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Voorwoord 

Amalia heeft het nieuwe jaar 

opgepakt met een gezellige en 

druk bezochte nieuwjaarsreceptie. 

Een receptie waar men volgens 

jarenlange traditie koffie en een 

lekkere wafel van Marcel Gulickx 

aangeboden krijgt. Maar ook een 

hartelijk welkom voor ons 1500• 

lid. 

Zoals gebruikelijk blik ik tijdens 
de nieuwjaarsreceptie even met u 
terug naar het afgelopen jaar. Een 

jaar met veel activiteiten en we 
mogen gerust stellen met hiervoor 
over het algemeen een goede 
belangstelling. Deze belangstel
ling geeft aan dat het wel goed zit 
met het heemgebeuren in onze 
gemeenschap. En dat willen wij 
natuurlijk graag zo houden en u 
ook graag vertellen. 
Dit gaan we doen op onze Alge
mene Ledenvergadering op dinsdag 
12 maart aanstaande in het Cultu
reel Centrum van Baarle. 
Hiervoor ontvangt u allemaal een 
uitnodiging. 
Onze secretaris en penningmeester 
zorgen voor een beknopt overzicht 

Foto die voor zich spreekt: slachtoffer bij de dodendraad. 

van het afgelopen verenigingsjaar. 
Het bestuur rekent erop dat u 
vooraf deze informatie bekijkt zodat 
de vergadering vlot kan verlopen. 
We sluiten dit jaar deze vergade
ring af met een heemkwis met 
natuurlijk enkele leuke prijzen. Na 
afloop bent u in de gelegenheid om 
onder het genot van een drankje 
nog gezellig wat na te praten. Wij 
rekenen op een ruime belangstel
ling. 

Vorig jaar hebben wij de activitei
ten voor ons WO I-project opge
start. Een omvangrijk project dat 
wij als Heemkundekring niet alleen 

Noteer 13 oktober in uw agenda. Dan vindt de aftrap plaats van Amalia's ambitieuze WO I-herdenking. 
Zie ook de website www.dodendraad.org 

4 van wirskaante 2013/1 



kunnen trekken. Wij zijn dan ook 
bijzonder verheugd dat er rond dit 
project een groot samenwerkings
verband is ontstaan. 

Een samenwerkingsverband met 
heemkringen. gemeentes, WV's en 
erfgoedinstanties. Het project heeft 
een heel breed draagvlak en dat 
zorgt ervoor dat we met een slui
tende begroting kunne1 werken. 
Dit natuurlijk dank zij de welwil
lende steun van al onze sponsors 
waarvoor nu al onze dank. 

Oe aftrap van het WO I-project is 
op zondagmiddag 13 oktober in 
'De Wauwer' in Ravels. Wij zijn 
de eerste organisatie in de wijde 
regio, die haar WO I-programma 
aan het publiek presenteert. We 
hebben gekozen voor de Wouwers, 
omdat daar meer faciliteiten zijn 
en er veel meer mensen in de zaal 
kunnen. 

Hier zal ook het pract-tige boek 
'Hoogspanning aan de Belgisch
Neder1andse grens' worden 
gepresenteerd. Externe auteurs 
hebben er aan meegewerkt. Leden 
van Amalia belichten in het boek 
de lokale (Baarlese) raakpunten. 
Folkgroep Folgazán zal die middag 
een programma presenteren met 
de naam 'Oe Groote Oorlog van 
de Kleine Belg' dat bestaat uit drie 
grote pijlers: muziek, woord en 
beeld. Kortom, zondagmiddag 13 
oktober wordt voor onze vereniging 
het ultieme hoogtepunt van onze 
activiteiten in dit jaar. Zie ook het 
artikel op blz. 65 in deze Van 
Wirskaante. 
Wij verwachten heel veel belang
stelling zowel van de pers als 
vanuit de bevolking. 
Noteer deze datum al in je agenda 
en zorg dat je erbij kunt zijn! 

Ons l500e lid, mevrouw Zus Botermans-van Puijenbroek en onze voorzitter, 
Ad Jacobs. 

In oktober vorig jaar heeft André 
Moors middels een prachtige ten
toonstelling Loveren in de schijn
werper geplaatst. Hier kwamen 
heel veel bezoekers op af en voor 
de buurtbewoners was het een 
feest van herkenning. 

Het was een mooie gelegenheid 
om aan ledenwerving te doen en 
dat heeft Amalia ook gedaan. We 
waren op zoek naar 15 nieuwe 
leden om de kaap van 1500 te 
bereiken. En dat is natuurlijk gelukt 
en zelfs meer dan dat. Na dit 
prachtige weekend was het resul
taat immers 30 nieuwe leden. 
Op de nieuwjaarsbijeenkomst heb
ben we ons 1500" lid welkom ge
heten en uiteraard in de bloemetjes 
gezet. Deze eer viel te beurt aan 
Zus Botermans-van Puijenbroek 
uit Gilze. 
Zij is geboren en getogen in de 
buurtschap Loveren en de tentoon
stelling bracht haar even terug in 
de tijd van toen. En in deze mooie 
entourage is zij lid geworden van 
onze vereniging. 

Wij wensen haar en haar man een 
mooie tijd toe bij Amalia en hopen 
hen regelmatig te ontmoeten bij 
onze activiteiten. 

Ook dit jaar staat er weer heel wat 
op de activiteitenkalender van onze 
vereniging. Informatie van deze 
activiteiten kunt u vinden op onze 
website www.amaliavansolms.org 
of via publicaties in Ons Weekblad 
en natuurlijk in Van Wirskaante. 

