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Voorwoord 

Op dinsdag 20 maart hebben wij 

onze 36e Algemene Ledenverga

dering gehouden in het Cultureel 

Centrum van Baarle. Ongeveer 

negentig leden waren aanwezig. 

Het bestuur legde verantwoording 

af over het gevoerde beleid en 

keek kort terug en vooruit naar de 

activiteiten. 

Zoals we bij Amalia gewend zijn 
verliep het reguliere deel van de 
Algemene Ledenvergadering vlot. 
In mijn openingswoord heb ik aan
gegeven dat samenwerken, zowel 
binnen als buiten de vereniging, 
in de huidige tijd van essentieel 
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belang is. Samen kunnen we pro
jecten gemakkelijker van de grond 
krijgen. Een goede samenwerking 
binnen onze werkgroepen zorgt er 
voor dat deze de draaischijf zijn 
van onze bloeiende vereniging. Dit 
moeten wij zo zien te houden. 

Wat de euro's betreft hebben we 
een goed jaar achter de rug. We 
hebben kunnen vaststellen dat 
Amalia financieel gezond is. Onze 
penningmeester Johan Cornelissen 
gaf een toelichting op het jaarver
slag. De kascontrolecommissie, 
bij monde van Wim van Bilsen, 
gaf aan dat onze penningmeester 
zijn zaken prima voor elkaar heeft. 
Boekhouding en administratie 
werden door de commissie in orde 
bevonden. 

Natuurlijk stonden er ook dit 
jaar bestuursverkiezingen op het 
programma. Aftredend waren 
bestuursleden met een lange 
staat van dienst bij Amalia. Lange 
staat van dienst wil zeggen sinds 
1983,1985 en 1995. Het bestuur 
wilde deze leden bijzonder graag 
binnen het bestuur handhaven. 
U hebt het zelf kunnen vaststellen 
dat de aftredende bestuursleden al
lemaal herkiesbaar waren. Zij zijn 
allen bij acclamatie herkozen voor 
een periode van drie jaar. 

Ook het door ons voorgedragen 
bestuurslid Maria Voeten-Wouters 
werd bij acclamatie verkozen. Op 



deze wijze is het bestuur compleet 
en kunnen we weer met plezier 
verder. 

Herman Jansen, coördinator van 
de activiteitencommissie, heeft 
naar een aantal blikvangers geke
ken op onze activiteitenkalender. 
Deze wordt steeds met veel zorg 
samengesteld en ideeën van de 
leden zijn bijzonder welkom. Ama
lfa organiseert graag activiteiten 
die door onze leden voorgedragen 
worden. 
In juni gaan we zelfs drie keer op 
heemreis. We beginnen met de 
heemreis naar Lier en Broechem. 
Vorig jaar was er heel veel belang
stelling, vandaar nu een herhaling. 
Eind juni gaan we twee keer naar 
de Hoge Wal in Ertvelde en reizen 
daarna door naar Brugge. 
Ook komen een aantal activiteiten 
terug zoals de Lokale Heemdag, 

de Brabantse Heemdagen en 
natuurl ijk ook een bezoek aan een 
buurtheemkundekring. 

Met 'Loveren in de schijnwerpers' 
zetten we de ingezette weg voort 
na een zeer geslaagde 'Beschaven 
in de schijnwerpers'. De organi
satoren van deze activiteit zijn er 
bijzonder goed in geslaagd om 
de betreffende buurtschap op 13 
en 14 oktober a.s. in beeld te 
brengen. 

Na het reguliere gedeelte van 
de vergadering traden de twee 
Boerkas van Beerse op. Zij brach
ten een repertoire van liedjes uit 
de oude doos. Beers Boerke Ad 
Moeskops, oud Baarfenaar en lid 
van onze vereniging, amuseerde de 
toehoorders met zijn grappen en 
grollen. 
Onder het genot van een drankje 

bleven onze leden luisteren en ook 
nog wat napraten. 

Na onze Algemene Ledenvergade
ring kijk ik ook nu weer met veel 
voldoening terug op het 
afgelopen heemjaar. Wij kunnen 
met z'n allen bijzonder trots zijn 
dat we lid zijn van zo'n actieve 
vereniging. Een vereniging waar 
samenwerking hoog in het vaandel 
staat. Door deze samenwerking 
hebben en beleven vele leden 
plezier binnen onze vereniging. 

Laten we met z'n allen trachten 
deze sfeer binnen de vereniging te 
behouden. Ik ben er van overtuigd 
dat ons dat gaat lukken en daarom 
blljf ik nog met veel plezier voorzit
ter van ons Amalia. 

Ad Jacobs, uw voorzitter 
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~~oud worden? Ik heb a/tij gewoon geleefd. ledere dag vettien 
pillen slikken, op zaterdagmiddag un wijntje drinken, 's avonds 
om tien uur unne sinaasappel eten en dan naor bed. Das alles.'' 

Bovenstaande woorden sprak Jeanne Couwenberg-Schellekens tijdens de 
bijzonder aangename gesprekken die ik in februari met haar had. Jeanne 
keek heel erg u;t naar het resultaat van het interview en de foto's in deze 
Van Wirskaante. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Op woensdagmor
gen 18 april is zij heel rustig ingeslapen. 
Vanaf deze plaats zijn condoleances en medeleven op hun plaats voor de 
hele familie Couwenberg-Schel/ekens met het verlies van hun dierbare 
moeder, oma en overgrootmoeder. 

In overleg met de familie is besloten om het interview met Jeanne toch 
ongewijzigd te plaatsen. Het laatste onderdeeltje waarin ik Jeanne 
namens alle leden van onze Heemkundekring nog een aantal fijne jaren 
toewens, heb ik, om begrijpelijke redenen, uit het interview verwijderend. 

André Moors 

Aon de praot mee .... (48) 
Jeanne Couwenberg-Schellekens 

ANDRÉ MOORS 

Is Jeanne de 100 al gepasseerd? te worden is heel erg simpel: doe aan zeven kinderen, één jongen 

Kijk eens naar de foto van Jeanne, maar gewoon! en zes meisjes. Jeanne is erg blij 

dan zie je een nog bijzonder Ze trouwt in 1935 met haar grote met haar 15 kleinkinderen en 24 

knappe, 'lieve' vrouw. Wat zeg je liefde, Frans Couwenberg. Die achterkleinkinderen. Een van haar 

nou, is ze all 02 jaar? begint dan een schildelsbedrijf aanvankelijk 2 5 achterk/einkinde· 

Ik had het genoegen met haar aan de Chaamseweg in Baarle- ren is helaas al overleden. 

uitgebreid te praten over haar Nassau. Jeanne staat in de winkel In de Croon in Baa1le-Nassau 

leven en kan u bevestigen: ook in waarin naast allerlei verf- en voelt de oudste inwoner van 

de bovenkarnel van Jeanne is al- aanverwante artikelen, ook andere Baarfe-Nassau zich sinds 2000 

les nog oké. Zo wil iedereen toch (huishoudelijke) zaken worden heel goed thuis en verveelt ze zich 

oud wo1den! Haar geheim om oud verkocht. Ze schenkt het leven geen moment. 
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Wie is Jeanne Couwenberg· 
Schellakens 

De vader van Jeanne, Tiestje 
Schellekens, wordt geboren in Alp
hen op 27 maart 1881. Hij trouwt 
met de in Ginneken op 11 februari 
1883 geboren Maria Martens. 
Tiestje overlijdt op 28 juli 1973. 
Jeanne ziet het levenslicht in 
Alphen op 28 december 1909. 

Samen met haar ouders en haar 
jongere zussen Jo en Nelly groeit 
ze op in een huis aan de Baarlese
weg in Alphen, schuin tegenover 
de marechausseekazerne. 

In 1928 verhuizen Tiestje, zijn 
vrouw en de drie dochters naar 
Baarle-Nassau. nestje begint er 
aan de Bredaseweg een café annex 
speeltuin. Als zijn schoonzoon 

Marcel Sloekers jaren later het café 
overneemt, heet het voortaan café 
Rustoord. Marcel begint er dan ook 
een camping. 

Vader Tiestje Schellekeos overlijdt 
in Baarle-Nassau op 26 juli 1973 
De moeder van Jeanne overlijdt in 
Baarle-Nassau op 14 april 1943. 
Ook haar twee zussen zijn al ge
ruime tijd geleden overleden. 

Het gezin Couwenberg in ca. 1916, vader Nies en moeder 
Het gezin Schellekeos in ca. 1925. V.l.n.r. zus Nelly - Maria Couwenberg· Wijnen. Onder v.l.n.r. broer Harrie 
moeder Maria Schellekens-Martens - Jeanne - vader Ti est - frans -en de zusjes Miet en Jeanne. Twee kinderen, 
- zus Jo. Amanda en Sjors, zijn dan nog niet geboren. 

De vader van Jeanne, nestje 
Schellekens, gefotografeerd in 
ca 1965. 

De moeder van Jeanne, Maria 
Schellekens-Martens in ca. 1940. 

Zoals eerder vermeld trouwt Jean
ne in 1935 met Frans Couwen
berg. Frans, geboren in Arendonk 
(België), is de oudste in het gezin, 
bestaande uit drie jongens en drie 
meisjes. Een van de broers heet 
Harrie. Ook die heeft later een 
schildersbedrijf in Baarle. 
De eerste vrouw van vader Nies 
Couwenberg heet Maria Wijnen. 
Nadat zij al op 49-jarige leeftijd 
overlijdt, hertrouwt Nies met Corrie 
Geeraerts uit Hoboken. Er worden 
uit dit huwelijk geen kinderen meer 
geboren. 
ledereen in Baarle noemde Corrie 
'tante Corrie'. Dat was omdat men 
haar lief vond. Ze was op en top 
vriendelijkheid. Nies wordt geboren 
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in Oisterwijk op 6 augustus 1886 
en overlijdt op 22 november 196 7. 
Corrie wordt geboren in Mechelen 
op 9 maart 1897 en overlijdt in 
Baarle-Nassau op 4 september 
1965. Ze is de dochter van de zeer 
bekende gobelinwever Desiré Geer
aerts, geboren in Mechelen op 4 
juni 1886 en overleden in Baarfe
Nassau op 24 november 1942. 

In het gezin van Jeanne en Frans 
worden zeven kinderen geboren. 
De oudste is zoon Henk (nu 75 
jaar). Dan volgen zes meisjes, te 
weten Kitty, Maria, lda, Jeanne, 
Bea en Corien. 
Tot groot verdriet van Jeanne, over
lijdt haar man in Baarle-Nassau 
op 23 februari 1999. "Hij was za
terdags nog gaon biljarten. Daarna 
voelde ie zich een paar dagen niet 
goed. De dinsdag daarop riep hij 's 
morgens héél hard moeder, moe
der ....... En het was gebeurd." 

De jeugdherinneringen 
van Jeanne 

Jeanne wordt geboren op 28 
december 1909. Volgens haar 
zeggen groeit ze op in een warm 

nest. Haar vader, zelfstandig hout
handelaar van beroep, was wel 
wat streng. Ze kan met haar twee 
zusjes goed opschieten, vooral 
met Jo. Dat blijkt ook uit foto's die 
zijn gemaakt. Als daar Jeanne op 
staat. is vaak ook Jo op de foto te 
zien. Zelfs in de tijd dat Jeanne 
verkering had met Frans! 
Gewoonlijk ging ze met andere kin
deren uit de buurt naar school. Die 
school was vlakbij de kerk van Alp
hen. Toen ze een keer alleen naar 
school ging, was ze héél erg bang. 
"Ineens zag ik een hele rij politie
mannen te paard. Die kwamen val'l_ 
de kazerne schuin tegenover ons. 
Er wier ook geschoten. Ik vloog 
den akker op. Gelukkig was da 
schieten voor een oefening. Ik was 
blij dat ik al gauw weer thuis was," 
aldus Jeanne. 
Jeanne kon, zegt ze, goed mee 
op de lagere school. "Ik kon goed 
leren. Deed alle vakken graag. Ik 
was best wel braaf maar moest 
toch dikwijls veur straf nablijven. 
Da was dan omdat ik gepraat had. 
Dat mocht nie. Ik mos dan van die 
nonnen unne hele hoop strafregels 
schrijven. Heel dikwijls 'ik mag 
niet praten'. Dat moest ik doen 

V.l.n.r. zus Jo, Jeanneen Frans gefotografeerd in ca. 1937. 
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met een griffel op een lei. Als de 
lei vol was, wier die weer schoon 
gemaakt. Unne keer was het al 
bijna vijf uur en ik zat nog steeds 
helemaal alleen in het schoolge
bouw strafregels te schrijven. Toen 
kwam de pastoor binnen en zag 
mij daor bezig. Hij ging naor de 
zuster toe en zee, laot da kind toch 
naor huis gaon! Toen mos ik bij die 
non komen, precies toen de kerk
klok vijf uur sloeg. Ik mocht weg. 
Maar omdat ik kwaod was en niks 
tegen die non zee, moest ik weer 
terugkomen en eerst heel vriende
lijk zeggen, dag zuster! Ja, het was 
toen al wa mee die nonnen!" 
Na school ging Jeanne vaak spelen 
met haar vriendin, Til Mathijssen. 
Maar na het avondeten moest 
er weer gewerkt worden. "Iedere 
avond mos ik afwassen. Ook was 
het in de winter mijn taak om ko
len te gaon halen mee un kolenkit. 
En voor de volgende dag moest 
ik hout veur de houtkachel klaor 
leggen." 

Jeannevervolgt haar verhaal: "Ons 
moeder hee alti] goed gekookt. 
We kwamen niks te kort. We han 
ook unne eigen hof. Die lag tegen 
un bos. Toen ik klaar was mee de 
lagere school moest ik in de zomer 
altij hakken in dieën hof. Da heb ik 
heel veul moeten doen. Ook moest 
ik aardappels rooien, aardappels 
dabben zo gezee. Unne keer in 
september was het zó droog, da 
het loof er zo slap als unne pier bij 
lag. Ik mos ook heel dikwijls mee 
unne kruiwagen groenten die we 
over han, naor de veiling brengen. 
Gemalen meel ging ik bij de mul
der mee de kruiwaogen ophaolen. 
Daor bakte onze pa thuis brood 
van. Als het kermis was, bakte 
hij ook krentenbrood. En mee de 
kermis kwamen de slachters langs 
en kos je vlees bestellen. Drie pond 



veur ene gulden. Omdat er drie 
slachters langs kwamen, han we 
negen pond vlees. Onze pa maokte 
er hacheevlees van en dè stond 
dan heel de nacht in de oven." 
Jeanne mocht ieder jaar naar de 
kermis, maar niet lang. "Er stond 
dan niet meer als un snoepkraam 
van Mie Bruurs en un pèrdjesmeu· 
len. Ik kreeg vijftien cent kermis
geld. Ik kos dan veur negen cent 
drie keer in de pèrdjesmeulen en 
had dan nog zes cent over veur 
unne buil snoep. Veur ons was het 
maar twee daogen kermis. Alleen 
zondags en dinsdags. 
Oh ja, ik moest ook altij de geit 
melken. Als mijn vriendinnen er 
bij waren, richtte ik het spuitje wel 
eens op hullie zodat ze goed nat 
wieren!" 

Het geloof staat erg centraal 

Als je met Jeanne praat wordt 
duidelijk, de R.K. Kerk was vroeger 
héél erg belangrijk én aanwezig. Ie
dere avond werd in huize Schelte
kens een rozenhoedje gebeden, zo 
blijkt. "We zaten dan mee z'n allen 
rond de schouw. Onze pa bad veur. 
Lachen was er dan nie bij. Toen 
ik da wel eens dee, kos ik meteen 
voor straf naor de stal. Ik wier dan 
ook nog eens bang gemaakt mee 
de politie omdat ik gelachen had. 
Ja, ze waren bij ons thuis best wel 
streng katholiek. Tot mijn achttien 
jaar moest ik elke zondag naar de 
zondagsschool. Maar irst naar 't 
lof. Die zondagsschool wier gedaan 
door de nonnen. Op zondagmorgen 
gingen we eerst om zes ure naar 
de kerk voor de communie. En om 
tien uur weer naor de kerk veur de 
Hoogmis. 
Toen ik nog op de lagere school 
zat, moes ik iedere avond om acht 
ure naar bed. Ik sliep bij ons Jo. 
Ik kos goed mee haar opschieten. 

Voor we sliepen han we vaak nog 
veul lol. Ons Jo mocht naor de 
kostschool in Dongen om veur 
onderwijzeres te gaon leren. Ik nie. 
Ik mos thuis blijven want zee ons 
moeder, hoe jammer ik het vind, 
ik kan jou hier thuis nie missen. Ik 
heb toen nog wel een naaicursus 
mogen volgen bij den Brouwer. 
Toen ik zelf kinderen had, heb ik 
daor gemak van gehad. Veur de 
drie oudste meskes heb ik mee 
Koninginnedag nog rokjes gemaakt 
van een grote rood-wit-blauwe Hol
landse vlag." 

De pubertijd 

Voor zover Jeanne zich kan 
herinneren is ze nooit op andere 
mannen verliefd geweest. Alleen 
op Frans Couwenberg, met wie ze 
na vijf jaar verkering in 1935 op 
26-jarige leeftijd trouwt. Jeanne: 
"Het was wel zo, dat dicht bij ons 
thuis Jet Mathijssen woonde. Hij 
kwam uit een groot gezin. Die 
kwam nog al eens bij ons thuis op 
bezoek. Vooral als onze pa en ons 
moeder kaart gingen speuien bij 
de Valk, bij de marechaussees. Als 
ons pa en ons moeder weg waren, 
zaten die van Mathijssen meteen 
bij ons. Dieë Jef kwam wel veur 
mij, denk ik. Hij had misschien 
wel een oogske op mij. Maar ik 
heb nooit iets mee hum gehad. 
We gingen trouwens nooit ergens 
dansen. Ho je nee. Dè was er nie 
bij! Ik kwam nergens. Ja, ik was 
wel bij de toneelvereniging en 
dan moest ik wel eens mee toneel 
speulen." 

Verhuizing naar 
en belevenissen in het café 
in Baol 

Als Jeanne in 1928 negentien jaar 
is, verhulst het gezin Schellakens 

Jean n e { bovenaa nl en haar zusjes Jo 
en Nelly in ca. 1930 op de glijbaan In 
de speeltuin van vader Tiestie aan de 
Bredaseweg. 

van Alphen naar Baarle. Om pre
cies te zijn naar de Bredaseweg. 
Daar heeft pa Schellekeos een café 
annex woning laten bouwen. De 
naam van het café is 'Sport- en 
Rustoord'. Voetbalvereniging Gloria 
heeft nog enige tijd op een veld 
achter het café gevoetbald. Ook 
bouwt hij een voor die tijd grote 
speeltuin voor de kinderen. Bij 
de opening van het café was het 
volgens Jeanne ontzettend druk. 
Al heel gauw leert ze haar vriend 
Frans Couwenberg kennen, met 
wie ze later trouwt. "Frans kwam 
toen bij ons in het café. Ik docht 
nle direct, dat is ie, maar het is 
er wel van gekomen. Ik denk da 
Frans mij ook wel gère zag. Op 
zondag kwam hij biljarten, samen 
met zijn broer Harrie. Bij biljarten 
bleef het in eerste instantie. Zo 
stillekes aan kwam hij ook op 
woensdagaovend. En zo is het 
begonnen." 
Jeanne moest van haar ouders 
meehelpen in het café. Door de 
week was het er niet druk, in het 
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Jeanne heeft in ca. 1931 een jaartje 
verkering met Frans. 

weekend wel. Ze stond er samen 
met haar zus Jo achter de tap. Af 
en toe had ze er wel een hekel 
aan als de klanten lang bleven 
'plakken'. ledere maandagmorgen 
moest Jeanne het witte zand van 
de stenen vloer van het café vegen 
en de vloer netjes schrobben. En 
dan strooide ze weer nieuw wit 
zand op de vloer. "Ik moest in het 
café ook voor de potkachel zorgen. 
Het ergste vond ik dat ik ook de 
spuwbak van de pruimers iedere 
dag moest schoonmaken. Bah!" 

Hoera. wal pret, de tomer 11 "eer In 'I l .. d 
Kltfn en groot, jong •n oud. lrellkon "" h•nd 

In hond 
De Chumscbe w~<g op do apeelluln 1 n. 

our vlndl leder wat naor Zijn •'•· 
Dur kln moa ..:bommelen, vllogen, twaale~. 

EAu ochl. gonioion ,.., hot levon. 
In donnebosch en groene mo .. 
Daor komt do Vl"'~t d"" pu los. 

""""'" 

, T• nraar ye=oeld. van :noevon of :nlûl.,. 
0. auto kan weer h~ d:ra.alcn. ... " 

Ook l.lalta aato•e te baa" 
a.óleeld ..,.bovolond. 

J B. Sohellekens-Martent 
Gbaam .. ~eweg JMial'le·l'l•,...u· 

Deze reclame over de speeltuin aan 
de Bredaseweg stond in 1935 in 
'Baarle's Nieuws en Advertentie 
Blad'. 
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Ook Marcel Sloekers kwam gère in 
het café want die had een oogje op 
haar zus Jo. 
"Ma reel was een halfbroer van 
Wieske Sloekers van het postkan· 
toor in Baal. Voor Jo verkering 
kreeg mee Marcel. hee ze nog 
gevreeën mee Harrie Gulickx 
hier uit Baol. Louis Loots van de 
Turnhoutseweg en Jan Van Haeren 
van bij de Belze kerk. kwamen ook 
heel veul bij ons. Misschien ook 
wel un bietje veur mij. Op unne 
aovond hadden Louis en Jan de 

Daar prijken nu de kokjes die 
onze diefstal stoorden'. 

Jeannetrouwt met Frans 

Na vijf jaar verkering trouwt 
Jeanne met Frans. Veel kan ze zich 
niet meer van de bruiloft herin
neren. Wel weet ze nog heel goed 
dat de trouwfoto gemaakt werd in 
Turnhout bij fotograaf Faber. 
"Oe vader van Frans. Nies, reed 
ons daar toen naar toe. Oh ja, 
daarna hebben wij bij ons thuis in 

Tiestje en zijn vrouw Maria vieren hun 25-jarig huwelijk in 1931. Oe familie 
staat geposeerd voor hun café aan de Bredaseweg. 

soep opgegeten en ook un paor 
worsten die hingen te drogen. Leon 
en Harrle Verheijen waren er ook 
bij. Toen wilden Louis en Jan in de 
keuken lekker gebakken varken
slapjes uit de pan stelen. Maar 
ons Jo en ik betrapten hen. Daags 
daorop lag er un ingelijste foto van 
ons Jo en mij in dieë pan mee de 
tekst: 
'Op de plaats waar eens drie 
brokjes onze smaak en zin be
koorden; 

het café nog wa gefist. Na het fist 
hee onze pa ons weggebracht naor 
de Chaamseweg, naor 't huis waor 
wij vanaf dan zijn gaon wonen. Dat 
huis, waor we gewoond hebben tot 
1970, stond ongeveer tegenover 
de vroegere limonadefabriek Limfa. 
Gelukkig waren we un paor man
nen net veur die daor wa gekheid 
aon huis wilden uithaolen. Toen 
we naor bed gingen, we wisten 
van niks. We hebben veur het trou
wen nooit iets verkeerds gedaan 



Het is 7 mei 1935: Frans en Jeanne 
trouwen. 

hoor. De jeugd van tegenwoordig 
kan zich da nie voorstellen. Seks 
kenden we nie. Niemand trouwens 
in dieë tijd. Ik ben altij heel blij 
gewiest mee Frans. Altij. Af en toe 
dronk hij wel eens een pilske te 
veul. Maar ja, veuruit. Ja, hij was 
ook bij de harmonie. En dan witte 
gij het wel. Na de repetitie nog 
etkes naar hel café. Hij is ook wel 
eens een keer wa zat gewiest. Ik 
wier dan kwaad, maar ja, da hielp 
dan nie! Op verloren maandag gin
gen de zelfstandigen in Baol mee 
de rekening rond. Ook onze pa. En 
als ie dan links of rechts weer wa 

geld han gevangen. nou dan witte 
gij het wel. Natuurlijk naor 't café 
van Adriaansen in de Meulen
straot. Mee 't geld zo maar slordig 
in zijne jaszak opgeborgen." 

In de winkel van Jeanne 
is van alles te koop 

Tijdens het arbeidzame leven van 
Frans. bemoeit Jeanne zich na
tuurlijk met de opvoeding van haar 
kinderen. Maar daarnaast voelt zij 
zich heel prettig in haar winkel, 
ondergebracht in een deel van de 
woning aan de Chaamseweg. Ze 
verkoopt er uiteraard allerlei verf
en glasproducten. Van lieverlee 
leert ze daar alle noodzakelijke 
dingen over. Jeanne: "Ik deed met 
vertegenwoordigers die aan huis 
kwamen ook de inkoop van alle 
verfproducten. Onze pa heeft zich 
daar nooit mee bemoeid. Later 
ging ik ook schilderijen, kleine 
meubeltjes, vloerzijl, servies-
goed, bestek, beelden en kaar-
sen verkopen. In de jaren zestig 
kwamen daar ook de elektrische 
keukenapparaten bij. Zeker toen de 
winkel weer groter was gemaakt. 
Ik ging dan meestal alleen mee de 
trein naar de beurs in Utrecht om 
elektrische keukenapparaten en 

Vader Tiestje reed in ca. 1935 een bijzonder mooie oude 
Ford. Hij was er trots op. V.l.n.r. Jeanne- zus Jo- Marcel 
Slockers. 

Na hun huwelijk in 1935 trekken 
Frans en Jeanne in het huis van 
pa Tiestje Schellekens aan de 
Chaamseweg. Frans is bezig met het 
schilderen van het huis. 

De woning aan de Chaamseweg had 
een erg mooie voorgevel. 

dergelijke in te kopen. De winkel 
werd een soort bazaar. Dat stond 
ook op het etalageraam vermeld. 
Ik kreeg het steeds drukker, maar 
kende gelukkig alle prijzen uit mijn 
hoofd. Daarom was ik maar wat 
blij met de hulp van To Bruurs 
van Loveren. To kwam bij ons in 

Hallol Hallol 
Jt acftt.S voor allo •oorkomencle 

Schilder- Behang• en 
Decoratiewerk 

'" 111111 Ook vorltrijgbau all• foto art!· 
kelen. als loes\o!len. m.,.,n, 

papter til%. 

Tevea.a oatwlk.ltelm vaa 
ll1mu u afd.rakltm A 5 ct. 

Fr. Couwenberg-Schellekens 
Cloaameclteweg A 94. BaarJe,.Naa&a. 

In 1935 maakt Frans in het 
'Baols krantje' reclame voor zijn 
schildersbedrijf. 
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Voor verrichte schilderswerkzaamheden wordt voor de 
weduwe J. Ermes-Hagen in Baarie-Hertog ln 1955 een 
rekening opgemaakt. Uit de rekening valt op te maken dat 
Frans dan 23 gulden per werkuur rekent. 

huis toen ons vierde kind, ons led 
wier geboren. To heeft voor mij elf 
jaar in het huishouden gewerkt. 
Ze bleef bij ons ook slapen. Was 
zeven dagen in de week voor ons 
in de weer. 

Ik was voor onze kinderen niet 
streng. Ik denk wel dat ik con
sequent was. De kinderen zagen 
onze pa alleen efkes tussen de 
middag en 's avonds. Wat hij wel 
deed was elke avond de jongste 
kinderen naar bed brengen." 
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Schuilkelder 

Aan het einde van de oorlog 1940-
1945 zitten Frans, Jeanne en de 
kinderen in de schuilkelder, onder 
de bottelarij van limonadefabriek 
Limfa. Het was volgens Jeanne een 
grote, echte kelder. Ze zaten er met 
veertig buurtbewoners in. Jeanne: 
"In de oorlog sloeg bij ons in huis 
een granaatscherf in, precies naast 
het gezichtje van ons led. Ze lag in 
een kinderwagen vóór in de kamer. 
Het scheelde geen haar of ze had 

Frans (rechts} gefotografeerd met 
enkele schildersknechten waaronder 
Cor van de Rakt.(midden), Mil Maes 
(liggend) in ca. 1940. 

die scherf in haar gezichtje gehad. 
Wa was ik geschrokken! In die 
schuilkelder sliepen we allemaal 
op de grond. Leon Verheijen kwam 
eens een ke€r in de kelder en zee: 
we moeten er allemaal aan! Die 
zaaide heel wa paniek. ledere 
morgen rond vijf uur moest ik ons 
led voeden. In de kelder brandden 
altijd kaarsjes, want er was verder 
geen licht. Op een keer, iedereen 
lag te slapen. begon ons Jeanne te 
huilen want ze had honger. Toen 
zag ik dat alle kaarsjes uit waren 
gegaan omdat er nog nauwelijks 
zuurstof in de kelder was. Ik mao
kte onze Frans wakker en die vloog 
omhoog. Toen zette ie gauw de 
deur van de kelder open om weer 
zuurstof binnen te laten. Ik was blij 
dat een paar dagen later de oorlog 
voorbij was." 

Verhuizing naar de Desiré 
Geeraertsstraat 

In 1970 stopt Frans met zijn 
schildersbedrijf en Jeanne met 
haar winkel. Ze besluiten om de 
woning aan de Chaamseweg te 
verlaten en samen met de twee 
nog niet getrouwde dochters, Bea 



frans met zijn schildersknechten 
gefotografeerd in ca. 1950. V.l.n.r. 
Charel Bayens - frans - Wim van 
Beek - broer Harrie - Theo van 
Dranen. 

Kleine Henk (nu 75) samen met zijn 
moeder op de foto in ca. 1939. 

Oe familie Schellekeos loopt in ca. 
1935 door de Nieuwstraat naar 
de kerk. V.l.n.r. oma Joaneke van 
der Velden (de oma van Jeanne 
aan moeders kant) - vader Tiestje 
- moeder Maria en Jo, de zus van 
Jeanne. 

'Tante Corrie', de echtgenote van Nies Couwenberg, werkt in 
1958 aan O.L.V. van Bijstand in gobelln·borduursteek. Nies 
kijkt toe. 

en Corien, te gaan wonen in het 
huis van de vader van Frans, Nies 
Couwenberg. Dat huis staat, vanaf 
de Nieuwstraat gezien, vooraan 
in de Desiré Geeraertsstraat. Nies 
Couwenberg en zijn vrouw Corrie 
Geeraerts waren toen al overleden. 
Achter het huis was het atelier van 
tante Corrie. Daar verfden Nies 
en Corrie samen de wol. Die wol 
werd dan in grote manden gedaan. 
Met een groot weefgetouw weefde 
tante Corrie die wol tot prachtige, 
veelkleurige gobelins. Omdat nie
mand dat weefgetouw wilde, ook 
het textielmuseum in Tilburg niet, 
is het uiteindelijk opgestookt in een 
houtkachel. Jeanne: "Doodzonde 
toch. Maar ja, we kunnen de klok 
niet meer terugdraaien." 
Heel veel spullen van tante Corrie 
zijn naar de familie gegaan, maar 
ook zijn er gobelins afgestaan aan 
de gemeente Baarle-Nassau. Die 
hadden volgens het testament 
van tante Corrie de plicht om die 
gobelins tentoon te stellen. Na 
verschillende verbouwingen in het 
gemeentehuis hangt er echter niets 
meer. Na de laatste verbouwing 
was er volgens de burgemeester 
geen plaats meer. De jongste 

De wenende Madonna. Deze 
prachtige gobelin werd geweven door 
Desiré Geeraerts nog vóór hij in 1937 
in Baarle-Nassau komt wonen. Jeanne 
is erg trots op het werkstuk. 

dochter van Jeanne, Corien, had 
vervolgens een goed gesprek met 
de burgemeester. Ze zei tegen de 
burgemeester dat als de gemeente 
de bepalingen in de notariële akte 
niet kan nakomen, de stukken 
dan maar terug aan de familie 
moeten worden gegeven. Jeanne: 
"Sinds die tijd liggen die stukken 
bij ons Corien in Alphen. Met het 
parochiebestuur van O.L.V. van Bij
stand is ook nog contact geweest. 
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Jammer genoeg ook zonder resul
taat." Als ik vervolgens zeg dat wij 
wellicht als Heemkundekring een 
poging gaan wagen om samen met 
de familie op zoek te gaan naar 
een geschikte locatie, wordt daar 
instemmend op gereageerd . 
Tante Corrie ging helemaal op in 
het weven. Het weven van een 
groot gobelin kostte volgens Jeanne 
ontzettend veel tijd. "Tante Corrie 
heeft het vak geleerd van haar 
vader, Desiré Geeraerts. Daar is 
ook de straat naar vernoemd. Ze 
was heel gastvrij. Kon heel goed 
koken. Had altijd lekkere dingen 
in huis. Wij han het altijd over 
kouwe schotel. Zij noemde dat 
hors d'oeuvre. Van wijnen wist 
ze alles. Ze nodigde ook dikwijls 
Jan en alleman uit om te komen 
eten. Burgemeester de Grauw, de 
wethouders en de secretaris waren 
graag geziene gasten bij haar. Tij
dens een van die gezellige etentjes 
vroeg de burgemeester aon tante 
Corrie wat hij van haar zou krijgen 
als ze dood zou zijn. Weet je wat, 
zee ze, de stoel waor ge nou op 

Maria Wijnen, de moeder van Frans in 
ca vlak voor haar overlijden in 1935. 

zit! Na afloop het etentje vertrok 
ie naor huis mee de stoel in zijn 
handen!" 

