van de Trage Weg. Amalia 
laat enkele nieuwe doorsteken 
bij Baarle-Grens zien, en ook nog 
enkele wensen voor de wandelaar. 
Vanzelfsprekend staan we stil bij 
de laatste ontwikkelingen op het 
vml. spooremplacement. Vertrek 
om 14.00 uur bij Het Spoorhuis in 
Baarle-Grens.

Zondag 27 oktober
Polenfietstocht. Een coproductie 
van Toerisme Baarle, Toerisme 

provincie Antwerpen en Amalia. 
Nadere informatie via de nieuws-
brief. Onder voorbehoud.

NOVEMBER

Zondag 3 november
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

DECEMBER

Zondag 1 december
Open Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Dinsdag 17 december
Kerstviering Amalia. Aanmelden 
kan vanaf 1 december bij het 
verschijnen van de volgende Van 
Wirskaante.

Zaterdag 28 december
Winterwandeling. Vertrek om 9.00 
uur vanaf het Heemhuis.

Alle activiteiten van Amalia 
worden ook aangekondigd in de 
digitale nieuwsbrief van Amalia. 
Voor deze nieuwsbrief kunt u zich 
gratis aanmelden via 
www.amaliavansolms.org. 
Ook bijkomende activiteiten leest 
u daar.

Amalia van Solms 
wordt voor dit tijdschrift 
ondersteund door:
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

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

MICHIELSEN  
ARCHITECTEN

WWW.MICHIELSENARCHITECTEN.NL 
BAARLE-NASSAU | 06-5135 3778



van wirskaante 2019/3       163

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