De familie Couwenberg komt 
in Baarle wonen 

Nu eerst wat informatie over de 
(achtergronden van) familie Cou
wenberg. 
Nies Couwenberg, de vader van 
Frans, zoals eerder vermeld op 
6 augustus 1886 geboren in 

Frans zit in de tweede klas in ca. 1914. Hij staat in de bovenste rij, uiterst rechts. 

Oisterwijk, komt op 10 november 
1899 in Baarle-Nassau terecht. Hij 
is dan als schildersgezel in huis in 
het gezin van Antoon van Dranen. 
In Arendonk trouwt hij met Maria 
Wijnen. Uit dit huwelijk worden 
zes kinderen geboren, waaronder 
Frans. Hij is het eerste kind, gebo
ren op 8 februari 1907. Omdat de 
vrouw van Nies al op heel jonge 
leeftijd overlijdt, trouwt hij later 
met Corrie Geeraerts uit Hoboken. 

In 1909 verhuist het gezin van 
Nies Gouwenberg naar Baarle. 
Ze betrekken een huis aan de 
Kerkstraat Frans en zijn broer Har
rie krijgen op de lagere school les 
van meester de Bont. Na de lagere 
school gaan ze naar het vervolg
onderwijs in Turnhout. Als ze thuis 
zijn, helpen zij vader Nies mee in 
zijn schildersbedrijf. 
In 1925, Frans is dan achttien, 
verhuist het gezin van Nies Gou
wenberg naar de Singel. Ze gaan 
wonen in het vroegere huis van ge
meentesecretaris Dirven. Dat huis 
wordt verbouwd tot café-restaurant 



'Het Wapen van Nassau'. Het café 
en het restaurant lopen als een 
trein. Tante Corrie fungeert er als 
voortreffelijke gastvrouw. 
Jeanne: "De grote mannen uit Hol
land kwamen er dikwijls eten en 
wa drinken. Tante Corrie was een 
echte gastvrouw Maar ook Nies 
was unne hele vriendelijke mens." 
De familie Gouwenberg is rond die 
tijd volgens Jeanne uitvinder van 
de ijstrapfiets, die het moeizame 
handmatige ijsdraaien naar het 
verleden verwees. In het Wapen 
van Nassau kon men trouwens bij 
Nies in die tijd ook terecht voor het 
maken van foto's, het repareren en 
bekleden van meubels en voor alle 
glas- schilder- en behangwerk. 

Frans is schilder én fotograaf 

Als Frans in 1935 met Jeanne 
trouwt, begint hij met zijn schil
dersbedrijf aan de Chaamseweg. 
Broer Harrie begint wat later met 
een schildersbedrijf in de Molen
straat van Baarle-Hertog, vlakbij 
het toenmalige postkantoor van 
Baarle-Hertog. 
Frans had veel klanten voor wie 
hij aan hun huis schilderwerk ver
richtte. Volgens Jeanne was hij ook 
goed in het schilderen van marmer 
en eikenhout. "Mensen die geen 
geld hadden om bijvoorbeeld een 
marmeren zuil te kopen, kochten 
dan een zuil van hout en lieten die 
door Frans beschilderen, marmeren 
zo gezegd. Het was dan net mar
mer. Niet van echt te onderschei
den. In ons huis aon de Chaamse
weg hadden wij unne gang van 
tien meter lang. Het onderste stuk 
heeft hij helemaal gemarmerd. 
Onze pa had heel veel boeren als 
klant. Daar moest hij ook bijna 
altijd schilderen én de kamers 
behangen. Toen hij nog geen auto 
had, ging hij op het brommerke 

In-hun-woning-aan de Chaamseweg had Jeanne haar winkel. 
Ze verkocht er niet alleen verfproducten, maar ook andere 
spullen zoals behang, serviesgoed, bestek, schilderijen, 
kleine meubeltjes, vloerzijl, elektrische keukenapparaten, 
kaarsen en kruisen. 

mee de verfbussen in de tassen op 
pad om te gaon schilderen. Ook 
bij tante nonneke in het klooster in 
Herentals. Toen onze pa, ikke en 
onze Henk - die was nog een klein 
manneke- in het klooster wilden 
blijven slapen omdat er gin vervoer 
naor huis mir was, bleek da un 
groot probleem veur die nonnen 
te zijn. Er mochten geen mannen 
in het klooster slapen! Uiteindelijk 
vond moeder overste het na heel 
veul gedoe goed, op voorwaarde 
da onze pa en onze Henk helemaal 
aan de andere kant van het kloos
ter gingen slaopen!" 
In de oorlog stonden volgens Jean
ne mensen op de Chaamseweg in 
de rij om pasfoto's te laten maken. 
Ze moesten dan voor drie foto's 
vijftig cent betalen. Ze werden 
ontwikkeld in de donkere kamer. 
"Ik noem geen naomen, maar 
onze Frans had nog eens pasfoto's 
gemaakt van un heellelijke vrouw 
uit Baal. Toen ze de foto's kwam 
ophalen zei ze, dat ben ik nie! Ik 
zeg, dat bende gij wel! Uiteindelijk, 

Jeanne deed heel veel naai- en 
herstelwerk voor haar kinderen, zo 
ook in ca. 1959. 

na heel wa over en weer gepraat, 
nam ze ze mee," aldus Jeanne. 

DeCouwenbergs waren allen 
muzikaal en creatief 

Dat Frans zowel in het parochie
koor van Baarle-Nassau als van 
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Het gezin van Nies Couwenberg, de vader van Frans, was erg muzikaal. Ze waren vele jaren lid van de plaatselijke 
harmonie. Op deze oude foto staan vader Nies en zijn zonen Frans en Harrie In de tweede rij van boven: 1• links is Nies, 
4• links is Frans en de laatste in de 2• rij is Harrie. 

Baarie-Hertog heeft gezongen, lid 
was van de plaatselijke harmo-
nie St. Remi en lid was van de 
plaatselijke toneelgroep is niet heel 
vreemd. Dat creatieve zit namelijk 
in het familiebloed van de familie 
Couwenberg. Vader Nies ging hen 
daarin voor. Maar ook de broer van 
Frans, Harrie, was erg muzikaal. 
Frans speelde bij de harmonie 

klarinet. Volgens Jeanne was het 
een genot om vader Nies en zijn 
twee zonen samen te horen zingen 
als ze aan het schilderen waren. 
"'nze Frans paste als hij alleen 
zong het werktempo aan, aan het 
tempo van het lied. Toen onze 
pa de dakgoot van Jan Koks aon 
het schilderen was, zee Jan: gij 
zingt wel heel schoon Frans, maar 

Sjaak Brouwers (I) en Nies Couwenberg {r) waren erg 
verdienstelijke leden van de plaatselijke toneelclub. De foto 
is in ca. 1920 gemaakt. 
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vruger han we van die mannen 
die van die vlugge liedjes zongen! 
Ook met zijn knecht Camiel Maes 
uit Ravels kon onze pa heel goed 
zingen." 

In café-restaurant 'Het Wapen van 
Nassau' aan de Singel repeteerde 
de plaatselijke toneelvereniging. 
In de voorstellingen speelde altijd 
wel een Gouwenberg een hoofdrol. 
Onvergetelijk schijnt de voorstel
ling 'Neef Alselm' in 1930 te zijn 
geweest. Met in de hoofdrol opa 
Singel (zo werd Nies Gouwenberg 
door zijn kleinkinderen genoemd) 
en Desje Wouters was het puur 
genieten. Frans speelde de rol 
van Briefdrager. Tijdens het feest 
dat daarna volgde, genoten o.a. 
Jaon v.d. Westerlaken. Jef Backx, 
Jules Kimenai, Jo Walters en alle 
acteurs van de familie Gouwenberg 
'met volle teugen' van de jene-
ver. 



De kinderen vanJeanneen Frans gefotografeerd In ca. 1952. Staand v.l.n.r. 
Maria- Kitty - Henk- lda. Zittend v.l.n.r. Bea - Jeanneen Corien. 

Hobby's 

Vooral rikken is altijd een grote 
hobby geweest van Jeanne en 
Frans. Op de Chaamseweg deden 
ze dat met de buren, de familie 

Dré Oomen. Toen ze in de Desiré 
Geeraertsstraat woonden. deden 
ze dat met haar z.us Jo en Marcel 
Slockers. Toen die overleden wa
ren, rikten ze voortaan met Dré en 
Mina van der Sluis. Ze raakten met 

Deze gezlnsfoto werd gemaakt in 1960 toen Frans en Jeanne 25 jaar getrouwd 
waren. Staand v.l.n.r. Henk- Jeanne- lda en Maria. Zittend v.l.n.r. moeder 
Jeanne - vader Frans - Corien - Kitty en Bea. 

hen bevriend sinds Frans en Dré 
met elkaar gingen biljarten in het 
Wapen van Nassau. Met Dré en 
Mina zijn ze nog vaak op vakantie 
gegaan. 

Wonen in de Croon 

Jeanne heeft het in de Croon 
uitstekend naar haar zin. Ze kan 
het heel goed vinden met haar 
buurvrouw, Jo Antens. "Tussen vijf 
en half zes ga ik eten. Dan wa te
levisie kijken. Om acht uur drink ik 
unne beker warme melk en dan ga 
ik alleen kaart speulen. patiencen. 
Ik heb een heel sterk ritme. Doe 
alles op vaste tijden. 

Om tien uur eet ik nog een sinaas
appel en om half elf lig ik in bed. 
Ik sta 's morgens om half acht op. 
ledere dag ga ik beneden met Jo 
unne warme maaltijd eten. Ik kan 
het met haar heel goed vinden. Ze 
is een stille. leder blijft op z'n ei
gen. We delen samen de krant. Als 
er beneden iets te doen is, gaan 
we samen daar naar toe." 

Frans en Jeanne zijn op deze foto 
die in 1985 is gemaakt, 50 jaar 
getrouwd. 
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In de afgelopen eeuw heeft Jeanne 
ontzettend veel veranderingen en 
vooruitgang meegemaakt. Denk 
alleen maar aan het vervoer per 
vliegtuig en auto. De uitvinding van 
de penicilline. De uitvinding van 
wasmachines, de enorme toename 
van het gebruik van de telefoon, 
de uitvinding van computers enz. 
Jeanne blijft er allemaal heel 
nuchter en rustig onder, zo blijkt. 
''Ja, vruger mos ik mee de hand 
wassen hoor. Op zondagaovend 
kookte ik de was in de ketel. Da 
hoeven de vrouwen van tegen
woordig nie meer. Tegenwoordig is 
alles veul royaler geworden. Alles 

mot kunnen. Maar het is er zeker 
nie slechter op geworden. Vroeger 
moesten we veul harder werken, 
overal veul meer moeite veur doen. 
Maar ik heb un heel mooi leven 
gehad. We zullen maar kijken hoe 
lang 't nog duurt!" 
Ik vraag haar hoe ze aankijkt tegen 
de jeugd van tegenwoordig. Past 
de jeugd van vandaag de dag goed 
op, vraag ik haar. "Nou, die van 
ons in elk geval wel!" 

Jeanne heeft nooit gedacht zó oud 
te worden. "Ik slik vijftien pillen per 
dag. Waar ze allemaol voor dienen, 
weet ik nie. Als het weer bekwaam 

is, wandel ik af en toe buiten. Dan 
loop ik naar 't kerkhof om naar 
't graf van onze pa te kijken. Als 
ik blijf zoals ik nu ben, wil ik nog 
graag voor wa jaoren bijtekenen. Ik 
ben trots op de kinderen, kleinkin
deren en achterkleinkinderen. Ze 
maken het allemaal goed. 

Aon dood gaan denk ik nooit. Of 
er unne hemel is weet ik nie. Ze 
maoken het ons allemaal wel wijs. 
Ik denk nie dat ik Frans nog ooit 
terug zie. Ik denk dat er niks meer 
is. We zijn net als de natuur. We 
komen en we gaon weer," aldus 
nuchtere Jeanne. 

Jeanne met haar grote achterban gefotografeerd ter gelegenheid van haar 91• verjaardag in 2000. 
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Reacties van leden 

ANDRÉ MOORS 

Valt u iets op in deze Van 

Wirskaante? Hebt u een tip, een 

opmerking of een suggestie die 

we in de volgende Van Wirskaante 

kunnen plaatsen? Schroom niet 

en neem contact op met ons 

redactielid André Moors, 

Hertogenstraat 14, 

5111 AR Baarfe-Nassau 

(e-mail amoors@planet.nl of 

telefoon 013 5079556). 

André Moors: 

In de vorige Van Wirskaante stond 
o.a. het artikel 'Angst in de schuil
kelder bij Sus Koks', een ooggetui
genverslag door Jac Sonnemans. 
Een onderschrift bij een van de 

Jac Sonnemans en Annie Verschueren 
trouwden kort na de oorlog met 
elkaar. Jac werd geboren in Tilburg 
op 15 juli 1918. Hij overleed in 
Baarle-Nassau op 18 mei 2003. 
Annie werd geboren in Baarle-Nassau 
op 10 augustus 1924 en overleed in 
Turnhout op 29 december 2000. 

foto's was helaas onjuist. Het gaat 
om de trouwfoto van Jac Sen
nemans en zijn vrouw Annie. Per 
abuis had ik onder die foto vermeld 
Annie Schellekens, maar dat moest 
natuurlijk zijn Annie Verschueren. 
Verschillende mensen maakten mij 
mondeling, via mail of telefonisch 
op die fout attent. Bedankt voor 
jullie reacties! Het is in ieder geval 
een teken dat de artikelen goed 
worden gelezen en daar ben ik blij 
mee. 
Zie hieronder de bewuste foto, 
maar nu met het juiste onder
schrift. 

Maria Verschueren-0/ieslagers: 

Beste André, 
Gefeliciteerd met weer een mooie 
uitgave "VAN WIRSKAANTE". 
Ook wat betreft "Angst in de schuil
kelder bij Sus Koks". Mooi bijeen 
gebracht de twee verhaallijnen en 
de mooie oude foto's, van zowat al 
de betrokkenen. 
André we wensen je nog veel suc
ces met je werk voor "VAN WlRS
KAANTE'' en ga er zeker nog lang 
mee door, je doet er véél mensen 
een plezier mee. 
Groetjes, ook van Ad. 

Toon Timmermans: 

Hoi André, 
Zojuist jullie tijdschrift ontvangen 
en meteen gelezen. Als heemkun
dig bestuurslid van Care! de Roy uit 
Alphen ben ik er jaloers op; maar 
ja, je kunt niet alles .......... . 

Met veel interesse heb ik het artikel 
van Ria Willekens gelezen (school
se herinneringen???). Daar spreekt 
zij over een 59-tal bijbelplaten, 
uitgegeven door het Gregoriushuis 
in Utrecht. 
Wel nu, ik heb ook een bijbelpla
tenserie in mijn bezit, namelijk: 
Bellarminus-bijbelplaten. 

Oude, Nieuwe Testament en Han

delingen der Apostelen. Totaal 

zestig platen van uitgeverij St. 
Gregoriushuis, Utrecht in 1952. 

Incl. twee handleidingen en 

opberg kist. 

Waarschijnlijk is dit weer een 
andere serie. 
Misschien kunnen we bij een expo 
een uitwisseling doen. 
Groeten Toon Timmermans. 

Wies en Cor Everaert-Wolters: 

Beste André, 
Even een bedankje voor het toestu
ren van het blad van december. Ik 
moet er nog aan beginnen maar ik 
ga vanavond er echt nog even in 
lezen. Leuk dat je nu weer over de 
schoenfabriek aan de Grens ga.at 
schrijven, ik ken daar denkelijk 
niemand van. Ook Cor leest met 
veel belangstelling jullie prachtig 
blad. Fijn dat ik het nu ook ga 
ontvangen. 
Onze Ben heeft ook veel lof 
over het blad "Van Wirska ante". 
Jammer dat hij niet meer naar de 
vergaderingen of bijeenkomsten 
kan komen. 
André nogmaals dank en de harte
lijke groeten. 
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Franse roos (20) 

'KRUIDENVROUWT JE' 

JEANNE MEEUWESEN 

De roos is een wereld op zich. 

Zij is rond als de wereldbol zelve. 

Zij is de samenvatting van alle 

geheimen van de plantengroei. Zij 

is rood als jonge meisj es lippen. 

Zij is een levend sieraad in een 

rozenhaag en bezit het productge

heim van het heerlijkste parfum 

ter wereld. De roos behoort ook 

tot het rijk der dichters. Botanici 

chemici, plantengeneeskundigen 

en anderen die van haar wonder-

/ljke gave gebruik willen maken, 

houden zich ook met haar bezig. 

Er bestaan niet minder dan zeven
tig soorten wilde roos waaronder 
alleen al in Europa een veertigtal. 
De gekweekte soorten telt men 
bij duizenden. Er wordt wel eens 
gezegd dat de kwekers elke avond 
een nieuwe soort in het leven roe
pen. Tuiniers beschikken over een 
uitzonderlijke schakering van alle 
tinten rood, ragfijn rose, stralende 
tinten geel en oranje, dieper paars 
dan dat van amethyst, robijnen 
en saffieren. Dergelijke kleurscha
keringen komen de roos wel duur 
te staan. Sommige soorten raken 
hun geur kwijt. Ze worden zó 
vaak gekruist en bespoten en met 
kunstmest behandeld, dat zij voor 
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altijd hun kostbare geneeskrachtige 
gaven kwijtraken. 

De Franse roos of provincieroos is 
wel de koningin onder de ro-
zen. Verschillende nog bewaard 
gebleven boeketten rozen werden 
gevonden in de sarcofaag van farao 
Toetanchamon. Meer dan dertig 
eeuwen geleden legde de echtge
note van deze heel jonge prins die 
daar neer, als een laatste liefdes
betuiging. 
Deze soort groeit in het wild op 
kalkgronden rondom de middel
landse zee. Later hebben tuiniers 
er de drie mooiste bloemsoorten uit 
gekweekt: de Hollandse roos, de 

witte roos en de maandroos. 
Bijtijds een kopje lichte rozenthee 
drinken helpt u van uw keelpijn, 
neusverkoudheid, slijm in de 
luchtwegen, hardnekkige ontste
kingen van het spijsverteringska
naal, diaree en zelfs dysenterie af. 
Degene bij wie de darmflora door 
te grote hoeveelheden antibiotica is 
vernietigd, hebben er belang bij om 
een intense rozenkuur te doen. 

Rozenthee en rozenstroop zijn 
uitstekende versterkende middelen 
voor de longen en tevens goede al
gemeen versterkende middelen ook 
voor stadsbewoners, ouden van 
dagen en kinderen die niet sterk 
zijn. Zij puren hier zonder enige 
twijfel kracht uit om bepaalde 
moeilijke groeiperioden door te 
komen. Rozenhoning en rozenjam 
worden voor dezelfde doeleinden 
gebruikt en de uitwerking is dan 
nog sneller en intenser. 
Een rijke industrieel had de 
gewoonte aangenomen enkele 
handenvol rozenblaadjes in zijn 
badwater te strooien en hij ont
dekte weldra dat zijn reumatiek 
verdween. Maar rozen hebben 
duizenden gaven. Thee van 
bloemblaadjes, rozemarijn of als 
lotion gebruikt, verrichten wonde
ren voor het welzijn van de lever, 
de ingewanden en de zenuwen. 
Rozen en schoonheid werden altijd 
in één adem genoemd. Waarom 
zou u geen voorbeeld nemen aan 
de Romeinse schonen? Voor de 



dagelijkse huidverzorging, voor het 
schoonmaken van het gezicht; om 
rimpels te voorkomen of om glad 
te strijken: er gaat niets boven ro
zenwater. Rozenwater is eveneens 
onovertroffen tegen een vette huid, 
puistjes en mee-eters. Waarom zou 
u chemische producten nemen 
die uw huid verwelken? Het is 
ook tevens een weldaad op kleine 
wondjes, builen en verstuikingen. 
Geen enkele plant behalve dan 
misschien de korenbloem, levert 
zo'n uitstekend oogwater voor zieke 
en gezonde ogen. In wijn gekookte 
rozen (behandeling van zweren) 
en rozenzalf is goed voor een 
mooie tint, vooral in de zomer als 
de zon de huid uitdroogt of in de 
winter tegen kloven. Ik zelf maak 
rozenolie die je voor veel doelen 
kunt gebruiken. Daarvoor stop je in 
een glazen pot mooie rozenblaad
jes, giet er goede olijfolie op tot ze 
onder staan. Dan veertien dagen in 
de zon of op een warme plaats zet
ten, doorzeven en uw olie is klaar. 

Toepassingen 

Thee: Doe een handvol bloem
blaadjes in een liter kokend 

water en drink een kopje voor elke 
maaltijd. 
Rozenhoning: Doe tien handenvol 
bloemblaadjes in een pannetje, 
giet er twee liter kokend water op 
en laat dit twaalf uur trekken. Dan 
door een doekje zeven. Meng deze 
vloeistof met 1,5 kg blanke honing, 
op een zacht vuurtje laten koken, 
afschuimen en zeven. 
Rozenazijn: Laat tien handenvol 
bloemblaadjes weken in vier liter 
goede wijnazijn. Zet de kan vijf 
à twintig dagen in de zon of een 
maand in een warm vertrek en 
dan zeven voor zowel inwendig 

als uitwendig gebruik als lotion. 
gorgeldrank of oogwater. 
Rozenza/1: Neem een half pond 
varkensvet en een half pond verse 
rozen. Dit mengen en zes à zeven 
dagen laten staan. Dan op een 
zacht vuurtje aan de kook brengen, 
door een doekje zeven om er de 
onzuiverheden uit te halen. 
Rozenwater: Gebruik rozen waar 
nog veel geur aan zit. Pluk de geu
rigste bloemkoppen, laat ze heel 
even drogen, leg een dikke laag 
op een dunne doek die u over een 
schaal hebt gespannen. Bedek
ken met enkele lagen dik papier 
en daarop een pot met brandende 
houtskool plaatsen. De warmte 
doet het kostbare rozenwater 
druppel voor druppel door de doek 
vallen. 

Veel goeds toegewenst, 
Jeanne 

P.S.: 
André, je vroeg in mijn vorig arti
kel over haarlotion dat is gemaakt 
van Oost-Indische kers, of er voor 
jouw beetje haar nog hoop was. 
Wel André, je weet dat je de hoop 
nooit mag opgeven. Maar ik vind 
dat je zo ook al 'un schoon bol
leke hebt'! 
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In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelo· 

pen periode weer van acht leden 

afscheid moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Jan van de Heijning, 
Hoogbraak 12, 
2387 Baarie-Hertog 
overleden op 27 februari 2012, 

Jan Vermeer, 
Wlllem Alexanderstraat 38, 
5111 AB Baarle-Nassau 
overleden op 5 maart 2012, 

Marie Verschueren-Jansen, 

Eekhoornpad 8, 
5111 OZ Baarle-Nassau 
overleden op 13 maart 2012, 

Piet van der Flaes, 
Hoogbraak 20, 
5111 CT Baarle-Nassau 

overleden op 17 maart 2012. 

Piet van de Brand, 
Roosakkerstraat lb, 
5111 CL Baarle-Nassau 
overleden op 2 april 2012, 
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Jef van Gooi, 
Willem Alexanderstraat 9 
5111 AA Baarle-Nassau 
overleden op 3 april 2012, 

Jan Spapen, Turnhoutseweg 37 
2387 Baarie-Hertog 
overleden op 10 april 2012, 

Frans Willems, Oude Baan 5 
2387 Baarle-Hertog, 
overleden op 20 april 2012, 

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

Om er zeker van te zijn dat we 
niemand in deze rubriek verge
ten te vermelden, doen wij een 
vriendelijk verzoek aan nabe
staanden om een overlijdensbrief 
naar ons te sturen. Het adres 
van ons redactielid André Moors 
is: Hertogenstraat 14, 5111 AR 
Baarle-Nassau. 

I 



Met een knipoog en een glimlach (9 J 

Jong geleerd is oud gedaan 

RIA WILLEKENS 

Wat een rage, die plaatjes van 

onze lokale voetbalsterren. Een 

goede zet dat élk lid van de club 

erbij hoorde, geen uitzonderingen. 

Er kwamen mailtjes van neefjes en 

nichtjes binnen of we nog plaatjes 

hadden van die en die en die .•• 

Een mail terug: Ja hoor, ik bewaar 

ze wel voor jou. Soms klampen 

schoolkinderen je aan: "Hebt u 

nog voetbalplaatjes?" "Jammer 

joh, net weggegeven", met als 

resultaat teleurgestelde snoetjes. 

Leuk dat er zo lekker fanatiek van 

alles ondernomen wordt om een 

verzameling compleet te krijgen. 

Zo is het ieder van ons in onze 

jeugd ook vergaan. Wat hebben 

wij als kind vlak na de Tweede 

Wereldoorlog in die arme tijd van 

wederopbouw verzameld? Wat 

verzamelt de jeugd van nu? 

Wat is een verzamelaar? 

Als definitie staat ergens het 
volgende vermeld: een verzamelaar 
is een persoon die als hobby of 

Jong geleerd is oud gedaan! Veerle, Daisy en MarJou tonen 
trots hun verzamelingen. 

tijdverdrijf een collectie van een 
bepaald type voorwerpen aanlegt. 
Een bijkomend doel kan zijn om 
een waardevolle verzameling aan 
te leggen bij wijze van investe
ring of oudedagvoorziening. Een 
paar mooie volzinnen. Eenvoudig 

gezegd: we sparen een serie spul
letjes bij elkaar, die we gewoon 
aardig vinden. 
Een museum is natuurlijk hét 
voorbeeld van een bewaarlocatie 
voor verzamelingen. Verzamelen 
is daar een kunst geworden. In een 

Een boek over wat verzamelaars beweegt. 
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In het Haags museum ontdekte iemand onlangs haar Barbiepoppen uit haar kindertijd: "Oh, mijn Barbietjes! Déze drie 
had ik ook". 

museum wordt gedegen kennis 
vereist van een professional. De 
verzameling wordt daar actief bij 
elkaar gebracht en wordt dan een 
collectie genoemd. Wil je die hou
den dan wordt het in een museum 
een vaste collectie genoemd. Een 
kunstverzamelaar noemt men ook 
wel een collectioneur. Miljoenen 
mensen bezoeken regelmatig 
musea om bepaalde collecties te 
bewonderen. 

Als verzamelvoorwerp kan eigenlijk 
elk denkbaar voorwerp dienen. 
De meest vreemde dingen kom je 
tegen, waar je in de verste verte 
nog niet aan gedacht zou hebben. 
Het is nou net de sport om zo 
origineel mogelijk over te komen. 
De hobbyisten gaan op zoek naar 

rommelmarkten, vogeltjesmarkten 
of antiekmarkten. Het is dan de 
kunst om met hun geoefend oog 
nog iets nieuws te ontdekken. 

Sparen 

Verzamelen wordt ook wel sparen 
genoemd. We gooien bepaalde 
voorwerpen niet weg, lopen geen 
markten af om iets te bemachtigen 
en zullen ook geen investeringen 
doen om zeldzame stukken te be
machtigen. Je moet er tegen aan
lopen, andere mensen weten vaak 
wat je verzamelt en gunnen jou de 
begeerde spulletjes. De spaarder 
doet het aanvankelijk puur voor de 
lol, later ook wel een beetje "voor 
de heb". De verzamelde spulletjes 
staan in de kast of liggen in een 

Een ongeordende bak met munten en oud papiergeld uit 
Oosterse landen. 
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doos, maar er wordt in fei te niets 
mee gedaan. Er zijn ook legio men
sen die een grote diversiteit van 
spulletjes gespaard hebben, maar 
eigenlijk niets compleet hebben. 
Als het te moeilijk wordt om nog 
voorwerpen erbij te vinden, gaan 
zij weer over op andere verzame
lingen. Dat zijn eigenlijk zoge
naamde slordige verzamelaars. 
De meeste verzamelaars lijken 
op mensen die kersen eten: ze 
beginnen met de beste kers eruit 
te pikken, maar uiteindelijk eten ze 
alles op. 
Verzamelen kan echter soms uit
monden in verzamelwoede. Dan ga 
je tot de uiterste perfectie om alles 
te sparen, maar op de duur kun je 
niets meer ordenen en jezelf geen 
enkele beperking meer opleggen. 

Een collectors item. Een palmglas met 
een paardje in de voet van het glas. 



Het overheerst je hele doen en 
laten. Je hele huis is volgestouwd 
met van alles en nog wat, zonder 
orde of structuur erin. Het bijeen 
vergaren overwoekert zijn hele 
leven, zoals een verwaarloosde 
tuin. In de psychologie noemt 
men dit obsessief verzamelen. De 
desbetreffende persoon heeft dan 
een groot probleem. 

Ons heemhuis 

Op lokaal gebied spannen de 
heemkundige kringen zich in om 
het lokale erfgoed te behoeden. 
Vergeet ons eigen Heemhuis niet! 
Laten we er in gedachten eens bin
nenwandelen. Je komt binnen met 
een rinkelende belletje uit een of 
ander oud snoepwinkeltje. Meteen 
sta je tussen een reeks verzame
lingen. Recht vooruit een oude 
leesplank van Hoogeveen. Links 
vitrinekasten met allerlei metalen of 
ijzeren voorwerpen. Daarboven alle 
heemkundekalenders vanaf 1988. 
Rechts een vitrinekast met oude 
schoolspulletjes en speelgoedjes. 
Aan de muur een letterplank. In 
het halletje een kast met oude 
kaarten. Plus nog een oude kast 
met allerlei andere hebbedingetjes. 
In het heemhuis heb je dan nog 
maar een meter of twee afgelegd! 
De Japanse kamer boven is nog 
niet vermeld. Eveneens niet alle 
uitgaven van Ons Weekblad vanaf 
het begin van uitgave. Regelmatig 
kunnen we er bijzondere dingen 
bekijken. De rest van al de verza
melingen in de andere kamers en 
op de zolder laat ik nu even achter
wege. Maar waardevol erfgoed is 
het zeker! 

Sparen rond 1950-1960 

Als volwassene sta je versteld van 
de soms vreemde dingen die je 
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Deze serie lucifersmerken werd pas echt Interessant, toen 
er In de jaren zestig in Baarle jonge babyboomers op zulke 
brommers rondreden. 

in de loop der decennia bewaard 
hebt. Of je hebt een kleine collectie 
van dierbare spulletjes met een 
verhaal erachter in huis vergaard, 
bijvoorbeeld van je ouders of rela
terend aan je beroep. 
Als kind kun je heel fanatiek spa
ren, het vervolgens een tijdje laten 
liggen en weer iets anders begin
nen te vergaren, omdat je vriendje 

of vriendinnetje dat ook spaart. 
* Rond 1955 kon je als kind plas
tic kralen en bloemetjes sparen. die 
je in elkaar kon haken. Dat moest 
een armband of een ketting wor
den. Die zaten bij de zogenaamde 
loctal i netlessen. 
* Op kostschool rond 195 7 
spaarden we de gekste dingen. 
We moesten wát in onze vrije tijd. 
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Oe verzamelde plastic kralen had een 
bloemetjesarmbandje moeten worden. 
Helaas. 

Twee sinaasappelwikkels uit 2012. 
Ze bestaan nog steeds. 

Sigarenbandjes, postzegels en 
munten sparen vonden we eigen
lijk veel te gewoon. We wilden ons 
onderscheiden met iets opvallends. 
Dus werden het sinaasappelwik
kels. Wat je er mee moest? Niets, 
het kostte geen geld en op kost
school werden veel sinasappels en 
mandarijntjes gegeten. We moch
ten de wikkels er tussenuit vissen. 

Op zoek naar die album ging ik 
twijfelen of ik die wikkels wel echt 
gespaard had. Bij navraag aan een 
paar vroegere kostschoolgenootjes 
kwam bij één persoon het volgende 
enthousiaste antwoord, uitbeel
dend met gebaren: 
"0, ja! Wij streken die zorgvuldig 

glad en deden die papiertjes in 

onze plakalbum." Het gesprek 
ging verder: "Weet je wat ik veel 

gespaard heb? Die knappe Rex 

Gildof En ansichtkaarten, honder
den! Jij ook al? Ik ook nog Conny 
Froboess" en we zongen spontaan 
verder: ''Zwei kleine ltaliener, 

sie kamen von Napoli ... " en we 
vingen onze inmiddels aangerende 
kleinkids op het schoolplein op. 
Vier paar kleuterogen keken hoogst 
verwonderd op naar die twee scha
terende oma's. 
* Boeken zijn statistisch het meest 
in trek om complete series te 
verzamelen. Eén voorbeeld. De 
boeken van Felix Timmermans zijn 
verzameld door een Baarlese. Het 
verrassendste is dat Pallieter, Anna 
Marie en het Kindeken Jesus van 
Vlaanderen om de beurt met haar 
op vakantie mee mogen om herle
zen te worden. Die hoofdpersonen 
boffen toch wel. zou ik zo denken. 

Vier oude ansichten van de kostschoolplaats Reuver in 
Limburg. 
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We verafgoodden de knappe 
Rex Gildo. Af en toe werd Conny 
toegevoegd. 

Deze verzamelaarster geniet echt 
van haar spullen. 

Een stukje kleuterontwikkeling 

Vanaf ongeveer drie jaar begin
nen peuters al te verzamelen. Een 
wandeling met kleuters in een bos 
schiet niet op, want ze zien van 
alles. Een mooie stok. een grotere 
stok, een dikkere stok. Eikels met 
hoedjes of zonder hoedjes. En 
veertjes, witte, zwarte en gestreep
te. Op het pad worden steentjes 
gevonden: een gladde, een bob-



Een klein gedeelte van de boeken van de Vlaamse schrijver 
Felix Timmermans. 

Een bak vol stenen van een kleuter. De verschillende sprinklers, die 
Mooi hoor! gebruikt worden als brandbeveiliging 

in bedrijven. 

belige, een zwarte, een steen met 
goud of zilver erin. Ze laden trots 
hun zakken vol of doen al hun 
opgeraapte kostbaarheden in het 
meegenomen plastic zakje. Zo ook 
op het strand. Ouders lopen er met 
kinderen zoekend naar schelpen, 
krabbetjes en zeewier. Er vallen 
hen dingen op en gaan vergel ij- Voor ieder strand iets interessants: 
ken. Ze beginnen al onbewust te een zonnebril! 
ordenen en te vergelijken. Ze zijn 
bezig groepjes en subgroepjes in Kwikkies, kwekkies en kwakkies in 
hun wereldje te ontdekken. Een allerlei maten en materialen. 
normale emotionele ontwikkeling: 
verzamelen. ,_L: __ 

Kind met de kinderen 

" Kinderen kunnen ook iets gaan 
sparen wat gerelateerd is aan het 
beroep van hun vader of moeder. 
Kleine potjes hebben grote oren. 
Ze komen steeds meer te weten 

van het beroep van hun ouders. 
Daaruit kan een leuke verzame
ling voortvloeien. Denk maar aan 
brandweerautootjes. Je zult een 
vader als brandweerman of die iets 
in die business doet. De mooiste 
droom voor jongens toch? Heel 
apart is een kleine verzameling van 
sprinklerapparaatjes. Hierin zitten 
verschillende kleurstoffen in het 
glaasje. Elke kleur staat voor een 
bepaalde temperatuur waarbij die 
glaasjes stukgaan en dan gaat het 
water vervolgens sproeien om een 
smeulend of beginnend brandje te 
blussen. 
* Iemand heeft als puber zon
nebrillen gespaard. Het idee was 
opgekomen tijdens een strandva
kantie. Het strand is dé plek om 
mooi en, als het effe kan, opval· 
lend te willen zijn. 
" De kleuterjuf spaart kikkertjes. 
Kleuters zijn weg van kikkers, 
van onze lieve heersbeestjes en 
van allerlei kevertjes. De tijd van 
kevertjes en vlinders opprikken 
is gelukkig voorbij. Als juf haar 
kikkertjes in steen. hout, papier, 
messing of plastic laat zien, kijken 
ze vol bewondering. Dat ga ik ook 
sparen ... klinkt het na in de groep. 
* Skeletjes van kleine dieren wor
den ook gespaard. Griezelig? Nee 
hoor. Samen met een kind probeert 
een heemlid zoveel mogelijk diver
siteit in hun unieke verzamelingen 
te krijgen. Dat gaat van vogelkopjes 
tot aan kleine zoogdierkopjes toe. 
Het voedingspatroon is zichtbaar 
aan de snavelvorm en aan het 
gebit: insecteneters. besseneters, 
omnivoren. carnivoren en herbi
voren. 
*Als volwassene kun je op je 
verjaardag je oude lego als ver
rassingscadeautje krijgen voor je 
eigen kids. Blijdschap alom bij het 
zien van al de riddertjes met het 
kasteel, dat zijn vader van te voren 
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Kleine vogelschedeltjes. V. I. n. r. putter, roodborstje, 
goudvink, huismus, holenduif, spreeuw. 

Vogelschedeltjes. V. I. n. r. wulp, oehoe, Vlaamse gaai, 
reiger, rietgans. 

Zoogdierschedels. V.l.n.r. quessantschaap, ree, vos, kat, 
egel. 
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Het kasteel en de talrijke riddertjes te 
paard of op wacht. 

weer helemaal heeft opgebouwd. 
Vervolgens komen de herinnering
en boven. Weet je nog toen ik ... De 
verjaardag kan niet meer stuk als 
de kids daarna samen met mama 
een echte lego- trein schenken. 
Zo, de lego- c.Q. de treinencollectie 
is weer uitgebreid. Kids blij, papa 
blij, beide opa's blij, allemaal blij. 
Allen waren we weer even kind 
met de kinderen. 

Minicollecties 

Mensen bewaren soms voorwer
pen van thuis, waaraan een grote 
emotionele waarde hangt. Meestal 
zit er een verhaaltje achter. Die 
voorwerpen van je familie worden 
gekoesterd, omdat ze zoete herin
neringen oproepen. 
Een paar van deze minicollecties 
zijn wel vermeldenswaard. 
* Als babyboomer is je vaak verteld 
dat je ouders nog een armtierig 
bestaan leidden. Ik ben in een 
stalletje geboren, want de boerderij 
was na de bevrijding nog maar half 
opgebouwd. Er was bij de geboorte 
geen enkel borrelglaasje aanwezig 
om op mijn gezondheid te drinken. 
Niet getreurd, de knecht werd naar 
het dorp gestuurd om daarvoor 
twaalf borrelglaasjes te kopen. 
Als je moeder op hoge leeftijd dat 
verhaal voor de zoveelste keer nog 
eens vertelt en vervolgens jou die 



Zes van de twaalf "geboorte"borrelglaasjes en rechts twee 
met matte bloemblaadjes. 

glaasjes (één met een afwijkend 
motiefje, want er was niet meer 
voorraad in de winkel} persoonlijk 
schenkt, dan geef je die glaasjes 
nooit meer weg! 
* Het was wel het begin van mijn 
interesse voor glasmotiefjes. Ook 
het latere glasservies met de matte 
bloemblaadjes uit de vijftiger jaren 
is me later toebedeeld. Van de li
monade- en bierglazen van origine 
waren er oorspronkelijk vierentwin
tig stuks! "We hebben een grote 
familie" was het bekende gezegde. 
Zie je dan jaren later bij een ander 
toevallig in de kamer nagenoeg 
hetzelfde glasservies met matte 
bloemblaadjes staan en blijkt later 
bij je schoonfamilie van datzelfde 
soort glas een vaas helemaal ach
teraan in de kast te staan ... ja, dan 
begin je toch wel begerig te kijken. 
* Zo hebben moeders puddingvor-

men een mooie achtergrond. Moe
der had er vier, gemaakt in Luxem
burg, aan de buitenkant bruin, van 
binnen beige. Eén tulbandvorm 
en drie in de vorm van een vis. De 
vis stond namelijk in de oudheid 
voor veel eieren, symbool van de 
vruchtbaarheid. Met de voor- en 
najaarskermis werden al deze vor
men gebruikt. De grote famil ie was 
er weer eens, snap je. Spannend 
moment in de keuken om de cus
tardpudding er goed uit te krijgen, 
zodat de schubben van de vis goed 
zichtbaar zijn. Ik zie die puddingen 
nog op een rijtje op de lange tafels 
staan. Als kind was ik er door 
gefascineerd. " Mét aardbeisaus uit 
een flesje," vulde mijn oudste zus 
onlangs aan. Toen wij dochters het 
huis uitgingen, kregen wij elk een 
visvorm mee. De grote rechte vis is 
mij ten deel gevallen. Later heb ik 

Oe puddingvormen bij elkaar gegroepeerd. 

nog in een antiekzaakje een kleine 
kromme vis gekocht. Deze laatste 
is een miskoop gebleken, omdat 
de visschubbetjes in de pudding 
niet goed tot hun recht komen. 
Bij de grote vis echter wel! Elk 
jaar met Kerstmis wordt de rechte 
vis gevuld met een nu iets meer 
verfijnde pudding, met ananas
bavarois. Telkens weer even een 
momentje van spanning. Hoe komt 
de bavarois eruit? Zie je de schub
ben goed? Geen gelatinepropjes? 
Gelukt! Wie wil de vissenkop? Wie 
de staart? Wie de vinnen? Lekker? 
Het kerstdiner wordt weer traditio
neel afgesloten. Oerouderwets, wel 
gezellig. 

De jeugd van nu 

Onlangs waren drie kinderen van 
ongeveer tien jaar bij mij op be
zoek: Daisy, MarJou en Veerle. Ze 
kwamen binnen met een verlegen 
giechelig lachje en hadden een 

Bambi, de dierbare knuffel. 

koffer, tassen en doosjes bij zich 
met van alles en nog wat erin! 
Bambi, een reuze speelgoedknuffel 
onder een arm geklemd, keek me 
met grote reebruine ogen aan, zijn 
staartje omhoog gekruld. 
* Na in het kort uitgelegd te heb
ben, waarover ik met ze wilden 
babbelen, verdween hun aanvan
kelijke schroom. MarJou zat al 
spoedig stevig op haar praatstoel. 
"Ik spaar alles van Bambi. Al 
vanaf dat ik ongeveer vier jaar 
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Nik heb álles van Bambi". 

Bambi verzameling 
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De lijst met een bambi· slaapkamerfoto. 

ben. Het is met een film over 
Bambi begonnen. Ik heb een hele 
lijst wat ik allemaal heb." De 
koffer werd opengeritst en jawel 
hoor: boeken. kaarten, mappen, 
vriendenboekje, beker, kopje, 
kleine bambi's en foto's van haar 
kamer. Met een dekbedhoes en 
met behang van Bambi. "Ik heb 
álles van Bambi. Ik ben het meest 
blij met mijn grote knuffel." Ze 
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aaide zijn rug. Onder het vertellen 
spatte de passie uit haar ogen. 
Bambi keek zwijgend toe. Ook wij 
vielen stil. Cool, vet, gaaf, zag ik 
de andere twee denken. 
* Veerle en Daisy begonnen 
ongeveer samen te vertellen. Met 
evenveel vuur als Marlau brandden 
ze los. 
"Wij zitten op voetbal, op meis
jesvoetbal. Wij hebben plaatjes 
van alle voetballeden van Gloria, 
van klein tot groot, van alle 
teams, alle leiders, het bestuur. 
vrijwilligers, onderhoudsteam, 
noem maar op. n 

De tassen gingen open. Ze toveren 
elk hun eigen map te voorschijn. 
We zitten intensief "poppetjes" te 
bekijken. Tussendoor worden er 
nog leiders beoordeeld op hun ver
meende kwaliteiten. Tevens hoe ze 
eruit zien op de foto's. Dat zal ik u 
als lezer besparen. Ikzelf verbaasde 
me overigens over veel volwassen 
sportieve dames en heren, die ik 
als kind gekend heb. Waar blijft de 
tijd, flitste het door me heen. 
* Daisy riep me tot de orde: "Ons 
pa is voetbalfan van NAC. Ik nu 
ook een beetje. We zijn nu aller
lei NAG-spullen gaan sparen. Ik 
heb al een paar dingen hoor. Ook 
heb ik nog een echt gi taartje uit 

Ghana. Al mijn mooie oorbellen 
liggen veilig opgeborgen." 

* Veerle gaat verder over haar 
voetbalgogo's. "Kijk, dit zijn 

speciale witte gogo's. Ik heb ook 

Hét voetbalboek van Gloria en de gogo's met allerlei 
benamingen. 



Het voetbalhandsspel met de 
voetbalhandjes. 

muziekgogo's, die hebben een 
muziekinstrument in hun handen. 
Die blinkende gogo is mijn lie
velingspoppetje. 0 ja, dit is heel 
apart, mijn handsvoetbalspel. Dat 
is een spel met allerlei poppetjes 
met grote handjes. Dat spelen we 
thuis wel eens. Je kunt ze sparen 
bij Bas Dirk in Zundert." 
Ze duikt in haar tas. Het voetbal
spel komt eruit met alle voetbal
hands. Ja, zo heet dat. Er valt hier 
nog veel te leren. Daarna worden 
de dozen met stenen bekeken. "Ze 
zijn van mijn zusje. Die raapt ze 
overal op. Op het erf, langs de 
weg, op de akker." 
De boven beschreven kleuteront
wikkeling klopt dus. "Maar déze 
steen is van mij. Die vind ik zo 
mooi." Ik zie dat het een soort 
rose amethist is. Ze streelt de 
steen. alsof het een diamant is. 
Dan laat ik vervolgens wat fos
sielen en stenen van onze kinderen 

De oude Jetterbak gevuld met 
fossielen, ruwe amethisten en 
stenen. Ervoor een schatkistje 
met gladgeslepen Oostenrijkse 
mineraalsteentjes. 

Schelpen, voor 
veel kinderen 
bijzonder 
santrekkelij k. 

Diverse hand
werktechniekjes 
van de basis
school worden 
zelfs zorgvuldig 
bewaard. 

vroeger zien. Allen vinden de col
lectie prachtig. "Weetje wat ik ook 
nog heb? Enkele koeientanden in 
een tandendoosje. In een groter 
tandendoosje dan voor mensen
tanden." Eh, ja natuurlijk Veerle. 
Dan vertelt Marlou verder over haar 
volgende verzamel plannen: herten 
op de Veluwe. 
"Eerst keek ik alleen naar 
damhertjes, zoals Bambi, maar 
nu ook naar andere herten. Wij 
gaan best vaak naar de Veluwe, 
de Hoge Veluwe. Daar komen wij 
met de witte fietsen of te voet 
op plekken waar niet iedereen 
zo maar mag komen. We gaan 
ook luisteren naar het burlen van 

edelherten. Echt cool. Ik heb al 
een gewei. Hier ga ik mee door, 

zo mooi." 
Ik vroeg nog wat door over de 
Hoge Veluwe, voor mij ook een 
beetje bekend gebied. Maar ze is 
overal geweest en dreunt achter 
elkaar op: Kröller-Müller met 
beeldentuin, Jagthuys en Museon, 
compleet met uitleg wat er te zien 
is. Hier voor me zit een natuurlief
hebster in hart en nieren. 
* De verzameling cupcakes van 
een klasgenootje kwam nog 
terloops ter sprake. Er ontstond 
onderling een discussie, hoe die 
cupcakes er nou precies uitzien. 
Het werd me een beetje te detail-

listisch. Als ik het goed begrepen 
heb, zijn het "versierde muffins". 
De verdere uitleg voerde me te ver. 
Mijn conclusie deze middag is dat 
de huidige jeugd net zo gepas
sioneerd iets kan verzamelen zoals 
wij destijds. Een hele positieve 
ontwikkeling bij de jeugd van 
tegenwoordig. Dank je wel, lieve 
meiden! 

Slot 

Het voorgaande is slechts een 
kleine greep uit de veelheid van 
verzamelingen. Maar ik ben er van 
overtuigd, dat er in ons Baarles 
heemgebied veel moois en waarde
vols in menige kast of in een mooi 
hoekje van de kamer te zien is. 
Want jong en oud, groot of klein, 
we sparen en verzamelen wat 
af. Of zo'n collectie nu cultuur
historische waarde heeft of niet 
Hoofdzaak is dat men als hobbyist 
er gelukkige uurtjes aan beleeft 
en geen slaaf van je verzameling 
wordt. Ergens las ik de volgende 
wijsheid: Ik heb mijn verzameling, 
de verzameling heeft niet mij! 

Een paar veelzeggende stikkers uit 
een verzameling van de tachtiger 
jaren. 
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Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 1 februari tot 

l mei 2012 kregen we er weer 

26 nieuwe leden bij. Het aantaf 

leden bedraagt nu 1454. 

De hierna vermelde nieuwe leden 

heten wij van harte welkom: 

mevr. A van Bouwelen, 
Rijksarchief Antwerpen, 

fam . C. Halloy, 
dhr. R. Voeten, 
dhr. H. Slockers, 
tam. F. Meeuwesen, 
tam. A. van Alphen (was pers. 
lidm.), 
dhr. C. Broos, 
dhr. S. Geerts, 
dhr. R. Koks, 
tam. T. Kusters (was pers. lidm.), 
mevr. E. Verheijen-van de Ven, 
mevr. L. Michielsen, 

Jo Frijters en zijn vrouw Nellie, al weer geruime tijd lid van 
Amalia, hadden het tijdens de Algemene Ledenvergadering 
uitstekend naar hun zin! 

dhr. F. Koks, 
dhr. P. Verhoeven, 
mevr. H. Schoenmakers-v.d. Broek, 
mevr. W. Everaert-Wolters, 
dhr. R. Leijten, 
fam. F. Roeien (was pers. lidm.), 
tam. L. de Joog-Rondeel, 
dhr. J. Keustermans, 
mevr. J. Vollebregt, 
dhr. T. Geerts, 
mevr. M. Seeuws, 

Jos Verheijen, broer Will en zijn vrouw Annelies zijn vaak 
aanwezig bij activiteiten van Amalia. Nieuwe leden, volg hun 
voorbeeld! 
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Een kijkje in de historie van onze plaatselijke voetbalclub 

Gloria UC: sinds 1945 springlevend! 
ANDRÉMOORS 

R.K.S. V. Gloria UC. Een Baarlese 

sportvereniging met aanzien. 

Opgericht in 1945 en anno 2012 

Maar ook met vrijwilligster Fien 

van Beek-Seegers en de suppor· 

ters Mie/ Verhoeven, Cor van Gooi 

uitgegroeid tot een grote (voetbal} en Jos Miehiefsen (Jos speelde 

club. Vandaag de dag telt Gloria vanaf 1948 versehifiende jaren in 

UC 543 leden, waarvan 400 de het eerste elftal van Gloria). 

voetbalsport actief bedrijven. Aan de andere Baarfese voetbal-

Drie voetbalvelden (men verlangt vereniging, Dosko, besteden we 

erg naar een vierde}, een prach- in dit blad uiteraard ook een keer 

tige accommodatie waarin o.a. aandacht! 

kleedkamers en een ruime kantine 

zijn ondergebracht en zelfs een 

overdekte tribune langs het hoofd

veld. Daar kan de vereniging met 

recht trots op zijn. Dat het huidige 

eerste elftal ook nog eens prima 

verzorgd voetbal speelt, zal menig 

supporter aanspreken. 

De start van de vereniging in 

1945 was heel wat kleinschaliger. 

Over die start en de eerste 25 jaar 

van het bestaan van de vereniging 

gaan we het in dit artikel heb

ben. Ik sprak daarvoor o.a. met 

oud-eerste elfta/spelers Harrie van 

Raak, Toon Krijnen, Ad Miehielsen 

Toon Kusters en Aalt Kraaijenhof. 

Het bestuurlijke begin 

Miel Verhoeven, met zijn 86 jaar 
missch ien wel de oudste suppor
ter van Gloria UC, kan zich nog 
herinneren dat de Baarlese Voetbal 
Vereniging BW, ergens eind jaren 
dertig, op een terrein achter café 
Rustoord aan de Bredaseweg 
voetbalde. "Dat was toen bij Tiestje 
Schellekens. Kees Koks was de 
keeper." Wanneer BW precies is 
opgehouden te bestaan, is niet 
bekend. Feit is. dat er tijdens de 
oorlogsjaren geen voetbalvereniging 
is in Baarle. 
Wel zijn gedurende de oorlog een 
aantal Baarlenaren actief met 
tafeltennis bij T.T.C. (Tafel Tennis 
Club). Ook oud-Baarlenaar Wim 
Verschueren is er lid. Volgens Wim 
was het café van Hoefnagels (de 
Muizenval) bij de Belgische kerk 
het thuishonk. Er werd daar geta-

Jac Sonnemans en Jos Willems waren 
betrokken bij de oprichting van Gloria 
in januari 1945. 

feltennist op het biljart. Er lagen 
twee afdekplaaten op, een netje 
werd gespannen en er kon ge
speeld worden. Tijdens de laatste 
oorlogsjaren ontstaat de behoefte 
om ook in clubverband te kunnen 
voetballen. Maar In die tijd moch
ten er van de Duitse bezetters geen 
Nederlandse verenigingen worden 
opgericht. Meteen na de bevrijding 
grijpt het bestuur van T.T.C. haar 
kans en stelt voor om de club om 
te zetten naar een sportvereniging 
met als belangrijkste doel: voetbal
len. De oprichting van de R.K.S.V. 
Gloria vindt plaats op 14 januari 
1945 in café Gouwenberg aan de 
Singel. De naam Gloria is ontstaan 
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Oe lidmaatschapskaart van Harrie 
Laurijssen (in Baol liefkozend 
'Siofke'genoemd). Hartie is in het 
seizoen 46/47 ook nog lid van de 
afdeling tafeltennis. 

toen in de oorlogsjaren in Baarle 
een film draaide met daarin een 
rol voor een voetbalclubje met de 
naam Gloria. Die won in deze film 
een belangrijke wedstrijd. Daarom 
werd de naam overgenomen. Cre
atieve clubmensen verzonnen een 
verklaring voor de letters van het 
woord Gloria: 'Gij Leden Overwint 
Radicaal In Alles'. 
Het eerste bestuur wordt gevormd 
door: voorzitter Jos Willems - vice 
voorzitter J. Kokx - secreta ris/pen
ningmeester J. Sonnemans- 2• 
secretaris M. v.d . Ven - 2• pen
ningmeester L. Laurijssen - com
missarissen Jan van Beek en A. de 
Rooy toegevoegd bestuurslid J. 
Harmsen. 
In de beginjaren had Gloria ook 
nog een gewichthefafdeling. 
Actieve leden daarin waren volgens 
Wim Verschueren o.a. Fons Koks, 
Fons Olieslagers, Stan Wens en Jos 
Couwenberg. Het ta feltennissen 
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stopt al snel, eind 1946. Wanneer 
gestopt is met gewichtheffen, is 
ons niet bekend. 

Fien van Beek-Seegers is de 
vrouw van oud-voorzitter Jan van 
Beek. Volgens Fien is Jan vanaf 
het eerste moment in 1945, zeer 
nauw bij de vereniging betrokken. 
Jan was ook een verdienstelijke 
voetballer. Gedurende de eerste 
zes seizoenen na de oprichting van 
de vereniging, is Jan speler in het 
eerste elftal. Met ingang van het 
seizoen 56/57 wordt hij gekozen 
tot voorzitter en hij blijft dat Vm 
het seizoen 68/69. Voorzitter Jan 
en secretarisJacwoonden in die 
tijd bijna naast elkaar. Fien: "Elke 
dag tussen de middag als wij 
aan het eten waren, kwam Jac 
Sonnemans praten over Gloria. Ik 
zei op een gegeven moment, ik 
doe de deur voortaan op slot! Jan 
heeft trouwens altijd goed kunnen 
samenwerken met Jac en anderen. 
Jan was werkelijk altijd bezig met 
Gloria. Als hij 's avonds om half 
zes thuis kwam van zijn werk bij 
Fons Jansen, was het gauw eten 
en hup, weer naar Gloria. Jan was 
heel handig. Als er iets kapot was. 
hij repareerde alles. Hij heeft ook 
nog een tijdje de kalklijnen rond 
het voetbalveld getrokken." 

R.K.S.V. Gloria was een 
katholieke vereniging 

Het katholieke karakter van Gloria 
stond in de beginjaren centraal. 
Dat blijkt niet alleen uit het voor
voegsel R.K.S.V., maar ook uit het 
(handgeschreven) reglement. op
gesteld door oud-secretaris van de 
club, Jac Sonnemans. Het hangt 
nog steeds ingelijst in de bestuurs
kamer van Gloria UC. De belang
rijkste bepaling in dat reglement is 
artikel 2: 

"De vereniging stelt zich ten doel, 
om, met bescherming en verzor
ging van de godsdienstig- zedelij
ke belangen harer leden, diverse 
takken van sport te beoefenen 
en daarin tot zo hoog mogelijke 
prestatie te komen." 
In die tijd was de geestelijk 
adviseur erg belangrijk voor de 
vereniging. In het begin is dat 
kapelaan J. de Kerf. Jets later wordt 
dat kapelaan C. Kramer. 
Oe invloed van de R.K. Kerk blijkt 
ook uit artikel 19 en 32 van het
zelfde reglement: 
"Nimmer zal een algemene 
ledenvergadering mogen worden 
gehouden zonder bijzijn van de 
geestelijk adviseur, tenzij hij van 
zijn verhindering heeft kennis 
gegeven. Geen wedstrijden mogen 
worden gespeeld op zondagen en 
verplichte feestdagen vóór 12 uur 
voormiddag." 

Goed gedrag in het veld achten 
ook de jeugdleiders van Gloria van 
groot belang. In 1949 schrijven zij 

Kapelaan C. Kramer werd kort na 
de Tweede Wereldoorlog kapelaan in 
Baarfe-Nassau en geestelijk adviseur 
van Gloria. 



Het door Jac Sonnemans handgeschreven reglement uit 1945 hangt in de bestuurskamer. 

daarover voor de eerste lustrumvie
ring o.a.: 
"Als iemand verkeerd speelt, keur 
dat dan niet direct af Of wel is 't 
een ongeluk en dan is het al erg 
genoeg voor de speler zelf, of wel 
hij kan niet beter en dan schiet je 
met je opmerking niet alleen niets 
op, maar je ontneemt de speler 
ook nog de moed. Speel daarom 
in stilte ofwel, moedig elkaar aan. 
Veronderstel van de tegenpartij 
niet 't kwade. Dat heb jij ook niet 
graag, dat ze van jou doen. Let 
altijd, ook buiten de wedstrijden 
op je woorden en uitdrukkingen." 

Een nieuw voetbalveld 

In de competitie 45/46 speelt 
Gloria in de tweede klasse afdeling 
Noord-Brabant. Een belangrijke da
tum in de geschiedenis van Gloria 

is 29 juli 1945. De vereniging 
is nog maar een half jaar oud en 
heeft nog maar 50 leden, maar 
krijgt dan al een eigen voetbalveld, 
daar waar nu het huidige sport
complex is gelegen. Een week na 
de opening schrijft Ons Weekblad 
hierover: 

"Het is een echt feestelijke dag 
geworden voor de leden. 
's Morgens werd begonnen met 
een H. Mis voor het overleden lid 
Fons van Ginhoven, waarna op 
diens graf onder een aandoenlijk 
toespraakje van de voorzitter 
bloemen werden gelegd en een 

De officiële opening van het voetbalveld van Gloria op 29 juli 1945. Er is veel 
publieke belangstelling. 



Dit elftal speelde op 29 juli 1945 de openingswedstrijd op het nieuwe voetbalveld. Herkent u ook 
een aantal spelers waaronder Jantje van Beek, Jan van Beek, Harrie Laurijssen, Arle Harmsen, Frans 
Meeuwesen? 

gedenksteentje werd geplaatst. 
Daarna vereenigden alle leden 

zich aan de ontbijttafel. 's Mid
dags was het prachtig weer en de 
belangstelling was overweldigend. 
De geestelijke adviseur. de Eerw. 
Heer kapelaan Kramer zegende 
het terrein in, waarna burge
meester de Grauw bijgestaan door 

mevrouw de Grauw, de openings
plechtigheid verrichtte. Nadat de 
aanvoerders van beide elftallen 
bloemen hadden aangeboden en 
de Harmonie een stukje ten beste 
had gegeven, bracht de Burge
meester de bal aan het rollen. 
Des avonds was er een feestavond 
voor de leden en genodigden bij 

Het eerste elftal in het seizoen 45/46. Van links boven tot rechts onder: Jan van 
Beek - Harrie Laurijssen -Jantje van Beek - Fons Willemsen - Arie Harmsen -
Frans Meeuwesen - Jai: Harmsen - Martin van de Ven - Thomas Ermes - Louis 
Smolders- Kees Schellekens. 
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Couwenberg. Het orkestje De Vrije 
Vogels en een cabaretgezelschap 
wist er de stemming weldra in te 
krijgen en het werd in alle op
zichten een knalavond. De Gloria 
leden zullen deze zo schitterend 
geslaagde dag niet gemakkelijk 
vergeten." 
Tegenstander Viola uit Alphen, zo 
valt te lezen, wint met maar liefst 
6-0. nviola heeft een prima elftal 
en fair-play is haar devies. Deze 

club zal op het Gloria terrein 
ongetwijfeld een graag geziene 
gast blijven." 

Supporter van het eerste uur is 
Miel Verhoeven: "Burgemeester 
de Grauw was in die tijd de grote 
man. Zeg maar de Ben van de 
Walle van toen! Ik word al jaren 
door Cor van Gooi met de auto op
gehaald. Wij bezoeken dan samen 
alle uit- en thuiswedstrijden van 
het eerste elftal. Toen mijn vrouw 
en ik in 1961 op het gemeente
huis voor de wet trouwden. zei 
trouwambtenaar Jac Sonnemans 



'De Ben van de Walle' van vroeger, 
burgemeester de Grauw. 

dat in het huwelijkscontract ook 
moest komen staan dat mijn vrouw 
toestemming aan mij moest geven 
om elke zondag naar Gloria te gaan 
kijken! Ik kreeg daarom thuis altijd 
veel 'grommes'. Maar ja, ik kan het 
niet meer terugraaien!" 

Bouw eerste clubhuis 

Miel Verhoeven: "Voordat het 
clubgebouw er in 1950 was, ging 
ik tijdens de rust met wat andere 
supporters zoals Harrie van Beek, 
Harrie van den Broek en Jos 
Schoenmakers een pintje drinken 
in het café van Girtje Graumans. 
Ook toen Harrie en Margriet Lee
mans dat café overnamen. bleven 
we dat bij hen doen. Margriet 
was een Duitse. daarom werd dat 
café in de volksmond 'het Duitske' 
genoemd. Margriet kon geweldig 
zingen." De spelers moesten zich 
volgens Jos Miehielsen in die tijd 
altijd verkleden in een kippenkooi 
achter dat café. "Wassen deden 
we ons buiten die kooi met wat 

water in zinken schaaltjes. Nou ja 
wassen, je gezicht en je handen en 
dan was je al klaar," aldus Jos. 

Een volgende belangrijke dag in 
de clubgeschiedenis is 15 januari 
1950, als het eerste clubhuis of
ficieel wordt geopend. Inmiddels 
is de vereniging gegroeid naar 
135 leden. Bij de bouw van het 
clubhuis en later bij de bouw van 
de nieuwere accommodaties voor 
Gloria, was Jan van Beek heel erg 
betrokken. Het eerste clubhuis 
werd mogelijk door de succesvolle 
actie 'Gloria-Bouw-Actie'. Bijna alle 
Baarfenaren verleenden financiële 
medewerking en de bouw ervan 
kwam tot stand door inzet van alle 
leden. Ons Weekblad uit die tijd: 
"Fier wapperen de vlaggen van 
het frisse gebouw dat met zijn 
helrode dak en witte muren reeds 
van verre scherp aftekent tegen 
het geboomte op de achtergrond. 
Een treffend bewijs van de 
hartelijke samenwerking tussen 
bestuur en leden was het aanbie
den van diverse geschenken. Zo 
offreerde het 1• elftal een buffet 
en glazenrek voor de cantine van 
het clubhuis. Het 2• elftal schonk 

Gloria's sportlokaal waar menig pintje 
werd gedronken. 

de verlichtingsarmatuur, het 3• 
elftal spiegels voor de kleedka

mer. Van de rustende leden werd 
een gesloten couvert ontvangen 
met een prachtig bedrag ter 

dekking van de kosten van de 
koffietafel. De junioren boden bij 
monde van hun aanvoerder Am. 
van Casteren 2 prachtige voetbal

koffers aan terwijl zelfs de dames 
der leden niet achterbleven en de 

In 1950 is dit eerste clubhuls van Gloria gebouwd. Links de kleedkamer van de 
thuisploeg, rechts die voor de bezoekers. In het midden was de 'kantine'. 
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onontbeerlijke schoonmaakmid
delen alsmede gordijntjes voor 
het clubhuis gaven." 

Jos Miehielsen heeft nog veel 
herinneringen aan het clubge
bouw. Hij is volgens eigen zeggen 
eigenlijk geen supporter, maar al 
wel jaren jeugdleider. Hij voetbalde 
vanaf 1948 verschillende jaren 
in het eerste elftal van Gloria. Het 
clubgebouw was natuurlijk wel 
een verbetering, maar het was 
volgens Jos nog steeds zó klein 
dat de spelers zich na de wedstrijd 
buiten moesten wassen. "Jaoneke 
Vermonden ging in die tijd op zijn 
fiets thuis op de Hoogbraak een 
moorke met warm water halen, om 
in de rust thee te kunnen zetten. 
De vrouw van Jaoneke en hun 
dochter Rietje hebben er ook veel 
voor gedaan." 

Gloria sterk geworden dankzij 
vrijwilligers 

Oud-voetballer Harrie van Raak, 
is nu 82. Hij is de oudste van 
de oud-voetballers die ik sprak. 
Jos Miehielsen is ietsje jonger 
dan Harrie, maar eveneens 82. 
Volgens Harrie was Frans Krijnen 
de eerste vrijwilliger die er achter 
de bar stond, gevolgd door Jaon 
Vermonden en weer later door 
Jan van Beek en zijn vrouw. Toon 
Krijnen: "Onze pa zorgde net als 
Jaon Vermonden voor warm water 
waarmee wij ons na de wedstrijd 
buiten konden wassen." 
Fien van Beek: "Ook ik nam van 
thuis uit een paar potten koffie 
mee. Maar ook kopjes en schotel
tjes. Toontje Spapen bracht er na 
een paar jaar een bakje bier. Later 
werden er dat meer." 

Frans Krijnen stond niet alleen 
achter de bar, hij collecteerde 
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Een gezinsfoto uit 1960 van de familie Krijnen van de 
Hoogbraak. Oe mannen zjn allemaal als voetballer of 
vrijwilliger erg betrokken geweest bij Gloria. V.l.n.r. Toon -
Cor - moeder - Frans - José en Harrie. 

Ook zij stonden dag en nacht voor de vereniging klaar: 
Jaoneke Vermonden en zijn vrouw Cor. 

Op deze eerste elftalfoto uit 1953 staat ook elftalleider Toon de Rooy, kapper in 
Baol afgebeeld (uiterst rechts}. Boven v.l.n.r. Jos Hendriks - Harrie van Raak -
Stan Grooten - Sim Frank - Koos van Raak - Wim van Beek - Toon de Rooy. 
Onder v.l.n.r. Piet van Beek - Kees Miehielsen - Jos van Raak - Jos Miehielsen 
- Wim Peeters. 



ook tijdens de wedstrijden. Thuis 
in de berging onderhield hij alle 
leren ballen. Zoon Harrie was bij 
de wedstrijden van lagere elftallen 
regelmatig scheidsrechter. En met 
heel veel ontzag praten de mannen 
ook over de tomeloze inzet van Jan 
van Beek, zijn vrouw Fien en haar 
zus Mien. 

Volgens Ad Miehielsen was Toon 
de Rooy, vroeger kapper in Nieuw
straat. elftalleider. "Hij was ook 
altijd grensrechter. Hij zwaaide óók 
nog al eens met zijn vlag als de 
tegenstander géén buitenspel liep. 
Hij was onze twaalfde man 1 Als je 
bij hem in de kapperstoel zat, werd 
er alleen maar over voetballen 
gepraat. Mannen van Dosko wilde 
hij niet knippen." 

Gloria had nog veel meer vrijwil
ligers, waaronder Jan de Rooy, de 
zoon van Toon. Onder impuls van 
hem kwam er een sterke groei van 
de jeugdafdeling. 

Voetballen tegen Oosko 

R.K.S.V. Gloria is niet de enige 
voetbalvereniging van Baarle. 
Dosko is de voetbalvereniging van 
Baarle-Hertog. De supporters van 
Dosko en Gloria gingen in het 
verleden niet zo goed samen. Cor 
van Gooi weet zich te herinneren 
dat de wedstrijden tegen Dosko 
dikwijls haat en nijd opleverden. 
"Het ging er dan hard aan toe. 
De supportersgroepen waren niet 
vriendelijk tegen elkaar. De tijd 
waarover ik het heb was toen 
Dosko tegenover den Bierings 
speelde, in de buurt waar Jan van 
Loon nu woont." Miel: "Mijn jas 
hebben ze jaren terug gejat bij 
Dosko. Sindsdien ben er ik nooit 
meer geweest!" 
Toon Krijnen: "Onze Cor is eens 

een half jaar bij Doskogaan voet
ballen. Toen heeft onze pa heel die 
tijd niets tegen hem gezegd!" 

De glorietijd van het eerste 
elftal 

In het eerste seizoen na de op
richting in 1945 speelt het eerste 
elftal in de 2e klasse afdeling 
Noord-Brabant. Aan het einde van 
het seizoen 46/4 7 vindt promotie 
plaats naar de 1• klasse. In die 

1 • klasse speelt Gloria een lange 
periode, tot en met het seizoen 
59/60. In dat seizoen begint Gloria 
aan haar beste jaren. 

Op 8 mei 1960 wordt het kampi
oenschap behaald in de uitwed
strijd tegen Tuldania in Esbeek en 
vindt automatische promotie plaats 
naar de 4• klasse KNVB. 
Ons Weekblad schrijft over die 
heuglijke gebeurtenis op 14 mei 
1960 het volgende: 

Het eerste elftal in 1951. Boven v.l.n.r. Mil Leemans - Plet 
van Beek - Jet Miehielsen - Jan van Beek - Harrie van 
Raak - Harrie Laurijssen - Jantje van Beek - Wim van Beek. 
Zittend Stan Bayens - Jac Harmsen - Kees Michielsen. 

Met dit elftal werd Gloria in het seizoen 59/60 kampioen 
van de le klas Brabantse Bond. Boven v.l.n.r. Jos van Raak 
(hij keepte de eerste paar wedstrijden) - Leo de Rooy - Jan 
de Rooy - Fons van Beek - Kees Versmissen - Jan van Gooi 
- Theo Kusters. Onder v.l.n.r. Fons van Gooi- Frans de Rooy 
- Jos Sommen - Harrie van Raak - Toon Kusters. Deze foto 
werd enige tijd na het kampioenschap gemaakt. 
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Oe kampioenen uit het seizoen 59/60 worden op de Alphenseweg voor het huis van Vic Theeuwes 
verwelkomd. Rechts op de voorgrond is Wil de Greef. 

"Gloria kampioen! Zondag 15 
mei is er een openluchtbalzaal 
op 't St. Annaplein. Uitstekende 
dranken in het brandweercafé 
verkrijgbaar!" Dat het feest een 

enorm succes is, blijkt een week 
later weer in Ons Weekblad: ''Het 
openluchtbal is een daverend 
succes geworden. Reeds om half 
negen moesten er in allerijl tafels 

Voor de winkel van Anna Bruurs op weg naar het 
gemeentehuis voor de huldiging. Te zien zijn o.a. Piet van 
Beek - Jan van Beek - Jac Sonnemans - Harrie en Louis 
Laurijssen - Jan en Frans de Rooy en Fons van Gooi. 

Op het kampioenschap proosten op het gemeentehuis. 
V.l.n.r. gemeentesecretaris Jac Sonnemans- Flip Harmsen 
- burgemeester de Grauw - voorzitter Jan van Beek· 
wethouder Miel de Jong. 

en stoelen gecharterd worden, 
omdat de toeloop de organisato
ren boven het hoofd groeide." 
Toon Kusters: "Die avond heeft 
Sandra Reemer gezongen, ze was 
toen nog heel jong, Ik weet ook 
nog heel goed dat een heel stel 
voetballers en vrijwilligers op ver
schillende zaterdagen in de zomer 
van 1960 het voetbalveld van 
Gloria hebben verbreed en langer 
gemaakt toen we van de Brabantse 
Bond promoveerden naar de 4• 
klasse KNVB. Dat grotere veld was 
een eis van de KNVB. We hebben 
toen rossen gestoken, op kruiwa
gens gelegd en naar de rand van 
het veld gebracht. Daar sloten we 
die rossen aan op het bestaande 
veld." 
Eind jaren vijftig zijn de jonge, ta
lentvolle spelers in het eerste elftal 
een jaar of twintig. Alleen Harrie 
van Raak is een stuk ouder en Aalt 
Kraaijenhof is dan een stuk jonger. 
Ad Michielsen: "Die is nog maar 
zestien als hij in het eerste elftal 
komt, maar wat had die toch een 
techniek. Hij nam alle vrije trappen 
en die draaiden bijna allemaal in 
de kruising. In mei 1963 werd hij 
gekozen in het Brabantse amateur-



elftal." Toon Kusters: "Maar let op, 
trainer Chris Beenakkers die in het 
eerste van NAC had gespeeld, is 
ook van grote positieve invloed is 
geweest." 

Vrijwel in koor zeggen de oud-voet
ballers: "Wat was dat toch een fijn 
elftal. We hadden alles voor elkaar 
over. Voor, tijdens, na de wedstrijd 
en tijdens de training. het was 
altijd een vriendenclub. Tijdens de 
wedstrijd werd alles voetballend 
opgelost. Dat we in 1960 kampi
oen werden en promoveerden naar 
de 4• klasse KNVB, was daarom 
eigenlijk geen verrassing." Ad Mi
eh ielsen was in die tijd iemand die 
jonge spelers tijdens de wedstrijd 
buitengewoon goed opving en 
op hun gemak stelde. Ad desge
vraagd: "Ik deed dat inderdaad en 
vond dat ook heel erg belangrijk. Ik 
zorgde er bijvoorbeeld voor dat die 
jonge mannen een bal in hun voe
ten gespeeld kregen. Ik gaf ze ook 
complimenten. Ik heb dat begelei
den geleerd van Harrie van Raak. 
Die ving mij toen ik jong was, ook 
heel goed op." 

De coach stelde trouwens in die 
tijd niet het elftal samen. Dat deed 
de elftalcommissie. Die bestond 
lange tijd uit mensen als Janus 
Raeijmaekers, Frans Versmissen, 
Harrie van Raak, Toon de Rooy en 
later Toon Kusters. 

Trainen gebeurde in die tijd op 
twee avonden per week. Vóór 
voetbaltrainer Chris Beenakkers in 
1960 naar Gloria kwam, trainde 
het eerste onder leiding van Jac 
Harmsen op de speelplaats van de 
Broeders. Harrie van Raak: "Jac 
Harmsen zei dan wel tien minu
ten aan een stuk, als jullie bij de 
goal komen dan moet je schieten, 
schieten, schieten! Kees Versmis
sen hoorde dat aan en zei toen, zo 
ene moeten ze gauw weg jagen, 
want daar hebben we niks aan I" 

Eén trainer ligt nog steeds voor 
op de lippen van de oud-spelers: 
Joseph Nagy. Hij was trainer 
tijdens de seizoenen 64/65 en 
65/66. Hij kon zelf ook heel goed 
voetballen. In 1956 was hij tijdens 
de Hongaarse opstand vanuit Hon-

Vijf oud-spelers die de gloriejaren van Gloria meemaakten. 
Zij waren destijds vaste eerste elftalspelers. 
V.l.n.r. Ad Michielsen, Toon Kusters, Aalt Kraaijenhof, 
Harrie van Raak en Toon Krijnen. 

Joseph Nagy: een bijzonder man. Een 
trainer om nooit te vergeten (helaas is 
een betere foto niet gevonden). 

garije naar Nederland gevlucht. 
In de jaren rond 1952 speelde hij 
in het eerste elftal van Kispest, de 
roemruchte Hongaarse club waar
uit ook de befaamde Puskàs stamt. 
Opvallend waren zijn grote ken-
nis van het voetbalspel en zijn 
eigen vaardigheid waardoor hij alle 
ba loefeningen zelf kon voordoen. 
Om zijn gebroken Nederlands werd 
heel dikwijls gelachen. 
Toon Krijnen: "Tijdens de training 
legde hij een bal tegen de goal
paal en daar moesten we dan 
zo hard mogelijk tegen trappen, 
want daar werd je hard van!" 
Toon Kusters: "Groepjes van twee 
spelers moesten ook opspringen 
met de borst tegen elkaar. Hij zou 
het wel eens voordoen met Frans 
Versmissen. Nou. Frans sloeg met 
geweld achterover, met zijn kop 
keihard tegen de grond. Frans zei 
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toen tegen Nagy: je bent gek man!" 
Toon Krijnen: "Tegen mij zei hij wel 
eens, hee Toontje, jij niet von de 
pingelen. En tegen jou André, hee 
Andreo, jij niet von de bange!" In 
1969 komt Nagy bij een brand in 
Breda op een tragische wijze om 
het leven. 

Niet alleen op het veld ging het 
goed, ook er langs. Voetbal leefde 
in Baol. Er kwam in die tijd dan 
ook heel veel volk kijken. Aalt 
Kraaijenhof: "We speelden een 
keer thuis tegen Hilvaria en toen 
kwam er wel 2.000 man kijken." 
Ook in de gloriejaren van het eerste 
elftal, de periode eind jaren vijftig 
tot 1964, waren Cor van Gooi en 
Miel Verhoeven elke wedstrijd pre
sent om te supporteren. Oe Pool, 
Jozef Selevsek, was ook altijd als 
supporter present. Hij had in Baal 
een kapperszaak. Jos: "Die was 
wel zo fanatiek. Haalde ook altijd 
gekke fratsen uit. Met een sirene 
in zijn handen stond hij dan altijd 
langs het veld een hoop lawaai te 
maken." 
Waar Cor, Jos en Miel het ook over 
eens zijn is dat de voetballers van 
tegenwoordig veel meer verwend 
zijn dan die van vroeger. Jos: "Alles 
is tegenwoordig zo goed georga
niseerd. Een voetballer van nu 
hoeft zelf nergens voor te zorgen. 

'De Pool' werd kapper Jozef Selevsek 
in Baol genoemd. Hij was een van de 
fanatiekste supporters van Gloria en 
altijd in voor een geintje. 

Ze hebben hun sportkleding, ze 
hebben alles. Sponsors waren er 
toen niet, nu wel. Cor: "Dankzij die 
sponsors zie je hier een accommo
datie, die zie je nergens." 

Zoals eerder vermeld, het eerste 
elftal speelt in die tijd inderdaad 
uitstekend voetbal. Aan het einde 
van het seizoen 61/62 wordt het 
met een klinkende 5-0 zege op 
Berkdijk kampioen. Er volgen 
zware promotiewedstrijden tegen 
Luctor, TAC en Nieuw-Borgvliet 
Volgens Aalt Kraaijenhof ging de 
vorm wat achteruit. Oe onzeker
heid nam daardoor toe. 
Aalt: "Een voorbeeld daarvan 

Het vijfde doelpunt van Gloria in de kamploenswedstrijd tegen Berkdijk in het 
seizoen 61/62. Aalt Kraaljenhof (met witte broek} scoort. 

Ook in 1967 kwamen er veel supporters naar Gloria kijken. 

ondervond ik zelf. Ik dacht dat het 
in de thuiswedstrijd tegen Nieuw 
Borgvliet was. We stonden achter 
toen we een penalty kregen. Ik 
moest deze nemen en twijfelde 
toen al. Zal ik hem technisch 
nemen of keihard. Ik koos voor 
het eerste en miste. De spelregels 
waren toen, dat de keeper zich 
niet mocht bewegen voordat er ge
schoten was. Blijkbaar had hij dat 



Op de schouders bij de supporters! V.l.n.r. zijn o.a. te zien Frans Krijnen -Jan de Rooy - Fons van 
Gooi (op de rug) - Mario Brekelmans - Aalt Kraaijenhof (op de schouders van Christ Floren) - Harrie 
van Raak (op de schouders van Piet van Beek en Frans Boeren) - Frans de Rooy - frans Verheijen 
- Harrie Laurijssen - Leo de Rooy - Kees Versmissen (op de schouders van Koos van Raak en Piet 
Soethout). 

wel gedaan en mocht de penalty 
overgenomen worden. Ik dacht, 
nou mis ik hem niet meer. Mijn 

verbazing was groot, toen ineens 
keeper en aanvoerder Jos Sommen 
achter mij stond en zei, ik neem 

hem! Na een flinke aanloop schoot 
hij hoog over. Op dat moment was 
ik er niet blij mee. Later bood hij 

Een pracht van een foto! V.l.n.r. staand: Bertus Kraaijenhof - Piet Soethout - Theo Kusters - Mario Brekelmans - Jan de 
Rooy - Harrie van Raak - Ad Leuris - Aalt Kraaijenhof (voorover gebukt) - Harrie Krijnen - Frans de Rooij - André Moors 
- Toon Kusters - Wout Rijgersberg- Jos Sommen -Wim v.d. Werf- Fons van Gooi - Ad Miehielsen - Cor Krijnen - Joep 
de Jong - Louis Laurijssen - Ko Antens - André Gulickx. 
Geknield: Oré Antens- Toon Krijnen (geblesseerd die wedstrijd) - René Gulickx - Kees Versmissen - trainer Chris 
Beenakkers - Leo de Rooy- Henk Gulickx. 



zijn excuses aan en hebben we er 
hartelijk om gelachen. De wedstrijd 
hebben we toch gewonnen." 
Na een moeizame reeks wedstrij
den is echter de promotie naar de 
3t klasse KNVB op 8 juli 1962 
een feit, als Gloria in Hoogerheide 
wint van Meto. Heel Baol was in 
reeststemming. 
Citaat uit Ons Weekblad van 14 
juli 1962: 
"Gloria liet zich de kaas niet meer 
van het brood eten. De Zeeuwen 
werden met lege handen naar hun 
Deltarijk gezonden. De spelers 
gaan nu enkele weken van een 
welverdiende totale voetbalrust 
genieten, om zich daarna voor te 
bereiden op het grote treffen van 

het seizoen 1962/1963!" 

Met ingang van het seizoen 63/64 
gaan Gloria en UVC uit Ulicoten 
een fusie aan. De naam van de 
vereniging wordt dan Gloria UC. 
UC staat voor Ulicoten Combinatie. 
Het seizoen 64/65 wordt, ondanks 
de 3-1 winst in de laatste wedstrijd 
tegen TAC, afgesloten met degrada
tie naar de 4• klas KNVB. 

Kritiek op instelling spelers na 
degradatie uit 4• klas KNVB 

Enkele seizoenen later gaat het 
nog steeds niet goed met Gloria. 
Degradatie naar de 1• klasse afde
ling Noord-Brabant is onvermijde
lijk aan het einde van het seizoen 
69/70. In Ons Weekblad van 22 
mei 1970 is dan een bijzonder 

Elke week kregen leden van Gloria het 'GLORIA NIEUWS' thuisbezorgd of 
toegestuurd, zo ook op 22 november 1962. 

14a jaargang JU'. 
ot:rioië1e me dedeli.n§en. 22Dov, 1962 
COifVOCÁ.TE voor de ALGEliENE JAARVERGUIERil'fG, te houden 

op vr i jdag 23 november 
1962 1.n het clublola!al,aenvall$ BA.LP :IIEGJm, 

AGJU)\ ' 

1. opening door de voorr:1tter . 
2 . Jaal'Versltllgen ven de seol'etarie-penniogmeester. 
3 . verslag J:asoOIII!IIiaa1e 61/62; aan.U.j&inl!;; kasoomllliss:l.e 

1962/63 . • 
+r Bestu.ursvark1e&ing. Atm de beurt 'niD. af.traden' l!:l.;jn

de Hel'en L . Laur1jss~:n - o. 'VIln Beek m B:. van Raak, 
die allen tbrstond b.erk1eabelll' zij,n. 
TUeaentijde ontstane vacatures (o,m , w.~ereob.ueren) 
zull.en thans MXrden eengeV'Ul.d, 
03nd1daten ~en 'Mll'den 1.nged1end to~ bat 't:l.jdatl.p 
van de bebaüdeling 'V3D dU P'IJlt Op de ~l'g!ldér:1Jl6 . 

5. tra in.ing. 
6. pl.arinan voor bet lopende aai &oan, 
7 . ~ededolinscn eto. 
a. :rondv.raag en elw:ting. 
:NOGMAALS doen wij een dringen·d beroep op alle werkende 
en rustende loden,niot tot de jWliorea behorend, 0111 op 
deze ver(!Sdering eaxme-aig te Willan zijn. 

ui telasen van zondag 18 november 1962 1 

VOBTBfü, : Gloria 1 - Baardw!. ;Pc 1 4 - 2 
Hie:t>OilJIIIUS 2 - Gloria 2 4 - 2 
GloriA 4- - soo 6 4 - o 

'BA-ll:llW.I. : Glarie - BioJB (.een) 5 - 6 
Gloria - RioJa (öw) 3 - 4 
Gloria - Hiola (asp~ 9 - 2 
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kritisch artikel te lezen: 
"Harry Ford heeft ooit eens 
gezegd dat we veelleren van 
onze successen, maar nog meer 
van ons falen. Dit toepassende 
op de afgelopen competitie van 
ons eerste elftal, kunnen we naar 
aanleiding van het falen in deze 
competitie wel enkele puntjes 
opnoemen die m.i. anders hadden 
gekund. Elf voetballende jongelui 
zonder eenheid samen zijn een 
troep voetballers, wanneer deze 
echter samen gaan voetballen 

hebben we een elftal. Een ander 
ding naar wat het schijnt erg be
langrijk is (kijk naar Raamsdonk): 

inzet en terugvechten. Vooral het 
laatste heeft bij sommige spelers 
wel eens ontbroken. Deze en nog 
tal van andere factoren hebben er 
toe bijgedragen dat alles zo wei
nig succesvol verliep. Natuurlijk, 
door blessures kwamen er wel 
eens moeilijkheden die, zoals ge
bleken is, onoverwinnelijk waren. 
Dan echter terugvechten is een 
qua sportiviteit erg te waarderen 
eigenschap. Afijn, we kunnen hier 
nog wellang over blijven schrij
ven. Een ding is en blijft: het 
optimisme bouwt bruggen over 
afgronden, waar het pessimisme 
radeloos voor staat. Vandaar ook 
dat we blijven zeggen: dat aan 
de horizon de zon nog wel niet 
schijnt, maar wel dat ze zich zal 
aankondigen! Oké hè!" 

De visie van de oud·spelers 
op deze degradatie 

De oud-spelers uit de glorietijd van 
Gloria gingen allemaal hun eigen 
weg. Theo Kusters emigreerde naar 
Canada. Kees Versmissen ging te
rug naar Schijndel. Aalt Kraaijenhof 
en Toon Kusters kregen last van 
hun knieën en konden niet meer 
voetballen. Harrie van Raak ging in 



het tweede spelen. Toon Krijnen: 
"Ik ging werken in de horeca bij 
Piet Maas op de Singel en mocht 
van hem op zondag niet meer 
voetballen. Jan van Beek is toen 
nog met Piet Maas gaan praten 
om te bereiken dat iemand anders 
van Gloria op zondagmiddag kwam 
helpen. Maar Piet trapte er niet in. 
Ik was uitgevoetbald." Ad Michiel
sen: "Ik was toen eigenlijk nog de 
enige van de oude garde die in het 
eerste elftal speelde. Ik herken me 
niet zo in de kritiek die toen in het 
Baols krantje te lezen was." 

Oude clubhuis maakt 
plaats voor grote nieuwe 
accommodatie 

In de eerste helft van de jaren 
zestig begint de gemeente met de 
aanleg een nieuw sportcomplex. 
iets later volgt het gemeentelijke 
openluchtzwembad. Rond 1970 
krijgt de vereniging toestemming 

Vrijwilligers in hart en nieren 
Jan van Beek en zijn vrouw Fien 
gefotografeerd op 19 mei 2001 
t.g.v. hun gouden bruiloft. Het kleine 
manneke Is Luc Vromans, toen het 
jongste lid van Gloria UC. In de 
muur van de sportaccommodatie is 
de eerste steen te zien die Jan heeft 
gelegd op 14 januari 1995. 

van de gemeente om gebruik te 
gaan maken van de kleedruimten 
van het gemeentelijke openlucht
zwembad. Zo trots als een pauw 
neemt de vereniging in 1973 de 
door de leden zelf gebouwde ac
commodatie in gebruik, bestaande 
uit o.a. een kantine en een kleed
accommodatie. 

Toch was het ook hier nog vaak 
behelpen en redde de vereniging 
het niet zonder een aantal actieve 
vrijwilligers. Fien: "Toen het nieuwe 
clubhuis met kantine in 1973 
klaar was, hebben wij ook nog de 
nodige jaren achter de bar van die 
kantine gestaan. Na een paar jaar 
hielpen ons Mien en Jos Broos ook 
mee. Ik stond achter de bar. ons 
Mien bracht de consumpties weg. 
Bij ons thuis werden de frikadel
len, kroketten en zo iets allemaal 
afgeleverd en ook bij ons thuis 
in de diepvries gestopt. Elke dag 
als onze Jan op zijn fiets naar het 
sportpark reed, nam hij het nodige 
mee. In de kantine was trouwens 
geen bestek of iets dergelijks. Als 
een elftal een feestje te vieren had, 
bracht ik het serviesgoed en het 
bestek mee van thuis. En thuis 
braadde ik dan al vast kippenbil· 
lenen dergelijke. En die mannen 
bleven maar hangen tot diep in 
de nacht! In de wintermaanden 
als er een winterstop was, gaven 
Jan en ik de kantine een grote 
schoonmaakbeurt. Als je daar al
lemaal aan terugdenkt, hartstikke 
zot eigenlijk. Maar goed, ik vond 
het werken in de kantine toch altijd 
heel erg leuk." 

De was doen 

Fien was niet alleen actief in 
de kantine, maar ook waste ze 
gedurende 35 jaar, tot 1997 de 
sportkleding van de voetballers. 

Fien van Beek waste leder week 
gedurende meer dan dertig jaar alle 
voetbaltenues van alle Gloria-elftallen! 

Fien: "Het kwam in weekenden 
voor dat er achttien grote voetbal
tassen, volgestouwd met shirts, 
voetbalbroeken en kousen bij ons 
werden afgeleverd. Ik schudde die 
dan hier op de stoep uit. Dan moet 
je niet vragen hoeveel draaien was 
dat waren. Ik had twee wasma
chines. Die draaiden constant van 
zaterdagavond tot maandagavond. 
Als de was klaar was en gedroogd 
in de droogmachine of buiten aan 
de draad, vouwde ik alles op en 
stopte dan de spullen weer netjes 
gesorteerd in de voetbaltassen. 
Vanwege het hele hoge water
zeep- en stroomverbruik kreeg ik 
wel een vergoeding van Gloria. Of 
ik dat werk graag deed? Ik deed 
het gewoon. Maar hoe dan ook, 
ik kijk met plezier terug op onze 
Gloria-tijd," aldus Fien. 

Scheidrechters te beïnvloeden? 

Ik vraag aan de drie supporters of 
er in die tijd hard werd gevoetbald. 
Zowel Miel als Jos vinden dat er 
tegenwoordig veel harder wordt 
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Talentvol jeugdelftal in 1960. Bijzonder is dat op deze foto ook scheidsrKhter Martin Josten staat 
afgebeeld (uiterst rechts). Ondanks zijn handicap aan een van zijn benen 'vloog' hij over het veld. 
Boven v.l.n.r. elftalleider Jac Harmsen- Johan Gillis-Kees Vermonden- Floor Bemaerts-Ad 
Adriaansen- Johan Raeijmaekers- Cor Krijnen-scheidsrechter Martin Josten. Onder v.l.n.r. Wim 
Vermonden - André Moors - Henk de Laat - Antoon Willems - Frans van Sas. 

gespeeld dan toen. Miel: "Maar 
tegenwoordig zijn de scheidsrech
ters wel heel streng. In die tijd floot 
in Baol heel dikwijls Korebrits. Hij 
kwam heel graag in Baol. Vind je 
het gek, wij trakteerden hem na 
de wedstrijd altijd een pintje dat 
gedronken werd bij Gouwenberg 
op de Singel. Gevolg was dat het 
eerste elftal bij hem geen kwaad 
kon doen. Je zou kunnen zeggen, 
we kochten hem eigenlijk een 
beetje om!" 
De oud-spelers praten nog met 
veel waardering over scheidsrech
ter Martfn Jasten. Hij floot heel 
veel wedstrijden bij Gloria. Toon 
Kusters: "Hij was streng maar 
rechtvaardig. Hij hield zijn poot 
altijd stijf!" 

Verdriet bij Gloria 

Met zo veel vrijwilligers ontkom 
je er als vereniging niet aan dat 
er soms ook minder leuke dingen 
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gebeuren. De vereniging heeft In 
de loop der jaren van een aantal 
spelers en vrijwilligers afscheid 
moeten nemen. Een daarvan is 
Jan van Beek. In de tijd dat Jan al 

die tientallen jaren actief was voor 
Gloria, werd hij enorm gewaar
deerd. Hij heeft het later ook erg 
fijn gevonden dat hij bij de bouw 
van de nieuwe accommodatie in 

Foto van het 1e elftal in 1952. Op deze foto is ook de in 1961 tragisch om 
het leven gekomen Jan van Gooi te zien. Boven v.l.n.r. Jan de Rooy - Harrie 
van Raak - Sim Frank - Ma x Verheijen -Jan van Gooi - Koos van Raak -
elftalleider T. Alphenaar. 
Onder v.l.n.r. Jos Hendriks- Toon Spitters- Jos van Raak- Stan Grooten
Jantje van Beek. 



In dit elftal van ca.l968 zijn ten opzichte van het kampioenselftal weer enkele wijzigingen 
doorgevoerd. Boven v.l.n.r. Henk Matheeuwsen -Toon Krijnen - Mario Brekelemans - Wim Kusters -
Fons Verhoeven - Ad Miehielsen - elftalleider Jan van Beek. 
Onder v.l.n.r. Theo Kusters - Johan Raeijmaekers - Henk de Laat- Kees Versmissen - Fons van Gooi. 

1995 de eerste steen mocht leg
gen. Jan overlijdt in 2003. 
Cor van Gooi had twee uitstekend 
voetballende broers, Jan en Fans, 
die ook allebei helaas zijn overle-

den. Cor: "Onze Jan en onze.Fons 
waren heel fanatiek. Onze Jan ging 
ieder jaar met Pinksteren te voet 
op en neer naar Scherpenheuvel. 
Ons moeder zei een keer toen hij 

Deze foto van het eerste elftal is vermoedelijk in 1950 gemaakt. Op deze foto 
staat ook Sim Frank, de door velen genoemd als beste voetballer van Gloria 
ooit. Jos Miehielsen die ook met Sim heeft gspeeld, noemt hem in het interview 
een pure atleet. Boven v.l.n.r. Frans de Rooy- Jos Hendriks- Toon Spitters
Jos Miehielsen - Koos van Raak- Jan de Rooy. Onder v.l.n.r. leon Janssens -
Frans Jansen - Jos van Raak - Harrle van Raak - Sim Frank. 

weer thuis kwam van de voettocht, 
ik zou maar eens in bad gaan en 
dan naar bed. Maar onze Jan zei, 
in bad wil ik gaan, maar daarna 
ga ik voetballen I Ik weet nog dat 
hij tot dan de sterren van de hemel 
speelde. Hij was altijd als eerste 
op het veld. Plotseling was dat 
afgelopen. Dat was toen Gloria op 
een keer in 1961 vanwege slecht 
weer was afgelast en de wedstrijd 
van Dosko in Ravels wel doorging. 
Op een NSU-brommertje reed hij 
naar Ravels om daar te gaan kij
ken. Toen hij na afloop weer naar 
huis reed, raakte hij net voorbij de 
Pacific met een trapper van zijn 
brommer een boom en kwam toen 
heel ongelukkig en zwaar ten val. 
Heel kort na het ongeluk over-
leed hij. Gloria was toen in diepe 
rouw." Miel en Jos beamen dat. 
In koor: "Het was in en in triest. 
Bovendien, hij werd in het elftal 
ontzettend gemist. Jan was altijd 
zo ontzettend beweeglijk." 
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Ook Jas Miehielsen vertelt over een 
tragische gebeurtenis. Zijn broer 
Jef die ook bij Gloria voetbalde, 
verongelukte in september 1952. 
"Op een sportdag in Reusel van 
alle jonge boeren van Brabant, 
behaalde hij verschillende eerste 
prijzen bij enkele atletieknummers. 
Toen we 's avonds rond zeven uur 
op de fiets weer naar huis reden, 
werd hij tussen Reusel en Hooge 
Mierde bij het oversteken door een 
bus doodgereden." 

Wie was de beste speler van 
Gloria ooit? 

Over het antwoord op de vraag 
wie de beste Gloria-speler ooit 
was, bestaat grote eensgezindheid. 
Zowel de supporters als de oud· 
voetballers noemen dan Sim Frank. 
Die speelde in het eerste elftal, 
ongeveer van 1950 tot 1956. Sim 
zat op de kweekschool bij de Broe
ders. Jos Michielsen: "Dat was een 
pure atleet. Heel snel, technisch 
en ook nog eens doelgericht. Hij 
heeft nog in het Arubaans elftal 
gespeeld." Cor van Gooi: "Hij was 
bij de ouders van Louis Verschue
ren op de Alphenseweg in de 
kost. Miel: "Maar vergeet niet, ook 
Gerard van Beek die later speelde, 
was een heel goede voetballer." 

Dankwoord 

Dit kijkje in de historie van Gloria 
UC was niet mogelijk geweest 
zonder de hulp van de Gloria 
mensen die in dit verhaal aan het 
woord kwamen. Ook is een woord 
van dank op zijn plaats voor al die 
mensen die zo hun best hebben 
gedaan bij hun speurtocht naar 
oude foto's. 
Amalia spreekt de hoop uit dat 
Gloria UC ook de komende jaren 
zal blijven groeien en bloeien! 
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Een thuiswedstrijd van Gloria in 1967 wordt aandachtig 
gevolgd door Walter Poppelaars - Maarten Miehielsen 
(vader van Ad) en Jaoneke Vermanden. 

Miel Verhoeven (I) en Cor van Gooi (r} zijn al decennia lang 
trouwe supporters van Gloria UC. Beiden zijn 'tribuneklant' 
tijdens de thuiswedstrijden van Gloria UC. De foto is 
gemaakt t ijdens de thuiswedstr ijd tegen R.K.T.V.V. op 25 
maart jl. 



2012 Het Jaar van de Tulp 

HILD SEGERS 

"Als de lente komt dan stuur ik 

jou .•• tulpen uit Amsterdam. 

Als de lente komt pluk ik voor 

jou .•• tulpen uit Amsterdam. 

Als ik wederkom dan breng ik 

jou •.• tulpen uit Amsterdam. 

Duizend gele, duizend rooie wen· 

sen jou het allermooiste. 

Wat mijn mond niet zeggen kan, 

zeggen tulpen uit Amsterdam." 

Tulpen uit Antwerpen 

Denk jij nog altijd dat tulpen uit 
Amsterdam komen? Niet dus. 
De oorsprong van de tulp ligt in 
landen als Iran, Kazachstan en 
Afghanistan. Via handelaars kwam 
de bloem terecht in Turkije. In 
1562, 450 jaar geleden, kwamen 
de eerste bollen vanuit lstanbul in 
de haven van Antwerpen aan. Het 
succesverhaal van de tulp startte 
in Antwerpen en verspreidde zich 
vandaar over heel Europa. 
Wetenschappers. kunstenaars en 
kwekers hebben haar sindsdien 
niet meer losgelaten. De tulp 
heeft haar bekendheid te danken 
aan Vlamingen als Willem van 
Boesbekeen later Carolus Clusius. 

1000 gele, 1000 rooie .•. 

In een brief beschrijft Clusius de 
geschiedenis van de eerste lading 
tulpenbollen in Antwerpen. Dit 
originele document wordt bewaard 
in het Museum Plantin- Moretus 
van de stad Antwerpen. Het is het 

best gedocumenteerde startverhaal 
van de tulp in Europa. 
De Antwerpse drukker Christoffel 
Planlijn drukte in de l6d• eeuw de 
eerste boeken met afbeeldingen en 
beschrijvingen van de plant. 

Cruydtboeck van Lobelius en C. Plantijn, 1581, in het 
Prentenkabinet van het Museum Plantin - Moretus. 
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De eerste olieverfschilderijen met 
tulpenafbeelding zijn allemaal 
Antwerps. Vlaanderen speelde 
een hoofdrol in de Europese 
tulpenkweek en -handel. In de 
polderdorpen ten noorden van 
Antwerpen werden tot de helft van 
de 20'1" eeuw tulpen gekweekt. 
Het mag ons dus niet verwonderen 
dat 2012 tot het Jaar van de Tulp 
werd uitgeroepen in Antwerpen. 

Nicolaes van Verendael, 1626 -
1691, Antwerpen. 

De tulp naar Nederland 

Ruim 30 jaar na de komst van 
de tulp in Antwerpen werd zij in 
Amsterdam gesignaleerd. Ze werd 
in de Noordelijke Nederlanden ge
ïntroduceerd door Carolus Clusius. 
Clusius werd in 1594 professor 
aan de universiteit van leiden 
en leidde er de Hortus Botanicus 
Leiden. Hij deed er veel onderzoek 
naar de vlammen en strepen in 
tulpenbloemen. Hij ontdekte dat dit 
het gevolg was van een virusinfec
tie. Hij legde door zijn onderzoek 
de basis voor de Nederlandse bol
lenteelt en tulpenveredel ing. Daar 
plantte hij de verkregen tulpenbol-
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len, waarna de bol in Nederland 
aan een opmars begon. 
De zandgronden in Noord-Holland 
(Haarlem en Alkmaar) bleken 
geschikt voor tulpen- en andere 
bollenteelt en de kwekers daar 
wisten allerlei nieuwe rassen te 
ontwikkelen. 
Niet lang na haar aankomst in 
Nederland groeide de tulp uit tot 
statussymbool van de rijken in 

Carolus Cluslus in de Hortus 
Botanicus Leiden 

Nederland waarbij het heel nor
maal was duizenden guldens voor 
tulpenbollen te betalen. 
Lange tijd bleef de tulpenbol een 
schaars artikel dat op kleine schaal 
gekweekt, geruild of verhandeld 
werd. 

Kort na 1600 begonnen de prij
zen te stijgen. Franse hofdames 
betaalden honderden guldens voor 
een tulpenbloem die ze op een 
galabal in hun decolleté droegen. 
In 1623 kostte één tulpenbol van 
een populaire soort 1000 gulden, 
terwijl het gemiddelde jaarinkomen 
150 gulden bedroeg. Uiteindelijk 
leidde de vaak speculatieve handel 

Bladzijde uit het tulpenboek, 1637-
1639, van Jacob Marrel; Catalogus 
waaruit klanten tulpenbollen konden 
bestellen. 

in tulpenbollen rond 1634 tot de 
bekende tulpenmanie. 

Tulpenmanie 

De gecultiveerde tulpen waren 
zwak en moesten uiterst voorzich
tig behandeld worden. 
Misschien dat de zwakte van de 
plant mede oorzaak was van de 
enorme populariteit van de tulpen. 
Ze waren relatief schaars en de 
prijzen konden daardoor omhoog 
gestuwd worden. 
Een rijke handelaar in Haarlem be
taalde de helft van zijn hele fortuin 
voor één plantje. 
In Frankrijk werd een tulpenbol 
geruild voor een volledige bierbrou
werij. 

Semper Augustus: gevlekte tulpen 
met onregelmatige randen waren zeer 
geliefd tijdens de tulpengekte. 



In 1635 ging een koop door van 
40 tulpenbollen voor 100.000 
gulden. Op dat moment kostte een 
ton boter rond de 100 gulden en 
8 vette varkens waren 240 gulden 
waard. 
Een record haalde de verkoop van 
de tulpenbol van de beroemde 
variëteit, Semper Augustus. Hij 
werd in Haarlem verkocht voor 
6.000 gulden, de prijs van een 
grachtenpand in Amsterdam. Ook 
werd er gespeculeerd in opties op 
tulpen die op dat moment nog in 
de grond zaten. 
Dit verschijnsel wordt dus tulpen
manie, tulpenwoede, tulpengekte 
of bollenrazernij genoemd. 

In 1637 stortte de hele markt in 
elkaar. Handelaars merkten dat 
ze hun tulpen niet meer konden 
verkopen voor de gigantische 
vraagprijs die op dat moment gold. 
Het nieuws verspreidde zich als 
een lopend vuurtje en binnen twee 

maanden waren tulpenbollen vrij
wel niets meer waard. Ook bleek 
dat de meeste speculanten tulpen 
die ze niet bezaten, hadden door
verkocht aan kopers die ze niet 
konden beta I en. Fa i 11 ietverklaringen 
waren aan de orde van de dag. Er 
ontstond een chaotische situatie 
met veel onenigheid over de geldig
heid van afgesloten contracten. 
In de jaren na de crash herstel
den de prijzen enigszins maar de 
optiehandel was definitief voorbij. 
Bollen werden nog geruime tijd per 
stuk geveild tegen een behoorlijk 
hoge stukprijs. 
De tulp blijft populair. 

Het volgende amusante verhaal 
speelde zich af tijdens de tulpen
gekte. 
Een zeeman die jarenlang van huis 
was geweest om voor een koop
man goederen op te halen, kreeg 
bij thuiskomst van de opgewonden 
koopman in diens pakhuis een 

grote haring cadeau. De zeeman 
meende dat de koopman het vast 
niet erg zou vinden als hij een ui 
die hij in het pakhuis aantrof mee 
zou nemen voor bij de haring. 
Zittend op de kade verorberde hij 
in enkele minuten deze lunch van 
ui en haring. Nog dezelfde dag 
werd hij gearresteerd in opdracht 
van de woedende koopman. Die 
verklaarde dat de zeeman geen ui 
maar een Semper Augustus tul
penbol had opgegeten ter waarde 
van 3.000 florijnen. "Genoeg om 
de Prins van Oranje en het hele hof 
van de stadhouder een overda-
dig feestmaal aan te bieden," zo 
meende de onthutste koopman. 
De zeeman werd wegens diefstal 
voor enkele maanden opgesloten. 

Nationale trots van Nederland 

Vlaanderen mag dan in de 
beginperiode van de tulp een 
hoofdrol hebben gespeeld in de 

Gekleurde tulpenrijen veranderen voor een korte periode de Nederlandse velden in een bont 
kunstobject. 



tulpenkweek en - handel, al snel 
heeft Nederland die hoofdrol over
genomen. 
Nederland is beroemd om zijn ge
cultiveerde tulpen en is het meest 
dominante exportland van tulpen 
en tulpenbollen. Als grootste pro
ducent ter wereld worden tijdens 
het tulpenseizoen zo'n 1,9 miljard 
tulpen op de bloemenveilingen 
verhandeld en naar meer dan 100 
landen geëxporteerd. 

Een paar maanden per jaar toveren 
tulpen het vlakke land om in een 
landschap van magische schoon-
heid. Pluktuin in de vorm van een tulp. 
Het bekendst zijn de traditionele 
velden langs de duinen van Zuid
Holland en de west Friese polders. 
Het merendeel van de tulpenvel
den is te vinden in Flevoland in 
de Noordoostpolder (ruim 2.000 
hectare). Ook in het noordelijk 
zandgebied (omgeving Breezand, 
Anna Paulowna en Julianadorp) en 
op het eiland Goeree-Overflakkee 
zijn er tulpenvelden. 

In het Noord-Hollandse plaatsje 
Limmen is de Hortus Bulbarurn ge
vestigd, de grootste genenbank ter 
wereld voor bolgewassen. In deze 
tuin staan ruim 3.500 verschil
lende soorten tulpen, narcissen, 
hyacinten en andere voorjaarsbol
gewassen. 

Tulpenevenementen in 2012 

Om de start van het nieuwe 
tulpenseizoen aan te geven werd 
op 21 januari op de Dam in Am
sterdam de allereerste "Nationale 
Tulpendag" georganiseerd. Met 
deze dag werd het tulpenseizoen 
officieel geopend. Er werd op de 
Dam een grote pluktuin aangelegd 
van maar liefst 2500 m2 die plaats 
bood aan 200.000 tulpen in ver-
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schillende kleuren. De tuin kreeg 
de vorm van een tulp. 
Het evenement begon eigenlijk al 
een dag vroeger want rondwande
lende bloemenmeisjes deelden in 
de binnenstad speciale hoezen uit 
die de dag daarna gevuld konden 
worden met een bos zelfgeplukte 
tulpen. Het werd een ware bol
lenveldslag. 
De lokale bevolking en de toeristen 
vertrapten de nationale bloem op 
het beroemdste plein van Neder
land. Het was te voorzien dat het 
hele zaakje geplunderd zou worden 
als je gratis mocht komen plukken. 

leder jaar wordt in de Keukenhof 
in Lisse een lentetuin gecreëerd 
met miljoenen tulpen en andere 
bolgewassen. Bussen vol toeristen 
komen dan om die bloemenpracht 
te bekijken. 

Om de aankomst van de tulp in 
Antwerpen 450 jaar geleden te 
herdenken wordt de tulp in 2012 
feestelijk onthaald. Over de hele 
stad werden bakken met tulpen 
verspreid. 

Keukenhof In Lisse 

Als de lente komt, stuur Ik jou tulpen uit Antwerpen. 

Bollen planten in het Arboretum in Kalmthout. 

Ronald van der Hilst, tulpenspeci
alist, tuin- en landschapsarchitect, 
Nederlander- in - Antwerpen, 
heeft voor het Arboretum in Kalmt
hout een speciale tuin ontworpen. 
De tulpen werden aangeplant in 
speciaal samengestelde kleuren
mengsels, in rechte stroken in het 
gazon. De tulpen, verschillend van 
grootte, bloeitijd en kleur konden 
afhankelijk van de weersomstan
digheden, zich zo ontplooien in 
volle schoonheid. 

Er waren zowel enkele als dubbele, 
zwartgekleurde cultivars, geurende 
en botanische soorten te bewon
deren. 

De tulp 'Äntwerp" een cultuurvorm 
met fuchsiaroze bladen en een wit 
hartje kreeg speciale aandacht. 
Hiervan werden maar liefst 3.000 
bollen als grote eilanden aange
plant. 
In Berendrecht langs de Antwerp
sebaan werden enkele honderddui
zenden tulpenbollen geplant. Ook 
hier mochten de in bloei staande 
tulpen worden geplukt. 
Ook in Lillo werden tulpenvelden 
aangeplant. In de polderdorpen 
rond Antwerpen hopen ze zelfs 
op een revival van de bollenteelt 
die daar verdween toen een paar 
dorpen moesten verdwijnen voor 
de uitbreiding van de haven. 
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In september gaat de World Tulip 
Summit, een conferentie die tul
penspecialisten uit de hele wereld 
samenbrengt, door in de Vlaamse 
en Nederlandse plaatsen Antwer
pen, Kalmthout en Venlo. 
Het Arboretum in Kalmthout dat 
mede organisator is van de World 
Tulip Summit werkt samen met de 
Floriade in Venlo een driedaags 
programma uit. 

Vermits Antwerpen verzusterd is 
met Chongqing in China mocht 
de stad er ter gelegenheid van de 
internationale tuin expo Better 
Garden Better City (groen maakt de 
stad beter) ook een Antwerpse tuin 
aanleggen. 
Een derde van Chinese tuinen 
wordt traditioneel ingenomen door 
gebouwen en andere constructies. 
Het lag dus voor de hand om in de 
Antwerpse tuin ook een paviljoen 
te integreren. De tuin wordt gedo
mineerd door een luchtig paviljoen 
van Roland van der Hilst. De kroon 
op het werk en op het paviljoen: 
twee rood - witte tulpen in de 
Antwerpse kleuren. 
In een van de wanden en in 
het dak is een gestileerde tulp 
verwerkt, een knipoog naar het 
tulpenjaar 2012. 

De tulp in de biologieles 

De tuintulp (tulipa gesnerianal 
delen we in bij de eenzaadlobbi
gen <monocotylen), de familie van 
de lelieachtigen (liliaceae) en het 
geslacht tulp (tulipa). 

a) wortel, stengel, bladeren. 

Het ondergrondse gedeelte is een 
bol. De buitenste rok is vliezig, 
de binnenste rokken zijn vlezig. 
Tussen de rokken zit de bloeisten· 
gel ingeplant. De rokken zijn de 
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ondereinden van de bladscheden. 
Ze staan ingeplant op een kleine 
bolschijf die als een gewijzigde 
stengel moet beschouwd worden. 
Op de rand van de bolschijf staan 
talrijke bijwortels. Tussen de rok
ken zitten vaak één of meer jonge 
bollen. klisters geheten. 
De bovengrondse stengel is rond 
en gevuld. 
De bladeren staan verspreid op de 
stengel. Ze zijn ovaal, stengelom
vattend, hebben een gave rand en 
een waslaag. De hoofdnerf is recht, 
de zijnerven zijn krom. 

b) de bloem. 

Eén bloem staat aan het uiteinde 
van de stengel. Ze is eindstandig 
en meerzijdig symmetrisch. De 
bloembekleedsels bestaan uit zes 
bijna gelijke bladerl. Drie meer 
naar buiten gelegen bloembladen 
vormen de kelk, de andere de 
kroon. Toen de bloem nog in de 
knop was. had de kelk een groene 
kleur. Bij het ontluiken kreeg hij de 
kleur van de kroon. Omdat kelk en 
kroon ongeveer gelijk zijn spreken 
we van een bloemdek. Daarbinnen 

Botanische onderwijsplaat 

bevinden er zich twee kransen van 
elk drie meeldraden. 
De stamper bestaat uit een vrucht
beginsel en drie stempels. De stijl 
ontbreekt. Daarom heten de stem
pels zittend. Het vruchtbeginsel be
vindt zich niet onder maar binnen 
de bloem. Het is dus bovenstandig. 
Bij dwarse doorsnee zien we dat 
het driehokkig is en opgebouwd uit 
drie vergroeide vruchtbladen. De 
vrucht is een doosvrucht die met 
drie kleppen openspringt. 

Bloemformule: * Bd3.,.3 M3 ... 3 ~3, 

Lees: meerzijdig symmetrisch, 
bloemdek 3+3. meeldraden 
3+3. stamper met bovenstandig 
vruchtbeginsel opgebouwd uit 3 
vergroeide vruchtbladen. 

Tulpenweetjes 

- Ottomaanse sultans droegen een 
tulp op hun tulband als symbool 
van hun status. De naam tulp 
is afkomstig van het Perzische 
"tulipan" wat tulband betekent. 

- De bostulp is de enige soort die 
in Nederland in het wild voor
komt. Ze is ingeburgerd vanaf 
de 19~· eeuw. 

- Tulpenbollen worden in oktober 
en november geplant. De bloei
periode loopt van april tot in 
juni. 

- De tulp laat zich gemakkelijk 
cultiveren. De plant muteert ook 
zonder tussenkomst van mensen 
vrij gemakkelijk, waardoor het 
aantal rassen groot is en jaarlijks 
toeneemt. 

- Tulpen kunnen niet in een warm 
klimaat worden gekweekt omdat 
ze een koude nacht en een 
koude winter nodig hebben om 
te kunnen groeien. 

- Bollen van botanische tulpen 
kunnen in de grond blijven zitten 



Fotokunst inspireert schilderkunst. 

en het jaar daarop weer uitko
men. 

- Onderzoek heeft uitgewezen dat 
van alle bloemen de tulp het 
meest geassocieerd wordt met 
de lente. 
Tulpen in een vaas drinken flink 
en blijven ook groeien. 

Keukenhof. 

- De tulp kan vroeg bloeien omdat 
ze reservevoedsel heeft opgesla
gen in de bol. 

- Nederland heeft in de wereld
geschiedenis de primeur van de 
eerste beurscrash, veroorzaakt 
door de speculatie in ... Hol
landse tulpen. Ook nu nog wordt 

Tulpen uit Amsterdam. 

Antwerpenaars planten tulpenbollen 
in bakken om te verspreiden over hun 
stad. Let op hun rode mutsen met de 
letter A. 

daarom de naam van de tulp 
gebruikt in de Engelse term voor 
speculatie op een overgewaar
deerd product: Tulipomania. 

- De tulp is de meest geschilderde 
bloem, die zelfs de roos in popu
lariteit verslaat. 

- In de tijd van Rembrandt 
beleefde de tulpengekte haar 
hoogtepunt. Veel tulpen werden 
vereeuwigd in schilderijen en 
tekeningen. Vaak werden de 
tulpen die streepjes hadden 
afgebeeld omdat men deze soor
ten het mooiste vond. 

Ten slotte 

Misschien heb je na dit tulpenver
haal wel zin gekregen om eens op 
uitstap te gaan naar Amsterdam of 
Antwerpen ... of om de volgende 
lente een mooie tulpentuin te 
gaan bewonderen ... of om te gaan 
fietsen langs de tulpenvelden ... 
of om in het najaar een bolletje te 
planten in je eigen tuin ... 
Doen! 
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Archeologiedagen scholen in Baarle 
geslaagd 

JAN WILLEKENS 

Op dinsdag 17, donderdag 19 

en vrijdag 20 april organiseerde 

Heemkundekring Amalia van 

Solms, samen met alle basisscho

len uit Baarfe-Nassau en Baarfe

Hertog, archeologische dagen. 

Totaal ongeveer 150 leerfingen 

van de twee hoogste groepen 

namen, verspreid over de drie da

gen, deel aan een viertal activitei

ten. Drie hiervan vonden plaats in 

het Cultureel Centrum. de vierde 

activiteit betrof een bezoek aan 

een grafheuvel. De dagen zijn ook 

dit jaar weer bijzonder succesvol 

verlopen. 

Powerpointpresentatie 

Er werd elke dag gezamenlijk 
gestart met een powerpoint
presentatie met als onderwerp 
archeologie en er werd verteld over 
oude voorwerpen welke door de 
leerlingen en de heemkundever
eniging verzameld waren. Bij de 
powerpointpresentatie waren de 
kinderen een en al aandacht. De 
voorwerpen varieerden van enkele 
mooie fossielen, een oude telefoon, 
een ouderwetse koffiemolen, een 
oude rozenkrans, oude munten, 
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De kinderen vol aandacht tijdens de powerpointpresentatie. 

doktersgereedschappen, een echte 
oude zwarte hoge hoed en een 
heellange lans met daarin een 
thermometer bij de punt. Hiermee 
werd vroeger gecontroleerd of de 
temperatuur in een hooiberg niet 
te hoog werd waardoor het hooi 
vanzelf zou kunnen gaan branden. 

Hierna rouleerden de kinderen in 
drie groepen verder door de dag. 

Namaken prehistorische 
gebruiksvoorwerpen 

Een tweede activiteit bestond 
uit het namaken van prehistori-

Ook Ria Willekeos was de kinderen behulpzaam. 



sche gebruiksvoorwerpen, zoals 
bijlen en speren. Met hout en 
touw slaagden de kinderen er in 
om alles echt te laten lijken. De 
meeste kinderen bewerkten hun 

zelfgemaakte strijdmiddelen nog 
mooi met een mes en een viltstift. 
Het was leuk om aan het einde 
van de middag hen met hun eigen 
gemaakte voorwerpen op hun 

Antoon van Tuijl, met hoge hoed, bespreekt de 
meegebrachte voorwerpen. 

In het bijzijn van Jos Withagen hebben de kinderen een en 
al aandacht voor de inhoud van de leskist 

Zo moet het volgens Jos Verheijen! 

rug naar huis toe te zien fietsten. 
Baarle werd even omgetoverd in 
een echt krijgerdorp. Ook werd er 
verteld over enkele echt oude, zeer 
originele voorwerpen (een pijl en 

Deze kinderen zijn vol aandacht bij 
het maken van hun speren en bijlen. 

boog en een bijl) welke een van 
onze leden van een bezoek tijdens 
zijn vakantie aan een bevolkings
stam in de oerwouden heeft 
meegebracht. 
Op een van de dagen werd er ook 
gewerkt met meetapparatuur waar 
de echte archeologen hun opme
tingen mee doen. 

Bezoek aan de grafheuvel 
in Alphen 

Een afwisseling van de dag vormde 
een fietstocht naar een grafheuvel 
op Kwaalburg in Alphen. Uitleg 
werd daar gegeven over begraaf-
en crematiemethoden in de diverse 
prehistorische tijden, over hoe en 
wanneer deze grafheuvel ontdekt 
is en welk onderzoek er verricht 
is. Vragen van de kinderen waren 
o.a.: zijn hier vroeger echt mensen 
begraven, liggen er nog mensen en 
voorwerpen in de heuvel, hoe is de 
heuvel onderzocht. zijn de grafheu
vels niet hoger (bij heuvels denken 
de Nederlandse kinderen namelijk 
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Op weg naar de grafheuvel. 

Jan Willekens geeft toelichting aan de kinderen op de 
grafheuvel in Alphen. 

aan Zuid-limburg en de Belgische 
kinderen aan de Ardennen), wat is 
er gevonden in deze heuvel. 
Ook werd er nog even naar de na
tuur in het bos gekeken. 

Hoe leefden mensen 
duidend jaar geleden 

Bij de vierde activiteit werden de 
kinderen vla een toverformule 
1000 jaar ouder gemaakt. Ze 
moesten materialen van nu 
(dus voor hen dan eigenlijk 1000 
jaar oud) gaan benoemen. In een 
leskist zaten bijvoorbeeld lege wijn
flessen, verpakkingen van voedsel, 
uurwerken, sigarettenpakjes, een 
zonnebril en betaalmiddelen. 
Via het invullen van een vragen
lijst moesten ze uitzoeken hoe de 
mensen 1000 jaar geleden (dus 

58 van wirskaante 2012/2 

eigenl ijk nu) leefden, waarmee ze 
betaalden, waaraan kun je zien of 
de 'mensen van toen' een geloof 
hadden, verbouwden en kweekten 
ze zelf al hun voedsel of haalden 
ze het ergens anders, dronken ze 
alleen water of ook andere dran
ken? Al met al een best moeilijke 
opgave voor de kinderen, niet 
alleen naar de fles of de verpakking 
kijken maar zeker ook de etiketten 
bestuderen. 

Jos Jansen helpt de kinderen met het beantwoorden van de 
vragenlijst. 

Deze jongeman tekent het uurwerkje zo nauwkeurig 
mogelijk na. 

Werken met de meetgereedschappen van de echte 
archeologen. Ad van Tilborg kijkt toe. 



Complimenten 

Met een lekkere appel, een drankje 
en het zelf meegebracht lunchpak
ketje werd ook voor de inwendige 
mens gezorgd. Aan het einde van 
elke dag was iedereen tevre-
den, de Heemkundekring en de 
scholen, maar vooral de kinderen. 
welke een gevarieerd programma 
voorgeschoteld kregen. Hulde aan 
de kinderen die enthousiast en ge
dreven werkten! Hun interesse voor 
heemkunde en archeologie is op 
deze manier gewekt. Hopelijk wor
den ze later allemaal lid van onze 
vereniging. Mede namens de scho
len bedanken we alle vrijwilligers 
die op welke manier dan ook heb
ben meegewerkt aan deze dagen 
of aan de voorbereiding daarvan. 
Door hun aller bijdrage werden de 
drie dagen een doorslaand succes. 
In Zondereigen werd er begin mei 

De twee jongens imiteren gevechten van mensen die 1000 jaar geleden 
leefden. 

door de werkgroep Zondereigen 
een aparte archeologiedag voor 
de lagere school georganiseerd. 
toegespitst op de lokale situatie. 

Wat Baarle betreft; voor herhaling 
vatbaar en de Heemkundekring 
ziet dan ook uit naar de volgende 
archeologiedagen over twee jaar. 

De dag zit er weer op. De kinderen gaan naar huis met de speren en bijlen op de rug. 



Piet van der Flaes 
niet meer aan het woord! 

ANTOON VAN TU IJL 

In onze vorige Van Wirskaante 

schreef de redactie op pagina 

81: "Piet van der flaes weer 

aan het woord". Het verheugde 

ons echt dat Piet, na een pefi· 

ode van afwezigheid, te kennen 

gaf graag weer verhalen voor 

ons blad te willen vertellen. 

Ik tekende dan ook met genoe

gen zijn 'Herinneringen aan de 

Schietberg' op en sprak met 

hem af om hem met regelmaat 

te bezoeken om een nieuwe 

belevenis uit zijn mond op te 

tekenen. 

Uitzonderlijke 
belangstelling 

Piet hoefde nooit lang na te 
denken over een nieuw thema. 
Hij kon gemakkelijk putten uit 
zijn fabelachtige geheugen en 
zijn uitzonderlijke belangstelling 
voor zeer uiteenlopende onder
werpen en gebeurtenissen. Hij 
putte heel graag uit zijn eigen 
belevenissen. Zijn vertellingen 
liepen vaak uit op schaterla· 
chen. Het was elke keer een 
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plezier om hem te spreken. 
Zijn gezichtsvermogen was eerder 
al zodanig slecht geworden dat 
hij niet alleen zijn verhalen niet 
meer zelf kon schrijven. Hij was 
natuurlijk ook niet meer in staat ze 
te lezen. 
Hij genoot steeds met volle teu
gen, wanneer zijn zoon Theo hem 
voorlas uit Van Wirskaante. 
Door mijn vele bezoeken aan Piet, 
kwam ik ook regelmatig Theo 
tegen en bouwde een goed contact 
met hem op. 

Namens de redactie 

Groot was mijn verslagenheid toen 
op zondag 20 maart Theo mij 

belde met de droeve medede· 
ling dat zijn vader de avond 
ervoor was overleden. Ik heb, 
mede namens Amalia en de 
redactie de laatste eer aan onze 
trouwe medewerker bewezen. 
De tweede slag kwam op 26 
maart, toen ik hoorde van het 
plotselinge overlijden van Theo. 
Dank zij de bemoeienissen van 
Kees Haneveer- al jaren goed 
bevriend met Piet en Theo -
kreeg ik de gelegenheid om bij 
het afscheid van Theo aanwezig 
te zijn. Dat deed me goed. 
Het moet voor Piet een troost 
geweest zijn, te weten dat de 
familie Haneveer voor Theo 
vrienden, steun en toeverlaat 
zou blijven. 

Persoonlijk verlies ik aan Piet 
van der Flaes een trouwe 
vriend. Het contact met Theo 
had ik graag willen aanhouden 
en uitbouwen. 

Van Wirskaante zal de bijdra
gen van Piet node missen. Piet 
komt niet meer aan het woord. 
In alle oude jaargangen van ons 
verenigingsblad blijven zijn ver
halen bewaard en daarmee de 
herinnering aan een markante 
man. 

Piet en Theo, rust zacht. 



Van Puinhoop tot juweel (5) 

ANTOON VAN TU IJL 

In de laatste aflevering van deze 

rubriek (zie Van Wirskaante 

dec. 2011) eindigden wij onze 

rondgang door de gerestaureerde 

Remigiuskerk met een bewon

derende blik op de prachtige 

gebrandschilderde ramen van Jos 

Hendriks en het zeer oude kruis

beeld dat in 1648 ternauwernood 

van de beeldenstorm gered werd. 

In deze aflevering Jopen we een 

rondje door de kerk om ons te 

verwonderen over de pracht aan 

andere beelden die we aantreffen. 

Grote wens 

Zoals we eerder vertelden; het oor
logsgeweld was zodanig verwoes
tend voor deze kerk dat bijna de 
gehele rijkdom aan kunstschatten 
verloren ging. Dat moet voor toen
malig pastoor Pelckmans - groot 
kunstkenner en kunstliefhebber 
- heel erg verdrietig geweest zijn. 
Uiteraard was de verslagenheid bij 
de bevolking ook niet te beschrij
ven. Toen het kerkgebouw er weer 
in volle glorie stond, had hij nog 
een grote wens. Hij nam zich voor 
al het mogelijke te doen om de 
kerk weer aan te kleden met mooie 
waardevolle beelden. Bijna onbe· 
reikbaar leek zijn doel om beelden 
te zoeken die zoveel mogelijk gelij· 
kenis hadden met exemplaren die 

er eerst stonden. Het kunstzinnige 
gehalte van beelden die hij zocht, 
mocht zeker niet onderdoen voor 
de vroegere kerkschatten. 
Hij kreeg veel steun van vader Jos 
en zoon Jef Sax, beiden zeer nauw 
betrokken bij het wel en wee van 
de Remigiuskerk. Ook zij hebben 
zich zeer beijverd bij het zoeken 
van waardevolle beelden. Ook de 

opeenvolgende kerkbesturen heb· 
ben zich steeds positief opgesteld 
bij het aankleden van hun kerk. 

Veel spijt 

Laten we onze rondgang aan
vangen bij het hoofdaltaar. Daar 
staan een levensgrote Sint Petrus 
en een Sint Paulus. Deze twee 



pronkstukken zijn gesneden uit 
stevige boomstammen die later 
aan de achterkant uitgehold zijn. 
Ze komen oorspronkelijk uit Etten. 
Daar stonden ze ooit in de oude 
kerk. Pastoor Pelckmans kwam ze 
op het spoor en wist ze te verwer· 
ven. Sint Petrus is te herkennen 
aan de hemelsleutel die hij bij zich 
draagt. Ziet u ook dat zijn houding 
en zijn gelaatsuitdrukking laten 
zien hoeveel spijt hij heeft van het 
verraad dat hij pleegde tegenover 
zijn vriend Jezus? Sint Paulus met 
zwaard - hij werd onthoofd - heeft 
de houding van een redenaar en 
prediker. Zo moet hij eens op het 
grote plein in Athene gestaan heb
ben toen hij de Grieken de ideeën 
van Jezus van Nazareth uitlegde. 

Nadat men na de brand ontdekte 
dat in de zijwanden van het pries
terkoor zes Romaanse nissen aan
wezig waren, ontstond de wens om 
ze allemaal van een mooi beeld te 
voorzien. Hier treffen we Sint Hu
bertus aan, de heilige van de jacht. 
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Dit beeld stond vroeger helemaal 
achteraan in de kerk. Daardoor kon 
het op het nippertje gered worden. 
toen de kerk op 2 oktober 1 944 
al in brand stond. Vroeger was het 
met een laagje gips bekleed en wit 
geschilderd. Veel antieke beelden 
ondergingen dat lot toen men de 
gipsen beelden met hun Italiaanse 
kleuren mooi ging vinden. 
Sint Sebastiaan siert een an-
dere nis. Dit beeld - van de eerste 
martelaar - was voor de oorlog 
al in bezit van de kerk. Het bleef 
gespaard omdat het bewaard werd 
in de pastorie. 

De Heilige Catharina werd ook 
gered uit de brandende kerk. 
Het is ook ontdaan van gips- en 
verflagen. 
De Heilige Antonius van Padua 
is een schenking van de vroegere 
gemeentesecretaris Schurmans van 
Baarle-Hertog. Het beeld was toen 
al gerestaureerd. Alleen de rech
terhand was leeg. Jef Sax heeft 

-:,~ . . ·. 
' · ~ 

_:~ .•. __ .. ~ ·.·. 
~~- - ' ~ 

... -~1~~ .· 
~/I • I' ' 
• ' ·'." \ .-. f' • ' 

f I . • \ t }\_ t 

1 

.. "ol ~ ' • • -

V i t' 
I I ·' 

~ ! 

toen voor een zilveren bloementak 
gezorgd. 
Het beeld van Sint Drogo of Drogus 
werd gevonden bij een antiquair 
in Breda. Jef Bax kwam deze 
heilige herder en pelgrim op het 



spoor. Het beeld paste goed in de 
verzameling van de kerk en werd 
aangeschaft. 

Onder het stof 

De Heilige Johannes evangelist 
was al lange tijd in bezit van de 

kerk, maar niemand wist dat. Jet 
Sax ontdekte het min of meer bij 
toeval op de zolder van het koets
huis van de oude pastorie. Zwaar 
onder het stof na jaren vergetel
heid. Toen de handveger er over
heen gegaan was, bleek het beeld 
veelkeurig beschilderd te zijn. 
Pastoor Merlens opvolger van 
Pelckmans - werd het gauw eens 
met het kerkbestuur. Het Johan
nesbeeld onderging een grondige 
restauratie en kreeg een plaats in 
een van de nissen. 
Dezelfde geschiedenis hoort ook bij 
een beeld van Sint Petrus. 

Het stond op hetzelfde zoldertje. 
Antiquair Peters uit Tilburg gaf 
waardevolle adviezen, zodat tot 
restauratie werd besloten. Nu past 
dit oude beeld perfect in de verza
meling van de kerk. 

Boven het linker zijaltaar staat 
mooi afgetekend tegen de witte 
muur een prachtig Mariabeeld. Zo 
prijkt er een gelijkwaardige Sint 
Jozef boven het rechter zijaltaar. 

> 

Pastoor Pelckmans heeft ze ver
worven. De herkomst is niet zeker. 
Mogelijk komen ze ook uit Etten. 
Het is wonderlijk hoeveel deze Ma
ria lijkt op het vooroorlogse beeld. 
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Waardevolle tip 

Achter in de kerk treffen we een 
beeldengroep aan die het kerst
gebeuren voorstelt. Daar zit een 
mooi verhaal aan. Op een bepaald 
moment gaat de Baarlese WV 
op zoek naar een kerstgroep om 
daarmee kerstsfeer te scheppen op 
een mooie plaats in het dorp. Jos 
Bax krijgt via via een waardevolle 
tip. Er zou bij een antiquair in Am
sterdam een geschikt stuk te koop 
zijn. Pater Ed Loffeld - voorzitter 
van de WV - pastoor Merlens en 
Jos Bax reizen af naar het noorden 
om te gaan kijken. Zij treffen een 
witgeschilderde beeldengroep aan. 
Een geknielde Maria en Jozef, met 
daartussen een kribbe met het Je
zuskind. De groep staat opgesteld 
in een houten omkasting. Ondanks 
de witte overschildering straalt 
de neogotische beeldengroep een 
bijzondere kwaliteit uit. Men gaat 
tot aankoop over en de beelden 
worden voor restauratie naar een 
Brussels atelier gebracht. 
De verrassing is groot, wanneer 
blijkt dat deze beelden gemaakt 
zijn door de beroemde bouwmees
ter en beeldhouwer Pierre Guypers 
0827 -1921). Vanaf dat moment 
denkt men er niet meer aan om 
deze kostbare kunstschat buiten 
op te stellen. Ze kreeg een mooie 
plaats In de doopkapel. 
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Van verre 

Naast de hoofdingang van de kerk 
staat een groot houten Heilig-Hart
beeld. Het valt door zijn formaat en 
stijl een beetje uit de toon. 
Al eerder merkten we dat sommige 
beelden van verre kwamen. 
Dat geldt hier ook. De kerk 
verkreeg het door een schenking. 
Oorspronkelijk is het afkomstig uit 
de Dominicanenkerk van Oostende 
en het was al gerestaureerd toen 
het hier aan kwam. 
Er is ook nog een beeld van 
O.L.Vrouw, Moeder van Smarten. 

Het werd aangeschaft door pastoor 
Pelckmans. De herkomst van dit 
beeld konden we niet achterhalen. 

We kijken ook naar de preekstoel; 
een heel fraaie met een ingewik
kelde geschiedenis. Lang geleden 
moet hij dienst gedaan hebben 



in een Franciscaner klooster-
kerk in Antwerpen. Om voor ons 
onbekende redenen is hij ooit in 
het Nederlandse 's Heerenberg 
terecht gekomen. buiten gebruik 
geraakt en opgeborgen in een 
schuur. Daar vond antiquair Peters 
hem. Hij tipte pastoor Pelckmans 
en die kocht hem ondanks de 
slechte staat waarin het pronkstuk 
verkeerde. In de kuip zitten vier pa
nelen. waarvan er twee volkomen 
vergaan waren. Die moesten bij de 
restauratie nieuw gemaakt worden. 

Ze stellen vier taferelen voor uit het 
leven van Sint Franciscus. Zeer bij
zonder aan deze preekstoel zijn de 
zes cariatide-achtige vrouwenfigu
ren. Vier ervan dragen de kuip en 
stellen de jaargetijden voor. Dat is 
te zien aan wat zij bij zich dragen. 
De twee onder aan de trap stellen 
het Oude en het Nieuwe Testament 
voor. De zes vrouwenfiguren zijn 
uitermate mooi gesneden. Let bij 
gelegenheid eens op de gave vorm 
van de handen en de gezichten. 
Die verraden het vakmanschap 
en het kunstenaarschap van de 
maker. 

Ombouwen 

Nu missen we tenslotte nog een 
heilige die in dit godshuis echt 
niet mag ontbreken. Zo dacht ook 
Jef Bax en hij ging op speurtocht 
bij vele antiquairs of hij ergens 
een beeld van Sint Remigius kon 
vinden. Dat viel nog niet mee, 
want deze Reimse bisschop is in 
België en Nederland niet zo goed 
bekend. Toch is het hem gelukt de 
kerk te voorzien van een beeld van 
de patroonheilige. Hij vond op een 
bepaald moment een beeld van 
Sint Augustinus, ook een bisschop 
met mijter en kromstaf. Nu hebben 
heiligen meestal bepaalde attribu
ten bij zich, welke verwijzen naar 
hun kwaliteiten. Jef Bax bedacht 
zich niet lang en zag al gauw voor 
zich hoe de restaurateur in Brussel 
de rechterhand van Augustinus zou 
'ombouwen' om een hand te ma
ken met een boek en twee ampul
len. Dat zijn voorwerpen waarmee 
Sint Remigius wordt uitgebeeld. De 
ampullen herinneren namelijk aan 
het verhaal dat de Heilige Geest 
ampullen met olie kwam brengen 
die nodig was bij de doop van 
Clavis. Door deze ingreep op een 
bestaand beeld heeft de Remi-

giuskerk ook een beeld van zijn 
patroon hei I i ge. 

Uit de bovenstaande beschrijving 
kunt u opmaken dat kosten noch 
moeiten gespaard werden om onze 
Remigiuskerk niet alleen uit de as 
te laten herrijzen. Ook de aankle
ding van het interieur is met grote 
zorg uitgevoerd. Onze bewondering 
gaat uit naar de mensen die zich 
daarvoor volhoudend ingezet heb
ben. 

Tot slot 

Het gereedkomen van de weder
opbouw werd in Baarle natuurlijk 
gevierd. Wij vonden daarvan een 
mooi bewijsstukje terug. Enige tijd 
geleden ontving Amalia een uitge
breide schenking van de kinderen 
VanGilsen Maria de Bont. Daarin 
bevond zich een grote verzameling 
muziekpapieren uit de nalaten
schap van de vroegere koster-
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organist-koorzanger Louis van Gils 
van de St. Remigiuskerk. Bij het 
sorteren daarvan kwam tot onze 
verrassing een 'Torenlied' tevoor
schijn. Het staat op een getypt blad 
waar met de hand cijfermuziek 
bijgeschreven werd. De dichter en 
de componist zijn ons niet bekend. 
Weet iemand van onze lezers dat? 
Wij laten de tekst hier volgen. Met 
dit lied sluiten we onze reportage 
over de wederopbouw van de St. 
Remigiuskerk af. Ze herrees vanuit 
een puinhoop tot een juweel. In de 
voorbije maanden werd dit juweel 
met een nieuwe restauratiebeurt 
nog eens grondig 'opgepoetst' ( 19). 

TORENLIED 

Er zijn vele jaren vervlogen, 
Na d'oorlog die gruwelijke tijd, 

Toen de toren van Baal voor ons 
ogen 
In vuur en in vlam lag verspreid. 
Gij roemrijken, oud eiken toren 
Van honderden jaren al oud, 
Gij had vele mensen bewogen, 
Gij bracht vele harten in rouw. 

Refrein: 
Bim bom, klokkengebrom; 
Wat waart gij toch enig in toon. 
Bim bom. klokkengebrom; 
Wat klonk uwe stem edel schoon. 
Uw lofliederen klonken in klaarlich
ten toon, 
Rinkelende klinkelende klonk. 
De bedeklok maakte ons mensen 
zo vroom. 
Rinkelende klinkelende klonk. 

Toen de lente dat jaar hare stralen 
En vogeltjes zond in de lucht, 

Toen was er groot nieuws in ons 
Baarlen, 
Er waren veel harten gelucht: 
De toren die gaat weer herrijzen 
En komen op 't oud fundament. 
Hij zal ons het uur weer gaan 
wijzen. 
Zijn roem en zijn eer en talent. 

Refrein: 
Bim bom klokkengebrom; 
Galmen gaan op weer in Baal. 
Bim bom klokkengebrom; 
Dat gij zult spreken uw taal. 
Uw lieflijk, wonderlijk, bronzen 
geluid, 
Rinkelende klinkelende klonk, 
Zal galmen in noord, in oost. west 
en zuid, 
Rinkelende klinkelende klonk. 

Daar praalt hij, die statige toren, 
Voltooid als een prachtmonument, 
Met het kruis dat zo fier in den 
hoge 
De vrede aan Baarleweer schenkt. 
Gij goudgele haan op de toren, 
De kenner van weer en van wind, 
Gij komt weer uw werk voltooien, 
Gij wordt door heel Baarle bemind. 

Refrein: 
Bim bom klokkengebrom; 
Straks roept gij ons bij elkaar. 
Bim bom klokkengebrom; 
Bij droefheid en vreugde voorwaar. 
Een ruisende dreun, bij storm en 
gevaar, 
Rinkelende klinkelende klonk. 
Wij loven en danken u altijd 
voorwaar. 
Rinkelende klinkelende klonk. 

(Wie de muziek van dit lied wil 
inzien, kan het originele stuk op
vragen in Bidoc tijdens de normale 
openingstijden van het Heemhuis). 



Over musterd bèène en kermis houwe ... 

FONS WILLEMSEN 

We zaten midden in de bezet-

tingstèèd. Ge kost'dè goed 

merken want 'r was overal te kort 

aon. De mensen mossen d'r èègen 

mee van alles behelpen en veul 

hadden gewoon geen stook mer. 

Dè's veul etg in de winter. Ook 

de botterfebriek kos mer heel 

moeilijk draoiend gehouwe wörre. 

Daor hebbe we wè op gevonden. 

Wij zorgden dè'ze musterden 

rnastepinnen kossen stoken. 

Om wè te verdienen 

Zo kwaam 't dè Lowie Vugt en ik 
musterd gingen bèènen veur Bart 
van de Mulder. Dè was èègenlijk 
Theeuwes. Die leverde die tak-

kenbossen van ons aon de febriek. 
Zo wieren 'r in die daogen veul 
mastabossen uitgedaan. Wij haal
den ook de pinnen uit de grond. 
Dè was heel kaoi wèèrk. Mèr jao, 
ge mot weten; wij waoren allebaai 
onderduiker. Maor ge moet iets 
doen om wè te verdienen. 
Alle daogen mossen we ver van 
huis want wij werkten in Broek
manna bossen. Dè was links van 
de weg a's ge van Ulicoten naor de 
Baalbrug reed, in den hoek van de 
Berndendreef en 't Zigraeck. 
Bart zee tegen ons: "Ge kunt wel 

driehonderd musterds per dag 
maoken. Het ligt aon oew èègen. 
Maokte ze te dik, dan haalde dè tal 
nie. Een paor takken, enen draad 
er rond en klaar!" Zo maokt'r veul 
op enen dag! We kregen anderhal
ve cent per stuk. De eerste week 
bond ik 1650 bossen. Reken maor 
uit; dè was ruim 24 gulden. In die
jen tèèd verdiende niemand veul 
geld. Nao een paor weken haalde 
ik 1800 stuks per week. Daorveur 
moest ik dan wel hard peezen. 
Het uitsteken van mastenpin-
nen was nog zwaoder wèèrk. Ik 



ging die stronken ook klieven. Dè 
verdiende nog beter want ik kos dè 
heel goed. 

Zo verdiende ik overdag veur ons 
thuis. 's Aovonds en 's naachts 
werkte ik veur m'n èègen mee 
smokkelen. Dè dee ik veur ene pot 
bier te kunnen kopen. Ge kent dè 
toch; ge zèèt jong en ge wilt wel 
's wè en toch al zeker in den oor
logstèèd. Eén ding weet ik intussen 
heel zeker: van werken gaod'de nie 
dood! Moest'r gewerkt wörre, dan 
heb ik m'n èègen nooit gespaord. 
'k Waar èègenlijk een bietje enen 
beul veur m'n èègen. Ik dee dè 
veur thuis en dè was nodig ook. 
Nao d'n oorlog heb ik ook altij veul 
en hard gewerkt. Onze pa is in d'n 
oorlog gestorven in de kelder van 't 
pakhuis of't ouw botterfebriekske. 
Vanaf toen was ik de kostwinner, 
want 'r waoren nog geen sociaole 
verzieningen. Ge moogt gerust 
weten; dè viel nie mee! 

Saomen schommelen 

Onderduiker of nie, wij gingen 
regelmaotig uit. Dè's toch normaol 
as ge jong zèèt. Ge zet dan ook 
nie zo gaauw bang. Ikke toch nie. 
Eègelijk zed'de dan een lomp l~alf, 
want ondanks dè ik onderduiker 
was, ging ik regelmaotig richting 
Castel en Hoogstraaten om daor uit 
te gaon. We waoren dan gewoon
lijk mee z'n vieren: Toon Leyten, 
Lowie Vugt, Driek Koyen en deze 
Fons Willemsen. Als die 'd'r nie 
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bij was, dan ging 't feest nie door, 
zeejen de aander drie. 
Zo zèèn we ene keer naor Hoogs
traaten gerejen. Daor waar't 
kermis. Wij waoren daor zo wè 
over dieje kermis aon't gaon en 
toen vroeg een mèske, zo'n heel 
schoon ding, zo maor aon mèn 
om saomen te schommelen. In 
diejen tèèd haj ik 't nog nie zo op 
vrouwvolk, maor ik haj aleengoei 
pint op, begos zo al een bietje 
troebel te zien en durfde daorom al 
wè meer as aanders. Dus ik meej 
da jong veulen de schommel in. Ik 
geef dieje kermismens 200 frank 
en vraog hoelang wij daorveur in 
de schommels mochten blèèven. 
"Een uur, as ge wilt", zeej hij. Dè 
stond dè meidje wel aon. Ze haj 
trouwens de slag goed te pakken, 
want wij schommelden al rap 
tot boven in de tent. Wè kon dè 
meske schommelen! Die kende 
echt geen bang! Bij men begos 't 
in m'ne buik al wè te klotsen en te 
rommelen en in m'ne kop draaide 
't alle kaanten op. Ik waar zo zat 
as een pinneke en bij elke zwaai 
wier 't erger. En dè meidje ging 
gewoon deur. Ze waar helemaal 
in d'r element. Ikke nie. Ik hong 
as ene slappe jaonus daor tussen 
die stangen en ik vroeg of ze toch 
nie wou stoppen. Ten leste ben ik 
in dè bootje gaon zitten. Ik kos er 
niks aon doen, maor ik was zo ziek 
as 'nen hond. D'r rokken waaiden 
over m'ne kop, maor ik docht er 
nog nie aon om te kèèken wè daor 
te zien waar. Ik was zo misselijk. 

M'n kameraojs stonden natuurlijk 
te kèèken naor dè schouwspel. 
Daor zouwen ze laoter wel over 
beginnen, docht ik. 
Eindelijk, eindelijk liet dieje ker
misman ons stoppen en wiggel de 
waggel ging ik Hoogstraten in. "Gij 
brengt men toch wel naor huis", 
zeej dè meidje. Ik zee wel van jao, 
maor het kwaam er toch nie echt 
van. Ik ben een stukske mee haar 
meegewankeld en toen bekroop 
men de angst om zo heur ouwelui 
tegen te komen. Dè kon nie, docht 
ik bij m'n èègen. Dus ik zee op 
zeker moment: "Nou, van hier af 
witte gij voort wel hoe ge thuis
komt. Houdoe." 

Zo rap ik kos zocht ik m'n kame
raojs weer op. Die haj ik gaauw 
genog gevonden. Ik pakte weer 
maor een potje bier om nuchter 
te worden en wij liepen de kermis 
weer op. In diejen tèèd stond er al
tij wel ergens ene fotograaf tussen 
de kraomen. Ik haj weer lef genog 
veur een geintje. Toen ik er langs 
liep staak ik m'ne kop tussen den 
driepoot van de fotograaf en liep 
meej z'n apparaot weg. Dè man
neke wist van de schrik nie wè te 
doen. Een bietje verder zette ik z'n 
spullen weer netjes neer. Hij was 
zo blij dè ik niks kapot gemaokt 
haaj, dè'tie van men een schoon 
foto maakte. Twee Belse gendèèr
mes stonden er op te kèèken en 
laachten ermee. Die foto heb ik 
laoter opgehaold en altij goed 
bewaord. 



Merkwaardigheden (69) 

Vruchtbare bliksemflits 

ANTOON VAN TUIJL 

Onze heemkalender van 2011 is 

gewijd aan kunstenaars in Baarle. 

De maand juli was voor Josje 

Schroot. De tekst begint als volgt: 

"In een Baarlese tuin, bezaaid 

met stukken metaal van allerlei 

soort en maat, kleur en vorm, met 

schroot dus, kun je haar tegen· 

komen met voorschoot en laskap, 

zodanig aan het werk dat de 

vonken eraf spatten". 

Kansen bieden 

Voor Josje, beeldend kunstenaar, 
was schroot hét materiaal om 
mee te werken. Daarnaast was zij 
voortdurend en heel gedreven in 
de weer om andere, vooral jonge 
kunstenaars kansen te bieden hun 
werk te laten zien. Daarvoor stelde 
ze haar huis open en toonde zich 
een goede gastvrouw voor expose
rende kunstenaars en bezoekers. 
Enigszins teleurgesteld is Josje met 
deze activiteit gestopt. Baarle is in 
veel opzichten een merkwaardig 
dorp. Een betreurenswaardige 
merkwaardigheid is m.i. dat in 
Baarle niet veel gevoel voor kunst 
te vinden is. Dat was ook de 
ervaring van Josje Schroot. Voor 
haar was het reden om de lier aan 
de wilgen te hangen en Baarle te 
verlaten. Haar gedrevenheid is niet 

weg. Elders wijdt zij zich aan een 
andere passie: kansarme jeugd op 
weg helpen. 

Monumentje 

Voor haar vertrek bood zij ieder 
die dat wilde gelegenheid een 
werkstuk te kopen. Ik ben gaan 
kijken en trof een zeer merkwaar
dig 'product' aan. Meteen had ik 
het gevoel dat dit 'monumentje' in 

Baarle moest blijven. Er hangt een 
verhaal aan. 

Op zekere dag of nacht- Josje 
weet de juiste datum en tijdstip 
ook niet meer- trekt er een kort 
maar hevig onweer over Baarle. 
Het bliksemt fel en de donder 
dreunt. Dan is daar plotseling wel 
een heel scherpe bliksem recht 
boven het dorp, gevolgd door een 
kort gesis en meteen daarop valt er 
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een ongekend harde klap die tot in 
verre verten narommelt. Dat moet 
een inslag geweest zijn. Inderdaad, 
het vieringtorentje van de Holland
se kerk is geraakt. Het ijzeren kruis 
op de top is onherkenbaar. 

Wonderlijk 

Na enige tijd worden er reparaties 
uitgevoerd. Dat houdt in: eerst de 
schade opruimen en dan herstel
werk uitvoeren. Het totaal mis
vormde kruis komt in de afvalbak 
terecht. Het toeval wil dat juist 
nu Josje Schroot passeert. Zij ziet 
'schroot' tussen dat afval liggen en 
vraagt of ze dat mag meenemen. 
Dat mag! 
Thuis gekomen, bekijkt ze met 
haar kunstenaarsoog het ver-
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wrongen stuk metaal eens goed. 
Meer dan merkwaardig is het te 
noemen dat de klap en de hitte 
van de bliksem het torenkruisje 
niet 'mis'vormd hebben, maar 
'ge'vormd tot het silhouet van een 
zwangere vrouw. Wonderlijk en 
voorwaar een vruchtbare bliksem! 

Ik heb dit merkwaardige werk
stuk gekocht. Dit product van een 
hardhandig natuurmoment is in 
het Heemhuis te zien, als een 
merkwaardig stukje Baarlese ge
schiedenis en een herinnering aan 
een gedreven kunstenares. 



Arme Amalia (76) 

ANTOON VAN TUIJL 

Met genoegen vermelden we op

nieuw een ruime lijst van schen

kingen. U zult zien dat heef wat 

mensen weer aan Ama/ia dachten 

toen ze zich bij bepaalde voor

werpen, boeken of foto's de vraag 

stelden: wat doen we hiermee? 

Zij namen de juiste beslissing; ze 

boden het aan in het Heemhuis. 

Daar bekijken wij of het past in 

onze verzamelingen. Is dat zo, 

dan nemen wij het in dank aan. 

Is dat niet zo, dan zoeken wij een 

geschikte bestemming en nemen 

het evengoed in dank aan. 

De volgende zaken werden ons in 

de voorbije maanden aangeboden. 

Een grote foto van het gemeen
tehuis van Baarle-Nassau met 
een deel van de Singel, vanuit de 
hoogte gezien. De foto is van vóór 
1975 - een volle doos met com
muniediploma's, zoals de parochie 
van St. Sernardus uit Ulicoten die 
vroeger uitdeelde aan haar com
muniekantjes-twee oude radio's 
- een verzameling boeken - een 
grote foto van een soldaat uit WO 
I - enkele rapporten betreffende 
Baarlese zaken - een poster met 
oude ambachten - een serie devo
tieprenijes - een stichtelijke tekst 
- enkele oude foto's een paar 
oude gemeentegidsen - een pakket 
verkiezingspamfletten van gemeen
telijke partijen - enkele kranten
knipsels - het Noord-Brabants 
Buukske - acht drinkglazen van 
het Baarlese bronwater Barle-Duc 
- een oude landkaart met de titel : 
'Nieuwe kaart van de Baronie van 
Breda' (facsimile) - een ironisch 
plakkaat over de laatste vaststelling 
van de enclavegrenzen - vijf kruis- terklooster 'Manna Absconditum' 
beelden, verschillend van materiaal (van de Benedictinessen) -een 
en formaat, maar met zeer mooie 
erbij - twee koperen schilden 
met de lijdende Jezus en Maria 
wijwatervaatje op een wandschild 
waarop een Christuskop - een 
huiszegen in de vorm van een 
rond houten bord met daarop een 
kruisje in een wandkapelletje -
enkele folders over Noord-Brabant 
-een adressenlijst van Baarlese 
verenigingen uit 1982 - een 
huwelijksfeestgids - het boekje 
'Baarle, Proeftuin van Europa' 
een pen van het Baarlese zus-

tekstboekje van een musical ter ere 
van een bruidspaar - een verzame
ling boeken waaronder zangbun
dels, school- en leesboekjes - drie 
huiskapelletjes met beelden van 
Don Bosco, Broeder lsidoor en 
Q.L.Vrouw-enkele losse servies
stukken - grote portretten van het 
Nederlandse koningspaar en de 
Belgische koninklijke familie- een 
koffie/theeservies in wit porselein 
met een blauw siermotiefje - een 
tijdschriftknipsel over het Baarlese 
grensstation - een bundel tijd-
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schriften 't Pompierke' van de 
Brandweer van Baarle-Nassau 
een stapel boeken waaronder een 
'Gedenkboek WO I, 1918-1919' 
-een ingebonden jaargang van de 
Katholieke Illustratie - een serie 
boeken waaronder een sprookjes
boek over de Efteling in Brabants 
dialect - een leesboekje van Rog
geveen - enkele planten- en tuin
boeken - drie kerstengeltjes - een 
blikken trommeltje met spreuken 
erop- een warmwaterkruik van 
rubber en een van roestvrij staal 
- een werkplaatsprikklok met een 
kaarthouder voor de werknemers 
een bruin-aardewerken kruik - een 
prentenboek van de kinderbiecht 
- een serie bidprentjes - een asbak 
met opschrift van de Limfa Limo
nadefabriek - een bundel knipsels 
over Baarle - drie metalen. met 
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zwaar leer beklede geldcassettes 
- een geëmailleerde drinkbak voor 
postduiven - vier kilo granen voor 
het inzaaien van 'onze' akkerrand 
langs het fietspad bij de Eikelen
bosch - ingebonden nummers van 
het blad 'De Stad Antwerpen' uit 
1933, waarin artikelen over Baarle 
staan twee grote porseleinen iso
latiedoppen (helaas met schade) -
een boekje met de biografie van de 
H. Sernardus van Clairvaux - een 
klein kerkboekje voor kinderen. 

Deze schenkingen ontvingen we 
(in willekeurige volgorde) van: 
familie Vogels-Moeskops, Frans 
Beekmans, Théresia de Bont-Ver
heijen, Jac Braspenning, Remco 
van Tilburg, Louis Verschueren, 
Ad Vriens, Ad Kusters, familie Gat
zen. Mevrouw Willemsen-van Vugt, 

familie Jongenelis. familie Baay, 
familie Verschueren, Mevrouw 
Diepstraten. Mevrouw Jansen 
van Gooi. Femie Lückman, Frans 
Tuijtelaars. lneke van Strijp, Noor 
Hoogenbosch, Johan Remeijsen, 
Wim Geerts, Mevrouw van de 
Lindeloof. 

Aan alle gulle gevers zeggen wij 
hartelijk dank. 
Tot volgende keer. 



Toeristisch project "WOl in de grensregio. 
Vergeten? Opgehelderd!" (2) 

HERMAN JANSSEN 

In de vorige aflevering werd de 

lange weg beschreven die het 

ambitieuze project tot dan toe 

had afgelegd, van Impulsfonds tot 

Leader Markaante Kempen. Een 

projectstuurgroep en vier gemeen

telijke werkgroepjes zijn inmiddels 

geactiveerd. Laten we, in afwach

ting van de concrete resultaten, 

alvast de uitvoeringsfase toe

lichten. "WOl in de grensregio" 

Plannetje van de Dodendraadroute. 

___.-) 

bestaat uit vier projectonderde/en: 

een fietsroute, wandelroutes, een 

cursus en een boek. Alle vier zijn 

ze gepland tegen eind 2013. De 

fietsroute vraagt ongetwijfeld de 

grootste investering, zeker op 

financieel gebied. 

Per fiets op verkenning 

Een eerste projectonderdeel bestaat 
uit het realiseren van een fietsroute 

die focust op de gebeurtenissen in 
onze grensregio tijdens de Eerste 
Wereldoorlog. Centraal daarbij staat 
de oprichting van de dodendraad 
door het Duitse leger, medio 1915. 
Zo'n fietstocht zou je bij wijze 
van spreken overal langsheen de 
Belgisch-Nederlandse grens kun
nen uitstippelen. Een route in onze 
omgeving krijgt echter een extra di· 
mensie door de aanwezigheid van 
de Belgische enclaves. Deze waren 
destijds niet bezet door het Duitse 
leger en bleven onder controle van 
de Belgische regering in balling
schap. Samen met de strook achter 



Het traject van de Dodendraad langs heel de Belgisch· 
Nederlandse grens. 

Het koninkrijk Vrij België bestond uit de Westhoek en de 
enclaves van Baarle-Hertog. Oe rode lijn duidt het front 
tussen de geallieerden en de Duitsers aan. 

de IJzer vormden ze het koninkrijk 
"Vrij België". 

De route voert de fietsers van 
vrij België naar bezet België. Ze 
passeren het grondgebied van 
neutraal Nederland. In bezet België 
passeren we bovendien twee 
gebieden met een aparte status: 
"vóór de draad" en "achter de 
draad". Het was namelijk zo dat 
de dodendraad niet overal precies 
de rijksgrens volgde. Zo werden 
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de drie "bulten" van de provincie 
Antwerpen gewoon afgesneden, 
waardoor dorpen als Meer, Meerle, 
Minderhout (gedeeltelijk), Poppel, 
Weelde en Ravels achter de draad 
terecht kwamen. Stof genoeg voor 
een boeiende fietstocht! 

Dit centrale thema gaf aan de 
fietsroute haar klinkende naam: de 
"Dodendraadroute". Er is geopteerd 
voor een interactieve. recreatieve 
fietsroute van ongeveer 37 km 

langs Baarle-Hertog, Baarle
Nassau, Hoogstraten (Minderhout 
en Wortel), Merksplas en Ravels 
(Weelde-Statie). De nieuwe fiets· 
route zal alle Baartese belevings
punten uit de Eerste Wereldoorlog 
met elkaar verbinden. Zij voert ons 
langs de grillige Baarlese encla
ves, naar de prachtige beekdalen 
van het Merkske en de Mark (met 
watermolen) en langs de vroe-
gere tandloperkolonie van Wortel. 
Onderweg passeren we fietsvrien· 
delijke horeca en reconstructies 
van de elektrische draadversperring 
uit WOl. Op deze manier willen 
we blijvend de aandacht van de 
toerist en de recreant op dit thema 
trekken. 

Fietsknooppunten 

In principe kan overal op de 
route gestart worden. De fietsers 
doorkruisen onze regio in tegenwij· 
zerzin (linksom) langs grotendeels 
bestaande fietsknooppunten en en
kele nieuw te ontwikkelen verbin· 
dingen. Daarvoor werd een uitbrei
ding van het netwerk aangevraagd. 
Zo zal ook het nieuwe fietspad over 
de Haldijk in het knooppunten
netwerk opgenomen worden. Ook 
op Belgisch grondgebied worden 
mogelijk nieuwe fietsknooppunten 
aan het netwerk toegevoegd. We 
denken daarbij aan een uitbreiding 
langs het Withof en de Laarmolen 

Fietspad van het Withof naar de 
watermolen in Hoogstraten. 



in Hoogstraten en langs Staakheu
vel en de Wittekeiweg in Wortel en 
Merksplas. 

Infoborden 

Langs de Dodendraadroute voor
zien we dertien infopanelen met 
teksten en foto's. Het ontwerpen en 
aanmaken van deze borden wordt 
aan een gespecialiseerd bureau 
uitbesteed. De frames worden door 
de afdeling metaal van de techni
sche school in Hoogstraten {VITO) 
gemaakt. Vaste onderdelen voor de 
infoborden zijn een hoofdthema, 
een rubriek met korte citaten, een 
overzicht van de dodelijke slachtof
fers bij de draad. eventueel wat 
extra informatie over een ingespro
ken verhaal en een routekaart. 

Langs het Bels Lijntje (Paralelweg, 
Baarle-Nassau) komt een bord 
met als hoofdthema: "Welkom in 
Vrij België". De fietser krijgt hier 

''"""" 

Loveren. Het infobord wordt wellicht bij de lantaarnpaal 
geplaatst. 

informatie over de enclaves en de 
gevolgen ervan voor WOl. Vanop 
deze plaats is er zowel uitzicht op 
de twee Baarlese kerktorens als op 
de zijvleugel van het Cultureel Cen
trum. waar in 1914 veel soldaten 
uit Amsterdam ingekwartierd wa
ren. Bij het Heemhuis voorzien we 

een informatiebord met als thema: 
"Baarle-Hertog, centrum van de 
brlevensmokkel". Het oud-postkan
toor, het voormalige gemeentehuis, 
de vroegere zaal St.-Remi en het 
monument voor Miet Pauw krijgen 
hier de nodige aandacht. Het bord 
in de Burgemeester van Gilsastraat 
handelt over "Het Belgisch militair 
zendstation MN 7", zijn belang 
voor het oorlogsverloop en zijn 
gevolgen voor de lokale bevolking. 
Op Loveren kiezen we als hoofd
thema voor "Nederland. neutraal 
in het wereldconflict", waarna we 
Baarie-centrum verlaten om een 
fl ink eind te fietsen. 

De Schoorhoeve in Minderhout 
(Hall krijgt als hoofdthema: 
"Opgesloten tussen dodendraad 

Schets van de Infoborden zoals voorzien in het dossier. 

en grens". Hoe was het om de 
dodendraad (ten zuiden) en de 
rijksgrens (ten oosten, ten noorden 
en ten westen) niet meer te mogen 
passeren? Als je geen contact meer 
hebt met familie en vrienden? Als 
je kinderen studeren aan het Klein 
Seminarie in Hoogstraten en zij 
jarenlang niet meer naar huis kun
nen? Als er geen voedsel ingevoerd 
wordt? 
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Ook bij het herdenkingskapelletje in Castelre komt een 
infobord van de Oodendraadroute. 

Schrans, Castelre. Op het grasveld voor de wei komt een 
infobord. 

Oe Torendreef in Wortel-Kolonie. 
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In Castelre (Hooiberg) is het 
thema: "Door de draad van de 
parochie gescheiden". Hier waren 
de kerk en de school niet meer 
bereikbaar. Een Belgische legeraal
moezenier werd als noodpastoor 
aangesteld. Hij was actief voor het 
Belgische leger en werd door de 
Duitsers van spionage en rekruten
smokkel verdacht. Vele maanden 
lang werd een café gehuurd om er 
ue heiligernis op te dragen en om 
er les te geven. Daarna werd een 
noodkerk/noodschool opgericht, 
het startpunt van een jarenlange 
schoolstrijd. Nog in Castelre, ter 
hoogte van de Schrans, luidt het 
hoofdthema: "Spanning bij de rijks
grens". We bespreken de spanning 
veroorzaakt door de dodendraad, 
met verhalen over de dood van 
Jeanne Philipsen en de ontmoe
ting tussen de communicantjes 
van Minderhout en Castelre. Ook 
de spanning tussen België en 
Nederland tijdens en na WOl komt 
aan bod. 

In de buurt van het Withof en 
de watermolen komt "De Duitse 
bezetting" aan bod. Hier staan 
inkwartieringen en opeisingen 
centraal, maar ook het plaatselijke 
verzet daartegen. Op de grens 
tussen Castelre (Schootsenhoekl 
en Wortel verneemt de fietser meer 
over het thema: "Van economische 
blokkade tot oorlogskost". Geen 
spek met eieren tijdens de Eerste 
Wereldoorlog! Wat dan wel? In 
Wortel-Kolonie komt informatie 
over het leven en het werk van de 
"Grensgidsen". Ook verhalen van 
de Spaanse Griep en Russische 
krijgsgevangenen komen hier aan 
bod. 

In Merksplas (Heikant) luidt het 
thema: "Hoe zou het met onze jon
gen zijn?" Hier gaan we na hoe de 



mensen erin slaagden om contact 
te houden met hun zoon in het 
Belgische leger en onderstrepen we 
het belang van de brievenpost. Het 
infobord bij het Vredesmonument 
de Dodendraad (Zondereigen) blijft 
behouden en op Gel komt een bord 
met als hoofdthema "De gevolgen 
van het afsluiten van de grens", 
over het leven bij de dodendraad. 

In Ravels {Weelde-Statie) is het 
thema "Op de vlucht" en nemen 
we een kijkje in het vluchtoord 
Baarle-Grens. Ook hier is de do
dendraad nooit ver weg. 

Ingesproken verhalen 

Naast de traditionele informa
tieoverdracht door middel van 
infoborden langs het parcours, is er 
ook geopteerd voor het aanbieden 
van een innoverend audio systeem 
("Storytelfing", in de toekomst 

evt. "QR-codes") met verhalen bij 
de infoborden. Concreet wordt er 
samengewerkt met Navitell, een 
bed rijf dat zorgt voor de digitale 
ontsluiting. Verhalen kunnen dan 
thuis gratis gedownload worden 
op een MP3-speler of een smart
phone. Ze zijn tegen streamings
kosten en onder voorbehoud van 
de geschiktheid van het netwerk 
ook ter plaatse te raadplegen via 
een smartphone of te beluisteren 
via een telefoonnummer tegen 
zonaal tarief. 

Er zullen elf ingesproken verha-
len beschikbaar zijn. Het betreft 
telkens een persoonsgebonden 
verhaal van een drietal minuten, 
bij voorkeur over lokale mensen. 
Het inspreken ervan gebeurt door 
leerkrachten van de academie voor 
muziek en woord De Noorderkem
pen, voor wie een opnamestudio 
wordt gehuurd. Zo komen authen-

Ra bobank 

tieke verhalen over volgende per
sonen aan bod: Henricus van Gilse 
(burgemeester van Baarie-Hertog 
en spilfiguur bij de oprichting van 
het zendstation MN 7), Leon Baes 
(noodpastoor van Castelre en spion 
voor het Belgisch leger), Miet Pauw 
(als tiener reeds een grensgids), 
Jan Vleugels (brievensmokkelaar 
en grensgids, schrijver van het 
boek "Rakkers der grenzen), het 
gezin Claes (vluchtelingen uit 
Aarschot), drie studenten van het 
gezin Desmedt (van het Helke in 
Minderhout), Lisa Huybrechts (van 
Ghil) en de dodendraadslachtoffers 
Sjoke en Take Verheyen (twee dode 
zussen uit Castelre), Max Skölle 
{betrokken bij het bloedigste inci
dent langs heel de dodendraad), 
Jaak Verstraelen (van de Heikant 
in Merksplas) en Louis Van Den 
Heuvel (doodverklaard in de Frans
talige pers, maar hersteld na een 
ziekenhuisopname in Tilburg) ... 

De commissies Baarle-Nassau, Rucphen en Zundert van het fonds Wereldidee van Ra bobank De 
Zuidelijke Baronie ondersteunen het project "WOl in onze grensregio. Vergeten? Opgehelderd!" van 
de Heemkundige werkgroep Zondereigen met een bijdrage van €7 .500. Dit omdat de werkgroep met 
vele partners in Nederland en België op een bijzondere en letterlijk "grensoverschrijdende" wijze een 
belangrijke en impactvolle periode in de geschiedenis tot leven brengt. Dit doet de werkgroep op een 
laagdrempelige, tastbare en educatief verantwoorde wijze, waarbij er bijzondere aandacht is voor de 
educatie van de schoolgaande jeugd. Een project dat niet alleen lokaal of regionaal, maar mogelijk 
ook van nationale waarde zal zijn. Dit is dan ook voor klanten en leden van Rabobank Oe Zuidelijke 
Baronie, zowel in Nederland als in België, en alle andere inwoners van de grensstreek en daarbuiten 
een écht Wereldidee! 
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Awwir efkes geleje; naar school in Baal 

HANS SLOCKERS 

Ik ben veur d'n orlog (1938) in 

Baol geboren. Wij wonden op de 

Chaomseweg, net böten 't turp. 

Oons huis was gebouwd deur opa 

Schel. ledereen noemde'n um 

Tiesje Schel. Zunnen echte naam 

was 'Baptist Schellekens'. 't Was 

'n héél grot huis, èigeluk bedoeld 

as twee onder één kap. Wij had-

den van alles twee, mar de veur· 

kaamers waren saomengevuugd 

tot • n kafé mee 'n biljart. Ons 

huis was 't leste mee elektrisch 

Hecht. Nog verder in de Baol Haai 

hadden ze alleènig pet'rol/ie

laampe, of soms gaslaampe mee 

zo'n kouske. Wij hadden ok gin 

waoterleiding of riolering. In de 

keuken ston • n pomp, die 's zao

terdags mee kopperpoets blinkend 

wier gewreven, de kraon mar ok 

de knop van de zwengel kwaomen 

aon de burt. En 't fernuis wier 

mee kachelpoets hullemaol zwart 

gepoetst. 
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Scharrelaaikes 

Neffe oons huis was n'n groöte 
speultuin mee n'n schuifaf en 
stoelders. D'r waren ok drie vèr
rekus as · n sort hobbelperdjes. 
Opa had de uitspanning 'Café
Sport-Rustoord' genoemd, want in 
de bossen aachter oons huis was 
't voetbalveld van BW, 'Baarlese 
Voetbal Vereeniging'. 

In de bossen stonden kiepekotten 
en overdag liepen de kiepen in 't 
bos te scharrelen. Oons moeder 
raopte dan ok veul scharrelaaikes. 
In de Baol Haai wiere kiepen soms 
ok wel tiete genoemd en de aaier 
hitte dan tietebolle. Aaier wiere 

verkocht vur twee centen 't stuk. 
De klèntjes konde meenemen veur 
aanderhalve cent. Dè was veur d'n 
orlog. 

Toen d'n orlog begon was ik nog 
te klein om daor iets van te wete. 
Onze pa vertelde dè de Fraanse 
soldaoten efkes waren gewiest 
en dèt er bij de Schietberg n'n 
bosbraand was ontstaan omdèt 'r 
fosforgrenaote waren afgegooid. 
Meer wit ik daor nie van, be-
halve dè't er 'n open plek was. Dè 
afgebraande stuk bos was precies 
aachter · t bos wor · n kröske tegen 
en· n boom was gespijkerd. Op 
die plaots was Jan Vissers deur ne 
maresjossee doodgeschote en z'n 



neef had daor dè kruis getimmerd. 
Ik wit 't nie zeker, mar ik denk dè 
Jan 'n neef was van Geert Ollie 
(Geert Olieslagers). 

't Ouwste wè't ik nog wit is dè we 
's woensdags 's middags mee opoe 
Schellekens naor de Schietberg 
gingen waandele, saomen mee 
neef en nichtjes Couwenberg. 
Dan gingen we ok speule bij d'n 
bruinesuikerkuiL Dè was aachter 
in 't bos, bekaanst bij de weg naor 
Ullekote. Zo noemde wij dieje kuil 
omdat daor heèl hard gèèl en bruin 
zaand in zaat en dè konde dan 
afkrabbe. Opoe was dan altij moei. 
Ze is al in 1943 gestorve. 

Korenblomme 

Toen ik vijf was, ging ik naor de 
bewaarschool bij zuster Malsueta. 
De zusters wonden in 't kloster 
netfen '! postkantoor waor oons 
tante Wies d'n baos was. ledereen 
noemde d'r Wieske Post en ze 
was meer dan 40 joar de post
kantoorhoudster en dè had ze wir 
overgenomme van mennen opa, 
Siernon Slockers, die brievengaar
der is gewiest vanaf 1886. 

links het nonnenklooster, recht het patronaatsgebouw. 

Achter de kerk beginnen al de korenvelden. 

Aon d'n aandere kaant van 't 
kloster was 't patronaot. Dor 
tussenin was un paojke en dan 
kwaamde bij de meskesschool. Die 
haj 'ne lange gang aon de kaant 
van 't kerkhof en links hadde de 
klaslokaole, mee hooge raomen. 't 
Leste lokaal was de bewaarschool. 
Wij klèntjes hadden gin kapstokke 
mee nummers, maar mee beesjes. 
Ik had un haoske. Wij spulden 
op 't leste stuk van de spulploats, 
waor de groöte meskes nie mochte 
koöme. Ik wit nog dè we mee 
zuster Malsueta veurop deur de ko
renvelde liepen, mee veul blauwe 
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koreblomme. Daor konde kome dur 
de aachterdeur van de klostertuin. 
Want vlak aachter de school en 
't kerkhof begonne d'akkers. Nao 
d'n orlog zèn de zusters verhuisd 
naor Sint-Jaanshove en toen heej 
de Rotterdamse Baank 't kloster 
gekocht. Nog loater is dè AMRO 
geworre. 

Nie meer naor school 

Twee jaor Jaoter (1944) ging ik 
naor de groöte school. Die was in 
de Stationsstraat, schuin tegenover 
't station. 't Schoöljaor begon altij 
op d'n irste maandag nao Konin
ginnedag, dus d'n irste maandag 
in september. Ok dees school had 

'ne lange gang en klasse mee 
hoöge raomen. Dan konde alleen 
de boamen in de straat zien. Op 
de spulplaats stonne drie groöte 
kestanjeboömen. De helft van de 
plaats was zaand, de rest tegels. 
As 't nat weer was mochten wij 
nie op ut zaand speule. Nao drie 
weken begonnen ze te schieten 
en mocht ik nie mir naar school. 
Ik kwaam altij op mèn step, mee 
luchtbaande. Dè was iets heel 
bezonders, want d'r waore toen 
gin fietsbaande mir. Die waoren al
lemaal gevorderd deur de Dutsers. 
Mar mee stepbaandjes konne de 
Dutsers misschien niks? Onder d'n 
orlog reejen er gin öttoos, alleen de 
BBA- bus 32 naor Breda, mee op 

Rechts van de mannen het voormalige huis van de familie Lehmann. links 
daarvan de lagere school. 

Een BBA-bus met daar achter een houtgasgenerator. Rechts staat Albert Moors. 

zunnen aanhanger en'n houtgas
generaoter, want d'r was bekaanst 
gin bezine mir. Dokter Govaerts ree 
en' n Chevrolet '39, die had ie net 
veur d'n orlog gekocht. Onze pa 
had toen precies dezelfde waoge, 
mar hij mocht er nie mee rije. Die 
stond in de garaasj, mee draoikes 
en 'n looie sluiting om de baande. 
As er bij d'n dokter iets kepot was 
aon den öttoo, dan wier dè van 
onze Chevrolet gepakt. Ok den 
kolenboer, volgens men hitte die 
Diepstraoten, reej meej un Beis 
vrachtwaogentje. Die ging kole 
en petrollie haole in Bredao en 
Turnhout. lmpessaant bracht ie 
dan geallieerde vliegers mee naar 
Bels, die boven Holland waren 
nirgeschoöten. Die kwamen via de 
Biesbosch naor Bredao. Dè was de 
pilotenlijn die deur Beis en Frank
rijk naor Spanje ging, zee onze pa 
naor d'n orlog. 

laoter bevrijd 

Omdè wij onder ons huis en'n 
bierkelder hadden, waren we 
vèèlig vur de granaote, zee onze 
pa. Mar toen ze in Beis gingen 
schiete in september '44, machte 
wij van de Dutsers de kelder nie 
mir in, want daor hadden ze 'ne 
telefoonpost opgesteld en daor zat 
ok de staf. Dus toen het! onze pa, 
mee mèn neef Eddy en · n paor 
aandere onderduikers 'ne schuil
kelder gebouwd van strooipakke, 
half onder de grond. Wij zèn pas 
vier daogen laoter bevrijd dan 't 
turp en hil diejen tijd hebbe we 
overdag plat motte ligge. En as 
ge dan gingt zitte, dan kreede 
grommes, want ze ware allemaol 
veul banger as mèn bruur en ikke. 
Alleen 's aoves, as d'r wa minder 
geschoöten wier, machte Ton en ik 
efkes naor 't vuurwerk kèèke. Onze 
pa noemde dè lichtspoorminutie. 



(Nao de bevrijding hadden ze 't 
in Boalover minutie in plaots van 
'munitie'). 

Onze pa ging aachter Giel Braand 
laangs, dur 't bos van van Tilburge, 
naor 't turp om ete te haolen, maar 
hij kon nie mir trug van 't spervuur. 
Toen is oons moeder, mee Ton 
en mèn, over de weg naar 't turp 
gerend. D'r wier nog veul geschoö
ten, maar tussen de boömen langs 
de weg hadden de Dutsers al irder 
ronde schuttersputjes gegraoven en 
daar rnaesse wij dan iedere keer 

in as d'r teveul wier geschoöte. D'r 
waren ok rechthoekige putjes van 
de Polen, maar die waren nie zo 
diep. Die hadden nie genog tijd ge
had om diep te graoven, zee onze 
pa. Oons moeder hee ene keer 
Ton, die toen nog klèèn was, in 'n 
putje gezet wor nog nun soldaat in 
zat. Die schrok z'n eige bekaanst 
dood en begon in 't koeterwaals te 
blèren. Ge kont wel hard schreeu
we, mar dè konde toch niet hore 
mee al dè laweit. Opstaan durf 'de 
ok nie, want ietske hogger vloogen 
allemaal kogels. 

-. 

Vanuit de Nieuwstraat zicht op de spoorwegovergang richting Chaamseweg. 

Ons huis was hillemaol kepot ge
schoten en wij hebbe tot de zomer 
van 1945 in 't huis van Albert van 
Tilborg gewond. Albert was tot sep
tember '44 bij ons ondergedoken, 
mar toen hoefde ze nie mir naor 
Dutslaand om te werreke. Z'n huis 
stond in 'I turp aon de Chaamse
weg op Beis en wij hadden 110 
volt elektriek van Turnhout. Ome 
Fraans (Couwenberg) wonde un 
paor huizen verder, mar dè was op 
Hollaans en die hadde gin licht, 
dè kwaam uit Geertruidenberg en 
zover ware de Polen toen nog nie. 
Dus hebben ome Fraans en onze 
pa van ons huis draojen getrokken 
naor zèn huis. D'r stonden toen 
nog zat houteen betenne palen. 
De betenne palen waren vur 't Beis 
elektrisch licht en de houte palen 
veur de Hollaanse telefoon. De Po
len hadde veul draod meegebracht, 
dus er was veur ons ok zat om te 
gebruiken. 

Zuren herring 

Nog efkes over de Chaamseweg: 
as ik mee mèn step naor school 
ree, was 't altij heêl rustig. De 
bus ree 's mèrreges om half aacht 
en de kaleboer was mistal in 't 
turp aon 't rondrije. Dus d'r reeje 
verders allenig pèèrdewaoges. Aon 
onze kaant wonde Giel Braand 
(Machiel van den Brand), die had 
n ' n groöte boogerd. Daor neffe 
wonde Westend (van het Wes
teinde). Die kwaam eigeluk uit 
Zeelaand. Toen hulliejen oudste 
zeun, Lou, as soldaat uit Indië 
terugkwaam, is 't hele gezin naor 
Austral ië geïmmegreerd. Daorneffe 
hadde d'ouw dakpannefebriek. 
Alleen de leemputten waoren er 
nog. Verders was 't 'n boerderij en 
woonhuis. Jan Koks, mee vrouw 
en kientjes wonden daor in d'n 
orlog. Nog verder naor 't turp wa-
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ren er waaie. waor nao d · n orlog 
ome Harry Verhaaie (Verheyen) z'n 
villa Pojori heej gebouwd. Aon d'n 
zelfde kaant stonden nog twee hui
zen en lagen nog 'n paor akkers, 
waor nou de braandweer is en dan 
kwamen d'r drie huskes onder eên 
kap. 't lrste was van Sasse (van 
Sas), waor ze twee tweelingen 
hadden en nog mir klèèn manne. 
't Middelste huis was 't winkeltje 
van Sientje Martens en in 't rechtse 
huis wonde 'n aander gezin Sas 
(van Sas). Die hadden alleên mar 
jongens. Pas in 1948 is er 'n 
mèske bijgekomen. In d'n oorlog 
waren er verderop akkers (waor 
nou de gemintewoningen staon) 
en de strooihulzefebriek. Die is in 
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'44 in braand geschoten, mar nog 
jaoren stond er 't groóte vliegwiel 
van 't stoömmachien. Dè was te 
zwaor om op te ruimen denk ik. 
Op 't puin van die febriek hadden 
de Polen 'n luchtafweer gebouwd, 
mee n · n groöte spiegel en schijn
werpers om vliegende bommen af 
te kunnen schiete. Daorvan zèn 
d'r nogal wa in Baol gevalle, maar 
nooit in 't turp. As ie gevalle was, 
ging iedereen kèèke. Ge zaagt 'n 
groot gat, maar soms laag d'r nog 
goei spul. zoas aluminimurn plao
te. En in dieè tijd was d'r bekaanst 
niks, dus konde alles gebruike. 

Aon d'n aandere kaant. tegenover 
oons. stonne boerderije. Vanaf de 

Baol Haai, aon deze kaant van 
de Fraanse baon, hadde irst Peet 
Ollie (Petrus Olieslagers). Peet was 
hèèl dapper, 'nen held leddes de 
bevrijding. Hij is z'n hêle verdere 
leven actief gebleven in 't turp. 
Neffe Pete wonde de familie Flaos 
(van der Flaes). Ze waoren een 'n 
bietje apart. Ge wist nie goed wè 
ze deeje. D'r waore twee jongens 
en 'n mèske. Ze hadden veul 
kerstbomen. maar dees mensen 
zèèn alles kwèètgeraokt dur oplich
ters uit Endhoven. Bij hullie in 'n 
kiepekot wonde Sus Schuermans. 
Sus was allenig en werkte mee de 
schup. As ze arreges ne klinkerweg 
aonlegden, dee hij de kaanten en 
sloöte. En slaope dee-ie 's naachts 
in de gereedschapswaogen. Dan 
wier d'er ok nie ingebroke. As ie 
wir wa had verdiend dan ging ie bij 
't Dutske z'n traktement opdrinken, 
nao dat ie irst 'ne zuren herring 
(rolmops) had gekocht. Dè vond 
ie lekker. Sus had in Beis mee 'n 
stel ezels trekschuite getrokken, 
in dienst van d'n èègenaor van 
d ·ezels. Toen d'n eersten orlog 
uitbrak in 1914. was ie onderweg 
naor Luik. Die vier jaar heet-ie 
zunnen baos nie kunne vinde, 
misschien was ie 'mok wel expres 
vergete. "Mee m'n ezels heb ik 



toen goe verdiend zunne", zeet-ie 
dikkuls. Hij kreeg laoter ruzie er
gens in 'n Bels staminee en daor is 
iemand bij omgekoömen. Darrem 
had Sus de meet gekregen en is 
nie mir in Beis gewiest. 

Schraol akkers 

Schuin tegenover oons wonde de 
weduwe van Beek in 'n boerde
rijke mee héle schraole akkers, 
precies tegenover ons huis. Haore 
man hee z'n eige, vur d'n orlog, 
opgehangen in de schuur. Ok zij 
had jongens en één meske. Den 
oudste, Jan. is omgekomen op 
Java (1948). Wim was schilders
knecht bij ome Fraans. Op hullie 
akkers hebbe ze laoter ottokrosse 
gehouwe. Ze hadden nog een 
spie grond aon d'n aandere kaant, 
tussen de Chaamseweg en d'Ouw 
Baon, maar daor wilde hultemaal 
niks groeie en dè was mir brem 
dan wad' aanders. Precies bij 
d'Ouw Baon stond 'n huske, maar 
ik weet nie mir wie daar wonde. 
Vurbij 't kerrespoor naar Loveren 

was 'n kaffee, zeg mar tegenover 
Pojori. De zeun is laoter mee 
'n Dutse getrouwd en daarom 
noemde wij 't "bij 't Dutske". Dan 
hadde wir 'nen akker en de boer
derij van Tuite (Tuijtelaars). Net 
vurbij deez boerderij liep er schuin 
'n kerrespoor naor de Nonnekuil, 
wor 't altij stonk naor 't afval
waoter van de botterfebriek. Dan 
was ik bekaanst in 'turp mee m'n 
step en daor stonden ok de irste 
Belze huizen. Aon de kaant van de 
strooihulzefebriek was 'n Bels kaf
fee. Daar hebbe ze laoter 'n cusino 
gedraaid en dè hitte Seaside. Soms 
stopte ze daor pas mee speule as 
ik 's mèregus naor school fietste, 
want toen hai ik al 'n fiets, 'nen 
durtrapper. Daar tegenover had 
Leemans 'nen gruuntewinkel. Dè 
was ok Beis en verderop, bij de 
Verba limmenadefebriek, stonden 
'n paor hèèl kleine huskes en daor 
was 't winkeltje van de weduwe 
Laurijsen. Die noemde wij Marie 
Krijnen en daar nette was 't winkel
tje van d're zoon Harry en die was 
d'n Hollaanse gruuntenboer. Nao 

d'n orlog, as ik 's winters van de 
verkenners naor huis ree en m'n 
aachterlicht werkte nie, dan ging ik 
altij links rije, want daar mocht de 
rekspolitie gin bonneke schrèève. 
want dè was Beis. En d'n Belse 
veldwachter was dan al in de 
Belse staminees op d'n dijk, aon 
d'n aandere kaant van de Singel. 
Hij moes controlere of ze gin jonge 
klare schonke. want ze mochten 
allenig bier tappe. 

In 't najaar van '44 waren er 
overal soldate. Wij noemde die 
tommies. want ze hadde platte 
helme. Mar 't ware allemaal Pole. 
Wij wonden toen in 't huis van 
Albert van Tilborg, tegenover de 
looierij van Smeëe (Smeekens), 
waor 's avonds de tanks tussen de 
looiputten wieren opgesteld. Want 
in die irste maonden wier d'r nog 
veul gevochten, irst naor Breda en 
verder naar de Moerdijk. Maar in 't 
naojaor kwamen er nog altij Dutse 
soldaten uit de Generaal die daor 
in schuttersputjes en in de kou 
hadde gezete. Laat in de middag 

Bijzonder mooie foto van het laatste gedeelte van de Nieuwstraat Kijkrichting is de Chaamseweg. 
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wiere ze dan deur de Polen over de 
Chaamseweg naor 't turp gemar
cheerd. Er rejen ok veul treine 
mee Dutse krijgsgevangenen, die 
in veewagons naar Beis wiere 
gebracht. Wij mochten daor nie 
mee kiezelstintjes naor gooie van 
pestoor Vekemaans. 

Trap vergeten 

De jongensschool was 'nen puin
hoop en is afgebroken. Sjos van 
Raak hee daor toen un garaasj vur 
z'n bus gebouwd. Die bus hitte 
'den Arend'. Nao den orlog is daar 
nog ene keer kermis gewiest. Daor
neffe heej Lehmann 'n textielfebriek 
gebouwd en in 't Stationsgebouw 
kwaam de puddingfebriek mee 
op de gevel: 'Bergère- Herderin'. 
Onder d'n orlog was 't distributie
kantoor, waar mèn vaoder chef 
was, op d'n hoek van de Stations
straat en 't Drukkerstraatje waor 
nou de Lindeboom 'n kaffee heej. 
Daor tegenover, in 't straatje was 
de sigarefebriek van Delahaut, mar 
in d'n orlog was erginnen tabak. 
In de Stationsstraat was ok de 
wacht van de kemmiezen, neffe de 
schaenewinkel van Jan Gulickx, 
die ok brievenbesteller was. 
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De nieuwe lagere school aan het Sint Annaplein. 

Achteraan de eerste uitbreidingsstraat van Baarle, de 
Burgemeester de Grauwstraat 

Omdè de jongensschool kepot was 
hebbe wij jaoren lang mee oons 
klas gezworve. lrst in Loveren, in 
de stal netfen of aachter 't huis wor 
Hugo de Groot op z'n vlucht hee 
eslaopen. Laoter in de tuin van de 

broeders, in 't kippenhok wè laoter 
hoofdkwartier van de verkenners is 
geworre. We hebben op 't podium 
van 't patronaat les gehad en in 
de noodsacristie van de Hollaanse 
kerk, aon de kaant van 't kerkhof. 
Pas in de zesde klas gingen wij 
naor de nieuwe school op 't An
naplein, wè toen nog 'n waai was. 
Toen had de geminte al 'n huis ge
bouwd vur d'n burgemister. Frans 
de Graauw. aon diezelfde waai. 
Nette de school zèn toen geminte 
woningen gebouwd. Die waren iets 
aanders dan de gemintewoningen 
bij de strooihulzefebriek, want deez 
hadden 'n verdiep. Toen van de 
irste huizen de begacne grond was 
gemetseld wies niemaand wor den 
trap naor boven moes koome. Die 
was d'n architect vergete. Dàrom 
hebben die huize 'n heel klèèn 
halleke en nun heêl steilen trap. 



Aanders kwaam beneje de trap bij 
de vurdeur en was 'ter boven nie 
genog plots vur de slaopkaomers. 
Omdè op de Singel bekaanstalles 
kapot was, hee den Engel de irste 
jaore film gedraaid in 't patronaat. 
De projectors hadden gin laampen 
maar koolstiften. Jet Bayens was 
d'n operateur en die gooide altij de 
endjes van de stiften naor buite. 
Hij zaat in 'n braandvrij kot, mee 
'n trapke naor buite. 't filmscherm 
hing boven 't podium en de derde 
rang waren allenig baankskes. 
Twee kwartjes kostte'n 't, mar wij 
hingen in Rustoord 'n affichie op 
en dan kreegde vijftig percent kor
ting. Dus kon Ik vur 'n kwartje naor 
de film. Maar ik mocht bekaanst 
nooit, want taante Wies van 't 
postkantoor zat vur d'n orlog in de 
commissie die de films moes keu re 
van de pestoor of 't bisdom geloöf 
ik. En pestoor Vekemans was tegen 
alles wa niks te maoke had mee 
Oons Lieve Vrouwke. Nao d'n orlog 
was dè aanders, mar tante Wies 
was toch nog tege, ze had genog 
gezien, zee ze. 

Echte en bijnaome 

Omdat Den Engel en 't geminte
huis waren platgegooid in 1944, 
was daar plek zat veur de kerre
mis. Waor nou d'n Engel is stond 
toen un hooggaotie (cake walk). 
En mee Baol Draaiom was daor 
de prèèsuitreiking. Toen de Baolse 
braandweer de kampioenschappen 
mocht organiseren (1946?) stond 
er op die plek (dus waar nou d'n 
Engel is) 'n stellaasj waar ze balie 
in un gat moessen spuite. De Hol
laanse braandweer was kampioen 
van Nederlaand. Ze waoren heel 
goed omdè ze altij eerder bij nun 
braand moessen zèn dan de Belse 
braandweer. Alleen in Baol hadde 
twee braandwere, mar dè is nie zo 

Ht>tcl C,tfll Rescauranc • c \ .Voprn 1•on 1-<ossou 

gek. We hadden ok twee pestoars 
en Gloria en Dosko. Mar we hadde 
mar één melkfebriek. De Belse 
boere moessen naor Zondereige, 
denk ik. 

Naor de raodsvergaodering stak 
alles de Singel over naor Riggeling. 
Daar wiere dan de echte beslis
singen genomen. Daornao, as alles 
naar wens was verlopen, wier d'r 
soms nog verder gestapt. Bij kaffee 
Snoeis in Castel werde nie op de 
vingers gekeke en op de Rooie weg 
terug kwaamde gin meèns tege, 
behalve misschien 'nen zatlap die 
bij de Schèèle van Tilburg buite 
was gezet. Ene keer toen iedereen 
'n bietje teveul op hai, heej oonzen 
burger, Frans, 'n record gevestigd. 
Hij was d'n irste burgernister in 
Hoflaand die al vur z'n pesjaen 'n 
straat naar 'm genoemd kreeg. Dè 
is die straat rnee die steile trappen. 
En omda toch iedereen in 'n goeie 
bui was, hebben ze de waai veur 
de jongensschool naor z'n vrouw, 
Anna. genoemd. Mar die was er 
nie bij, denk ik. Mil den Drukker 
was daar wel, aanders had ik ut 
nie gewete. Die waai is laoter de 
weekmart gewarre, mar irst was 
er allenig de winkel van Anna 

Broos (weduwe Bruurs). D're zoon 
Fraans hee laoter daorneffe 'ne 
slaagerswinkel gebouwd en Geert 
kocht nog laoter de jongensschool. 
Verders was er allenig 'n winkeltje 
mee elektrische artikelen van Harry 
Burgt (van den Burgt} op d'n hoek 
van "t Klokkestraatje en de groöte 
winkel van Mil Rèsbos (Emiel Rijs
bosch) die daor ok un smeërij had. 

De winkel van Anna Bruurs aan het 
Sint Annaplein. 
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Frans Bruurs als militair. Later begon 
hij een slagerij naast de winkel van 
zijn moeder Anna. 

Laoter hebben ze daor 't gevallen
monument gebouwd, waor we op 
4 mei altij herdenking hadden. 

De drukkerij was in 't Kerkstraotje. 
Wij noemden dè 't Drukkersstraot
je. Daor tegenover wonde Jan de 
Rooy. Die was P.L. bij de verken
ners. Z'n neef, Jan de Rooy, zeun 
van de kapper was ok bij de ver
kenners. En Jan de Rooy, zeun van 
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de fietsernaoker was ok P.l. Omdè 
ze alle drie in dezelfde klas zaten 
was dè 'n bietje moeilijk. Dus zoas 
veul meèse in diejen tijd hadden 
ze 'nen bijnaam. Jan Straatje, Jan 
Kapper en Jan Fiets. 

Sommige meèse kende ik allènig 
maar bij d're bijnaom. Wij hadden 
in de klas 'n klèèn manneke, die 
hitte Ad Schrijvers. Op de Rooie 
Weg, waor ie wonde, noemde 
ze· m Ad van Jan van Joan van 
Barte. Pas op de Mulo horde ik 
dè't-ie Ad Chrisliaansen hitte. Da 
was de naom van z'n vaoder, z'n 
moeder hitte Schrijvers en die was 
d'n baos. Nao d'n orlog reejen 
er gin !reine mir enkwaamde 
puddingfabriek van Middelman 
in 't Stasionsgebouw. De jongens 
van Moeskoppe (Moeskops) 
werkten daor en waren altij wit 
van 't poeier. Die noemde ze dan 
'muize' en 'ne jongen bij mèn in de 
klas was dan ok 'de muis' (Christ 
Moeskops). De welvaart van 'nen 
boer zaagde on 't aantal melkkit
ten die ze 's mereges buite zette. 
In d' Oordeelsestraot was er intje 
die altij halflege kitte buite zette 
om te pronken mee veul kitte. Dè 
was d'n kitteboer, dus z'n jongens 

bij mèn in de klas waren 'van d'n 
kitten boer'. Op de Chaamseweg, 
in 't turp, wonde 'n familie die ik 
allenig ken as 'de Liter'. Hunne 
familienaam heb ik bekaanst nooit 
gehoord en die ben ik nou dan ok 
vergete. In 'n klèèn huske op de 
weg naor Vloete Haai wonde Piet 
Kèès. Daor konde kèès koöpe, mar 
z'nen echte naom kende ik nie. Ik 
denk Piet de Rooy, mar zeker weet 
ik dè nie mir. 

Hangjongeren 

As ge bij oons in Baol wonde. dan 
gingde irst naor de bewaarschool 
bij zuster Malsueta. As jongens 
kwamen wij daornao bij broeder 
Jozef in d'irste klas. Dè deet ie al 
jaore. Aap, noot. mies leerden wij 
en vur de maond mei alle liekes 
vur d' irste communie. Ik dee 
m'n irste communie op 12 mei 
1945 en 't was geweldig weer. 
M'n opoe Sloekers kon nie goed 
loöpen of fietsen. Dus hee onze pa 
de bakkerskar van Remeysen, de 
kruienieruit Loveren geleend. Die 
hai ne winkel bij de melkfebriek 
en daor nette was ok 'n steenhou
weraai wor ze grafzerke mokte. 
net as op de Chaamseweg. De 
bakkerskar was 'nen ouwe A-Ford 
mee un pèèrd d'r veur. Onze pa 
had gin verstaand van pèèrde en 
de kar stond op hoöge wiele, maar 
oma is erin gekomen. Ik mocht ok 
mee en 't was spannend mar wel 
'n groot fist. In de twide klas hadde 
wij broeder Eduard, oonze favoriet. 
In de derde hadde weginnen broe
der maar mister Willemse. Die ree 
op 'n sportfiets want hij was in d'n 
orlog in Engelaand gewiest en hij 
was getrouwd! In de vierde klas 
hadden we wirbroeder Eduard, in 
de vèfde broeder Ambrosius, die 
ok 't jongenskoor dirigeerde. In 
de zesde klas hadden wij broeder 



Aloysius, 't hoofd van de school. 
Die was heer erg bezig mee land
bouwonderwijs. In die tijd waren er 
probleme mee coloradokevers op 
de erpelplaanten. As wij die kevers 
inleverde, krege we punten. Die 
kevers wiere dan op de speulplaots 
in · n bezinebi ik verbraand. Zo 
slecht waren die, aanders zoue 
ze dè nie hebbe gedaon waor wij 
allemaal bij stonne. 

Waar'de in de klas stout gewiest, 
dan meeste in d'n hoek staan. De 
volgende keer op de knieën veur 
de klas mee de haanden omhoog. 
Dan trok ie 'n krijtstripke op' t bord 
en as ge daaronder kwaamt mee 
'w vingers dan kreegde kfetse. Heèl 
stoute jonges moessen kniele in 
hullie klompe. Da dee zoveul zeer 
da ze soms moesse jaanke. 

In de zesde klas wiere wij ge
vraagd of we pestoor of broeder 
wilde warre. As ge niks wiest dan 

gingde naor de zeuvende klas. As 
juflieë vaoder 'n boerderij ha i dan 
gingde naor de laandbouwschool 
en as ie timmerman of smid was 
dan gingde mee bus 32 naor de 
ambachtschool in Bredao. Hadde 
goeie cijfers vur taol en rekene 
dan gingde naor de ULO. Die was 
wir bij de broeders mar nou op 't 
kloster in de Kaoterstraot. Daar 
krege wij Fraans, Duts, Engels en 
boekhouwe. 't hoofd van de ULO 

was broeder Wilhelmo. Hij gaf 
ok Fraans en Algebra. Wij krege 
Duts van broeder Godfried. Die 
was ok overste van 't kloster en 
nogal streng. 's Middags gingen 
wij naar huis, maar de jongens uit 
Uflecote, Alphen, Chaam en Gils 
bleven over. Die stonden dan bij 
d'n overweg van de Kaoterstraat 
te kletsen en wij kwaamen ok op 
tijd trug. Hangjongeren in 1950 !! 
ledere middag was Wilhcmo daor 
ok en hij mengde zich, op ons 
nivo. mee de praatjes. Chapeau 
vur dezen broeder. Ik heb mee 
m'n bruur pianoles gehad van 'n 
nonneke, mar dè was mar kort 
omda ze toen is overleden. Omdè 
broeder Stanislaus hopman was 
bij de verkenners en broeder Anton 
de vaandrig, had ik alleen mar les 
gehad van zusters en broeders, 
behalve in de derde klas bij mister 
Willemse. Toen ik Baal uit ging, 
kreeg ik veur ut irst les van leke. 
Mar die dochte daar zelf aanders 
over. Die dochten dè ze d'r vak wel 
degeluk goed verstonden en dus 
gin leke ware. 

Dè was ok eigeluk m'n afscheid 
van Baal. Ik ben d'r nog veul 
gewiest mar heb d'r nooit mir 
gewond. Mar soms droom ik nog 
wel's van diejen tijd, onderhaand 
mir dan zestig jaar geleje! 

De tweede van links is broeder Stanislaus. 
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WEEKBLAD VOOR BAAQLE·NASSAU
HERTOG EN OMSTOEKEN 
UITG. ELECTRIS(:HE DRU~~ERIJ 

.,...... _ _._'"""~-~ .. ~ .• OE JONG BAAQLE·NASSAU. -~ 

31e _Jaargang 11 JAN 1936 No. 2 

't Baols Krantje (3) 

ANDRÉ MOORS 

Ook in dit nummer van Van Wirs-

kaan te zi et u weer een compilati e 

van leuke, bijzondere, opvallende 

advertenties en berichten die 

te lezen zijn in vroegere 'Bao/s 

Krantjes'. Dit keer is de jaargang 

1936 aan de beurt. 

Weer veellees - en kijkpleziert 

Nieuwe Prij::r:en 1936 
GAZELLE RIJWIJLEN onovertrefbaar 

ft 38.00 
PAD VINDER wettig gedeponeerd 1 
ORGINEEL BURGERS E. N. R. 

fl 31.50 
EIGEN MERK rijwlrl, nltllc verbetucn 

fl 26.50 
ELECT. LAMPEN VANAF 
4.00. 5.00, 1.00, en 8.00 Glei. 

Prima BatteriJen 2 voor 25 çent. 
Repa.ratie's aan zeer bllliJke prijzen 

Aanbovelel\d 

L DE ROOIJ. 
SCHOOLSTR. BAARLE-NASSAU 
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• Prachtige Goochelavond op 
Zondag 5 Januari 

Om 6 ""' stipt. 
in de z .. l St. Remi. 

Optreden v.., den Heer Dr. &lmaot. Kon1n1J 
der Goocb.U...., de gebcimzinnige mao, onbe
gctjptlljh meeo..-nn. 3 Urea lacbec>. E"" 
ec:battrloch vao het begin tot het ..U.de. 
PRJ}ZBN DER PLAATSEN, 
I t Ra119 6 &uk 2e Rang 1 (ronk 
OM 3 UUR KINDERVOORSTELLING 
..,., 2 ftaak. Nooit hebbeft de ~hou>W<> 
zoolct.o g:oolleh S" a:boou g.WCa 

.BABJU.B.HBRTOG. 
IJITVOiiRINO HARMONIE. 

Zondag en Maandag, telkens voor boemvet· 
ual. gal onze Kon Harmonie SI Rtml hno 
J .. rlljkache looneolultvoerlng, wolke In olie e 
zichion goed geslaogd mag heolon, allen ~Ie non 
uotwljleld ook reeds mot belangstelling ult nu· 
den muziekavond, welke de Harmonie voorne 
menria nou ditoeitOon te geven 

HaUo Huismoeders 

J. v.d. Flaas-v. d. Eijnde 
TELEFOON 4. 

Notaris van Liempt 
te OILZ!!. 

b<:rlcht dat het burgerwoonbuis mot luln van de 
lamlito Kustorste Saarte.Nusau Alpbenscheweg 
Is lngeut h 2.500. Taulag Woensdag 12 febrwui 

2 uur In hel Koffiehuts C Verheijen. Singel 

Baarle·Nusu. 

Een zeer mooi 

en tevens nuttig 
ST. NICOLAAS 
GESCHENK 
is een 

VUlLIPJEN 
Ruime keulze 
in alle prijzen 

vindt U bij 

WED. T. DE JONG & ZN. 
ijiilll:::::oäiäiii!!ll!!!i!!ii!!!i!lBAARLE·NASSAU. 

{iet worrdt W.interr. 
Oulom vooniet U .. o eano goode kac~l. BIJ ons Ylndl U ecnc 

Nllnc -lltartfli houdbchels •• hamerbchels ... voorèeellge pr1Jun 
ftna/ 9 gulden. 

Zle onze elllago. ntrt~ena vindt uw z"lke schooroe modoliiiJ\. 
Hebl U &I een deugdelijk n .. lmachlne. Komt even zl"" D'nllulgd 

U on ••rt~el!)k o•uo pr1Jz.on. 
Rulmo voo.,..ad van wuc:blomul>.en, olto soorten londbouwmacbl· 

nes on hui.lhoudoll)u arUhlen 
S..l~ld u.nbe .. lend 

Wed. Rijsbosch-Staes. 

TOONEELUITVOERING 
VAN DI!N 

R.. K. JONGEN BOERENSTAND 
HET PATRONAAT TE BMRLE-NASSAU OP 9 EN JO 

FEBRUARI ÖES AVONDSOM HALF ZEVEN. 

DE H. ALEXRJS 

~-· 
.I!UFl!MIANS, Rl>•ciD.ocb b.uv« Adr. v. d. Hl!!jeiov 
AU!XIUS. >IJ• """' J. •· d. Brud 
CARINUS. zlln J"""' acol Ad<. llouezl 
PRoctn.US. .IQ• vr:ljvoàtae c ocnte bo<li""" AN.. v. d. HdJar..q 
BUS.I!BIUS • .r....f J. ,....., 
BIBULUS. zijlilloof W. v. il<d 
OA VUS. !'<. Mlchki-
~ULUS • • C. Meeuw...., 
VEJINA G. v.d. Heljelloo 
GANNIO. ..., loeddow A. Olieslogen 

ICANBRXBI!R - clc k-r A. J..._ 
BI!AMBTE J. v.d. Ba.ek 
SLA VEN - ROOVI!RS. 

Parapluie 
Wlo op Zondag 2 Febr. na do Mts van 6 uu: 

abU>!ovelljk een nieuwe parapJule heelt mecge. 
nomen utt de Hol!. Kerk wordt dringend venochr 
deze !poodlg terug te bezorgen bt] den koster. 

Groote sorteerlog in meubelen 
Hang- en Legkasten, Ledikanten 
Matrassen, Stoelen, Bedden. Spie· 
gels, Schildertjen enz. enz. 
Groote voorraad in prima onver
mengde Java Kapok aan uer 
lage prij~en. 

Voor Baarie-Hertog uit M<:~gil:ijn, 
Keukenstoelen. Kasten enz. enz. 
Spotprijzen. 

Beleefd aanbcvelwd, 

J. J. Moeskops-Brosens. 
Alphenschcweg 1 7. 8 t:u Je NJs .1u 

CEVONDEN VOORWERPEN. 

Bij den gemsente-veldwachter P. van Steenis 

alhier >IJn ala gevonden voorwerp gedeponeerd 
ltn dulrMtok. 

"Het Lekkerbekje" 
Het aangewe%en adres voor alle 

soorten fijnge bak groot en klein. 
diverse soorten koekjes en bonbons, 
alilmede luxe broodjes krentenbrood 
enz. 

Beleefd aanbevelend. 

A. van TILBURG~Laurijssen 

UIT DE HAND TE KOOP 
E.e.a rijtuig op veereil 

!11 goed= ataat bij 
JAN VOET, Zondereijgeo. 

TB KOOP 

itlO witte poelic:e, Vlaamech rae. 
8 weke~~ oud, bij 

ANT. VERHBIJEN. 
Zoodoroijgop. 
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Woensdag a.s. 15 Aprtl zal heel Baar
in feest zijn. Toon en Mieke zijn vijftig 

aar getrouwd. Een heuglijk feit, waardig 
om feestelijk gevierd te worden. 

En heel het dorp feest mee. Immers 
oor niemand in Baal is Toon de schoen

maker en klokkenluider een onbekende. 
In 't leven van ieder Baartenaar speelt 

Toon een ro( 's Morgens in de Vt oegte is 
het Toon die het nog slapende dorp aan
kondigt dat er een nieuwe dag is aange
broken. ledere morgen om 6 uur luidt 
Toon "de kerk-open" en klept het Ange
lus. 's Middags om 12 uur laat hij de 
klokkelonen weer klinken. 't Is schaftuur 
en moeder de vrouw wacht met de soep. 
En 's avonds om 10 uur luidt Toon weer 
het klokje van gehoorzaamheid. Sluitings
uur I 'lis Toon die het teeken geeft aan 
de clubjes kaarters en potjes bier drinken
de klanten naar huis te gaan en de café
bazen huil deur doet s luiten. 

's Zateràagsavonds laat hij zijn klok
ken beL en, het welkom aan den Zondag. 

Gaat er een jong paartje trouwen, Toon 
luidt op dien schoonen morgen voor hen 
de feest;,tok. En belieft het de Heer van 
leven en dood een mensch tot zich te 
roepen, dan luidt ook Toon de rouwklok 
en herinnert de achterblijvenden er aan 
dat voor den dierbaren overledene een 
\}eter leven is aanqebroken. 

BIJ PAUWKEI 
Specialiteit in Regenmantels 
Wij hebben regenmantels en )assen in 
alle alle maten . kleuren en prijzen 
Killderregeojaeaen vanaf 

fr._ H-f 2.70 
Dameangeomaotela vanaf 

&a. 90-f S.40 
Heereoregeojaasen vaoaf 

fre. 100-f 6.
Rulme sorteerlog lederen heerenjassen. 

Beneden alle concurrentie. 

Echtgen CORNELISSEN j 
MOLENSTRAAT, 8AARLE 
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T!. GBVI!N DOOl!. 

DE DANlESTONEELCLUB TE ULlCOTEN, 
I 

OP ZONDAG 23 PBBR. OM 3 UUR VOORAL VOOR DAMES 
OP JlllAANDAG 24 PBBR. OM' UUR VOORAL VOOR HBR.BN. 

I. 0 llllA.BANT. a."f) 
.2. KilT B:ei!W' Actn'I!Rlll! CZ...C) 

3. AAN HET MOEDERHART 
(Ilraau tn 3 bedrijven). 

Rolvudc!Aov. 
CORNELIA. ~odk .. IraK..,-.., .. lMldia 1!. R.to
IRBtfB. - dococ ulo Cwt!axt, aw... A. v. Hobooaol 
CHUSA. ~- loloctloulo ... eo....!ia.loddla n. ,_. 
lRMA Clldottllfl<t tlrtta 11> 't hW Ylo CA-a. N. Lo111o• 
I!I..MA ~- A.-· 
LIZA !Ie loot hW - A. v....,. 
APRA (Coro<llo B. v. d. B .... k 
SOIJMA. oetvlodo:o ,.,..... "'' 't ~""' v. c:o-lia J. Jocobt 

PAUZE 
~ SUMDRIA ~~~ 

5. DE BETOVERDE KAMER 
Bll[dopol In Ul1 l>cdrill 

Rol verdellag • 
MBJ. ~ W:w<IIA V cl. Golocloos eul Alido v. Hel--t 
AAL Til!. de oodd L. Hodb«óa 
M!WR. NURJ<S ( !nu 01 ... ".. 
MB/. MAOI!LON ( G. Hulbtodlts 
MB/.M~BR ~~ CJ~ 
MEJ. MULOI!RS ( C. ,..._ 

'"~ 
Prijzen der Plaatsen 25 cent. Gckgcilidd voor plaats
bespreken van U tot l2 uur aan de zaal l lO cent. 

JUBJLEUM. 

Op Donderdag 1 October a. s. hoopt de heer 
Adr. Hermens den dag te herdenken dat hij voor 

25 jaar in dienst trad bij de Ned. Posterijen . 

Den jubilaris proficiat! Het zal den humanen 

en altijtl dienstvaardigen besteller dien dag on

getwijfeld niet aan belangstelling ontbreken . 

Burgerlijken Stand. 
BAARLE-NASSAU. 

Geboren: Maria Theresia Gerarda d. v. J. J 
Adams-van der Kaa - Josephus Carolus johan

na z. v.A. H. M. Severijns-Verschueren. 
Ondertrouwd: Martinus Anton lus Stabel, oud 

27 jaren, fabrieksarbeider, wonende te Alphen en 

Riel, en Cernelia Goverdina lsabella Frijters, oud 
24 jaren, z.b. wonende te Baarle-Nassau.- Cor-. 
nelis Alpbonsus van Sas, oud 26 jaren, bakker, 
en Johanna Antenette Snoeijs, oud 21 jaren. zon
der beroep, belden wonende te Baarle-Nassau. 



BEKENDMAKING. 

Het bestuur der Bijzondere Vrijwillige Land

storm, afdeellng Baarle-Nassau, maakt bekend 
dat vanaf Zondag, 10 Mei 1936 tot en met 18 

October 1936 het terrein gelegen tusschen de 

schietbaan en Fransche baan onvijlig is omreden 

er dan iedere Zondag mlddag van 1 tot 6 uur met 

scherpe patronen op genoemde schietbaan ge· 

schoten zal worden. 
Namens het bestuur voornoemd, 

De plaatselijken Leider, 
J. C. Bruurs. 

BEKENDMAKING. 

ONTHEFFING VERPLICHTING WIT ACH
TERSPATBORD VOOR INWONERS VAN 

HAERLE· HERTOG. 

De Burgemeester van Baarle-Nassau maakt 

bekend dat inwoners van 8aerle-Hertog In de 

gemeente Baarle-Nassau mogen rijden zonder 

wil achterspatbord. 

Baarle-Nassau, 15 Mei 1636. 

De Burgemeester voornoemd, 

H. J. M. Holland. 

ONDERWijS. 

Met ingang van 1 October 1936 is aan de ge

meenteschool van Saerle-Hertog benoemd als 

Hoofd der School de het.r jos Slockers, voorheen 
al ~ onderwijzer werkzaam aan dezelfde school. 

ln èe on'stane vacature van onderwijzer is be

no md de heer René Somers uit Merxplas. 

CE VONDEN VOORWERPEN 

Gevonden : Rozenkrans. lnllchlln11en bij don 
O.m. Veldwachter. 

DROGE LJNDBBLOEMBN 
Ben kooper un booge prijs van kleine en 
groote quant u ma. 

l CHR. KLAASEN. 
B.-N. Loveron 

Gelegenheid tot iosc:hare.o van vu 
biJ ALF . VINCKX 

Oostenelnd. Burlt 

I DAMES weest verstandig, en koop geeo duren hoed. 

I 
Door cmun grootou omrer ziJn wiJ In ataat, onu ho.d011 ..., ~~~~ 
CODc~~tt .. r...de pr!jzeu ~ lewrQ . 

.HEEL AARDIGS MODBLLBN VANAF 2$ FRANC. 
Komt U ook eens kilken 1 Hot ~licht U 101 niets. 
Ook je 6dtet voer ro•whocdea ca 1l11le.re, ~tcecb 1c voom.ed. 

De Cnncurreat WED. A. BRûDRSOVERHOEVEN. 
-

BAARLE-NASSAU. 

KEURING VAN TREKHONDEN. 

Burgemeester en Wethouders van Baatle-Nas
sau brengen onder de aandacht van belangheb
benden, dateene algemeene lteurlng van trekhoh- I 
den en hondenkarren zal wordeA gehouden. 

De houders van trekhomfen l'h de gemeente 
. worden bij deze opgeroepen hun trelthon~en met 
de kar of karren, waarvóór of waa·rOAdèr de hen
den al~ trekdier worden gepruik-t, en het tl:ll!iJ, ep 

Pinsdag 24 Maart a.s. des voo-rmlddagà 1 1 uur 
aan de keuring of herkeuring te cloen oRderwer

pen vóór het Gemeentehuis. 

Het Is verbeden een hond B'hl trekhoRd etl ee11 

voertuig als hondekarte gebr1:1iken, tenziJ de hond 
en de kardoor of vanwege den ~ouder z ijn endet
worpen aan eeA làatsteltjk ultgesc~reven keu
ring of herkeuring, en daarbij ·voor gebruik on

derscheidenlijk als trekhond en hof!,dek&r ge
schikt verklaard. 

Baarle·Nassau. 5 Maart 1936. 
Burgemeester en Wethouder.s voor.noemd, 

De Secretaris, De Hurgemee!:!ler, 
H. van GompeL H. J. M. HoAa·J~d. 

MET PENSIOEN. 

Met Ingang van 1 juli is de besteller bij de pos

terijen, de heer Adr. Gullckx met pensioen ge

gaan. In de ruim 30 jaren, dat de heer Gulickx 

zijn functie hier vervulde, heeft hij zich doen 

kennen als een accuraat en vriendelijk man, 

steeds bereidwillig ledereen van dienst te zijn. 

Er Is In Baarle zeker geen bekender en populair

der figuur dan Janus Gulickx en het zal dan ook 

iedereen spijten 's morgens en 's avonds Janus 

niet meer te zien verschijnen met de post. Mogen 
hem nog vele jaren gegeven worden om van zijn 

welverdiende rust te genieten. 
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K-. ........... , ... t.Q c:. ••• Çool .... """' u 
..... k.., ........ .-

st....lm.bw•'-"~ ......... n.~ -C. van Gooi 

artebjk dank voor de bela~gstelllng bij m1jn 

rnlng als Putoor ondervonden 
w. JACOBS, Pastoor 

BoSçhkapelle 

UIT DE HAND TE KOOP 
lliake burgerwolling md groote tuio 
Iu de Kapelmaat 115, to bevntgen b1j 

F BIERENS 

l3EKENDMAKlNG. 

Een dezer dagen is het weer voorgekomen dat 
vee over het rijwielpad langs de Nieuwe.-baan 
naar Castelré is geleid, alsook over het fietspad 
langs de baan van Baarle-brug naar Nieuwe 
Strumpt, tengevolge waarvan het rijwielpad is be
schadigd, scheidingshoopjes zijn vernield, de 
slootkanten hier en daar zijn uitgetrapt. 

Indien door belanghebbenden niet meer aan
dacht wordt g!!schonken aan de wegen die door 
het Gemeentebestuur met zooveel zorg worden 
in orde gebracht. gaat ook bij hen de ambitie over 
om de wegen goed in orde te houden. 

Geleiders van vee worden daarom dringend 
aangemaand het ''ervoer I"' iet over de rijwielpa· 
den te doen plaatsvinden daar anders tot stren
gere maatreg,..Jen moet \lorden overgegaan. 

Baarle-Nassau, 21 Augustus 1936. 
Het Gemeentebestuur van Baarle-Nassau D . 

e Secretaris, De Burgemeester. 
H. v. GompeL H. J. M. Hofland . 

Mrt""" IIADIO P. N. R. k.., U 9<- * M- a 
I_.. &~~Qs~U tp:iclgtQSt UW'f'dotiOtbijltet 

HUIS FIRMA. w.n den BORIIIE, 
"' do.lolljk t...< u "'"d:l 
Ooi< >p«ff!t lftt«hU.Q """' oll• REPARA'l'IE S RADIO'S. 
.. ~LLe LAMPEN voor oJf.t o:~uhn u. ~troo::l<'ft Co.' ~ 

v ....... V- Daatle-N-·· RI\DIO N S.l.'. 

ID pcl!ua 
va a 

950 
• 

1550 
• 1850 
• 

2650 
• 1950 

MOLENSTRAAT 131, BAERLE-HERTOG 
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EEN ST. NICOLAAS GESCHENK ! .lf 
VAN BLIJVENDE WAARDE IS~ 
ZEKER EEN .1 1 
ELECTR. WASCHMACHINE 
Wij heblo<ltt In voorraod do nieuwste wnchmachlnu van d • 
dwume tot de gootdlcoapsto met of zonder vuurhaard 

Komt U eens kljke~t, het verplicht U tot nlal$. 

Wij leveren reeds Machines vanaf 
R 27.50 geheel compleet met moter 
en een jaar garantie. 

Dit lr-en WO allo41ft door de 11•oote omoet die wij heloben. 
Heeh U oen ou4o machlona. Gaen •Of9, wij rallo11 het '" aan 
de hootsto prija..,, 

Alleen EJectricltelt 

D. CAMP. 
Ba.rle-Nuuu. 

GROOT MISSIEFEEST 
In de Zaal .. St. RemlgluP> te BaarlewHertog 

op de Zol!d...., 13 *" 20 Oet. ()peftl"ll der aaal tcl~eno om 
10.30 wr. Trelc~llll van cle~~ to~e Maandag 21 Oet. om 

7 uur t'...,OIIds. 

MISSIEVRIENDEN van Baarle en Omstreken be~oekl tijdens die dagen 

Den .zoet•n inval 
allerhande ccasumplle'a Ojne gebakjeJ. chocolade. kolfle. thee. llmon•de 

Polales-frilus. Appolbetgnets. Crème à la glace. 

Wonderbare 'vischvangst 
K .... loterll mott veel kM~& erbq. 

Koorclelre111,.k en Or .. lewfel. 

Groote Tombola 
met ltipofteler pradh<:he en preehtlgo priJ••" 

le Prtjs EEN DECEUJK 

RIJWIEL 
STEUNT DE MISSles I 

OPI ALLEN NAAR HET MISSIEFEEST 
WELKOM! 

BAERLE~HERTOG. 

LOOP OER BEVOLKING OVER 1935. 

Geboortens: 20 man. 14 vrouw, totaal 34 . 

Intred in gen: 33 ,. 35 totaal 68 
Overleden: 8 8 totaal 1 ó 
Uittredingen: 43 " 66 totaalt 09 

Huwelijken 13. Bevolking 1525. 

Jagers 
Die willen jagen op gronden der stierbouderij 

Tommel, Schalulnen, en Reth, kunnen hun zegel 

Inbrengen à f 4 bij den secretaris 
G. VAN GILS. 



HET WONDER VAN BAARLE 
op gebled van Landbouwwerlctuigen, Rijwielen en 
Huishoudelijke artikelen. 
Node<~ W.. <11-l •-..., ~ P<ll• 

FONGERS 
no; ••rW In prt:s wflugd f J4,50 &.Ad:J 1tl1 

Vt:tder •Ik bderwlf riJ'Wf•~tM,\on \IM M Jad• • o SIMpHa. GetN•Ift• Bate
"""" .,...,... Ud 4ie C.O:K&M"retteflldt pripn. 

OMetdcrie:n an ,..,......._, ...... 'lb un de tucJic pt1Uft 

~· -w.., all~- 11<1 -., o,..tlto- R 4.50. B
•anal 70 ct. ............. .... 1 H cL 

t.4e:te ..,.,.u. .,..,. • \lnndfJ ul:t;,~Httd 
D-.., Hwwmll llle• ...... 25 .,..,"_ --1 ......... ~~e. 

E. van Puijenbroek· v. Brecla 
Hoek KePJr..StatiOMtnMt, ._rfe-Ma•sau. ___ .... 

F==:;:;;;;:::;;;;._EM liLECHT ZITTEND K~UDIHG$1UK IS 
EEN DAGELUKSCHE ERGERNIS. DRAAGT 
MAATICUUIIHGI 'f IS HIEl DUUROERI 

v_. hot .._.. ... ,..,." WISf.&MD REGENJAS In Gobardlne -
Wltlp..-d - l.odeftll.of - oll• lclouron noor mooi vonol 22 gld. 

HEEIIEMCOS1UMES, n~wot. deNIM, :oer oollde kwahlell. Prijzen 
...... 25 ....... 

DAMESMAMTELS EN COSJUMIS. luato crerie. Aurtch .. ,..n 
.,., o- .., He.onldMdlnv. Chemlodt rolnlgon zondor ••llla•lfng ............. 

GEBRI. HOEFNAGELS, 
ICotlc!IMin. BAARLE·NASSAU. 

EVEN LACHEN. 
Zijn laatste wensch. 
Johnny werd veroordeeld tot den electrischen 

stoel. 
Heeft de veroordeelde nog een laatsten wensch 

vroeg de rechter. 
ja, antwoordde de boef. of u bij de terechtstel· 

llng ook mijn hand wil vasthouden'? 

Q-0 

Het goede Inzicht. 
Bij den Juwelier: Wil u den verlovingsring 

terugnemen? 
Past hiJ de bruid niet? 
jawel, de ring wel, maar Ik pas niet biJ de 

bruid. 
o-o 

Goede definitie. 
Wat 11 eigenlijk wind? vroeg de meester. 
Wind Is lucht, dle haast heelt, antwoordde dr 

jongen. 

BAARLE .. NASSAU. 
VLAGGEN! 

In verband met de feestelijkheden lngett~h~ 

door den bond van kroostrijke gezinnen te Baet'
le· Hertog op Zondag 19 Juli a. s. noodig Ik U Uif 
van Uw sympathie voor dezen bond en Uw me'1 
deleven met onze zustergemeente t~ doen blijken 
door van alle huizen de vlag uit te steke~ opdat 
onze nationale drte.kleur. rood-wit-blauw, eensJ 
gezind wappere tusschen het zwart·geel-rooa 
vao onze buren. I 

De Burgemeester van Baarle-Nauaul 
H. J. M. Hofland. 

Heden opening van de nieu

we winkel in: 

Kruideniers- en Grutterswaren, 
Wijnen en Likeuren, Parfumerie, 
Bonbons, Suikerwerken, Chocola· 
cle, Tabak, Sigaren en Sigaretten. 

Alles aan scherp concurreerende 

priJzen. 
Beleefd aanbevelend. 

GINHOVEN 
Ba a rle .. Hertog 

R. K. Werklieden
vereeniging 

S..rle-Na1sau 
waàt - bau geurelllk edvbeuc. Jtdco 

cu bclallgouUcoden 

Mn sallg NieuwJaar 
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Activiteitenkalender juni t/m september 

Juni Juli September 
Za 2 Heemreis naar Lier/ Zo 1 Open huis in het Heem- Zo 2 Open huis in het Heem-

Broechem. Met museum- huis van 10.30 tot 12.30 huis van 10.30 tot 12.30 
bezoek en stadswandeling uur. uur met presentatie van de 
in Lier. Ook bezoek aan de Vr 13 Lokale Heemdag. Aanvang 26e Heemkalender. 
kerk in Broechem met kort 12.00 uur in de aula van Zo 9 Open Monumentendag. 
orgelconcert van Frank van het Cultureel Centrum. Thema is muziek/beeld/ 
Nimwegen. Do 19 Avondwandeling. Vertrek creativiteit in al haar 

Zo 3 Open huis in het Heem- om 19.00 uur vanaf het vormen. Geleide wande-
huis van 10.30 tot 12.30 Heemhuis. ling in Baarie-centrum met 
uur. vertrek aan het Heemhuis 

Zo 10 Vroege vogeltocht Vertrek Augustus om 13.30 uur. 
om 5 uur vanaf het Heem- Zo 5 Open huis in het Heem-
huis. huis van 10.30 tot 12.30 

Za 23 Eerste heemreis naar uur. 
Brugge en de Hoge Wal Do 9, Deelname aan Brabantse 
in Ertvelde. vr 10 Heemdagen in Klundert en 

Za 30 Tweede heemreis naar Willemstad. 
Brugge en de Hoge Wal in Ma 20 Bern a rd usvoetbedevaa rt 
Ertvelde. naar Ulicoten. Vertrek 

Za 30 Deelname aan Midzomer- 17.30 uur vanaf het 
nachtfare. Heemhuis. 

Tljdens onze Lokale Heemdag op vlijdag 13 juli brengen we o.a. een bezoek aan het Baarlese bedrijf Q-Lite. Het is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en verkoop van elektronische informatiesystemen. Er is nog meer: we gaan 
ook naar Zondereigen waar we een bezoek brengen aan een tomatenkwekerij. 
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n u 
HANEVEER 

erano 
• J:onwering • Rolluiken 

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 1 OA • 2387 • Baarie-Hertog • T: 014-699832 

Maatwerk 
I I 

Aanleg en onderhoud van tuinen elke cliënt 
Binnen- en buitenhuis 

schilderwerk 

Klussen in en om het huis 

www.robvis.nl 

+31 (0)6 11 287 280 



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 drukwerkspecialisten van Europa. Van digitaal drukken tot vellenoffset op 

klein en groot formaat, 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. 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 
Visweg 8 
Pos tbus 8 
www.emdejong.nl 
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