Ad Jacobs, uw voorzitter 
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/(Ik ben heel gelukkig mee mijn kinderen, kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. We hebben een héél goei gezin. 
Tot op heden!" 

Aon de praot mee .... (50) 
Riet van Laarhoven 

ANDRÉ MOORS 

Riet van Laarhoven, geen twijfel 

aan, is een uitermate vriende-

Haar kinderen, kleinkinderen en 

achterkleinkinderen. In totaal 40 

lijke, gezellige vrouw. Altijd goed personen! Ze kent ze allemaal 

gemutst en in voor een praatje. van naam. Wanneer ze jarig zijn? 

Een paar maanden geleden is ze Geen probleem. Riet hoeft geen 

87 geworden. Het is haar bepaald seconde na te denken en noemt 

niet aan te zien. Ze woont al vele a/Je geboortedata. Nou vooruit, 

jaren in haar huis aan de PastO<H" de geboortemaanden van de 

Van Herdegomstraat in Baarle. laatste drie kleinkinderen gooit ze 

Kende in haar leven hoogte- maar wel eens een beetje door elkaar. 

ook dieptepunten. Dieptepunten Een van haar kleindochters is in 

waren het ove1lijden van twee van ve1wachting. Riet ziet al weer uit 

haar kinderen en haal man. Een naar de geboorte van haar lBe 

dochtertje werd dood geboren achterkleinkind! 

en een zoontje overleed toen hij 

drie maanden oud was. Haar Uiteraard gaat deze !Aon de praat 

man Wim overleed in 1978. Nog mee- aflevering' niet alleen over 

altijd brandt er een kaarsje op een haar gezin. Zo staan we ook stil 

tafeltje met daarop een foto van bij haar jeugd en de tijd dat ze op 

haar man. de Loswal in Baarle met haar man 

Gelukkig maakte Riet ook hoog- uitbaatster was van een friteszaak. 

tepunten mee. Hét hoogtepunt? Ik wens u veel leesplezier. 
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Wie is Riet van Laarhoven 

Riet wordt geboren op 5 november 
1925 in KaatsheuveL Haar vader 
Walter de Graaf en haar moeder 
Lucia Gillis krijgen acht kinderen, 
zeven meisjes en een jongen. Va
der Walter de Graaf wordt geboren 
op 2 april 1885 fn KaatsheuveL 
Gedurende zijn arbeidzame leven 
is hij in dat dorp veekoopman en 
boer. 
Moeder Lucia Gillis ziet het levens
licht in Gilze op 1 maart 1888. De 
ouders van Riet trouwen op 
3 september 1918. 



Het ouderlijke gezin van de vader van Riet. Riet's vader staat in de bovenste rij, 3e van links. De foto 
is gemaakt in 1916. 

Vader overlijdt in Kaatsheuvel op 
30 oktober 1956. Moeder overlijdt 
op 14 januari 1972 in Den Bosch. 

Drie jaar na de ontmoeting met 
de liefde van haar leven, Wim van 
Laarhoven, trouwt Riet met hem 
op 6 juli 1948. Weer drie jaar later 
verhuizen ze naar Baarle-Hertog. 

Trouwfoto van de ouders van Riet 
(3 september 1918}. 

Wim gaat er werken bij de meel
handel van de molenaarsfamilie 
van Juul en Victor Loots. Eerst 
woont het gezin van Riet en Wim 
op de Turnhoutseweg, in een huis 
tegenover de kapel. Korte tijd later 
verhuizen ze naar de Molenstraat 
in Baarle, in 1962 naar de Pastoor 
Van Herdegomstraat. Al heel snel 
na de Indiensttreding bij de meel
handel krijgt Wim zware rugklach
ten en wordt hij arbeidsongeschikt. 
Dan breken (financieel gezien) 
zware tijden aan. Ze komen er 
weer helemaal boven op als ze in 
1966 beginnen met de uitbating 
van een friteszaak op de Loswal. 
Vanaf 23 september 1978 staat 
Riet er voortaan alleen voor als 
Wim overlijdt. Volgens Riet rookte 
hij heel veel en overleed hij aan 
longkanker. Gelukkig heeft ze dan, 
tot op de dag van vandaag, heel 
veel steun aan haar zes kinderen 
en zes aangetrouwde kinderen. En 
héél gelukkig is ze met haar ze
ventien kleinkinderen en zeventien 
achterkleinkinderen. 

De jeugdherinneringen van 

Riet 

Riet, geboren op 5 november 
1925, groeit op in de boerderij van 
haar ouders. Deze boerderij lag 
in het centrum van Kaatsheuvel, 
slechts op een paar honderd meter 
van de kerk. Bij de boerderij lag 

Deze prachtbaby is Riet. Ze is hier 9 
maanden oud {1926). 
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Riet met haar broer en zussen gefotografeerd In 1933. Bovenste rij v.l.n.r. Jo, 
Toos, Coby en Annie. Onder v.l.n.r. Jaak, Diny, Lucie en Riet. 

ook hun weiland. Volgens Riet 
kon dat in die tijd nog omdat er 
zoveel ruimte was in de kom van 
het dorp. 
"Papa had een knecht en mama 
had hulp in het huishouden. Er 
waren bij ons thuis acht kinderen, 
zeuven meisjes en ene jongen. Ik 
werd als zesde kind geboren. We 
hadden 't thuis héél goed. Tijdens 
de oorlogsjaren zijn we nooit iets 
tekort gekomen. Oh nee, mama 
maakte zelf boter en kaas, we 
hadden volop melk en groenten 
en aardappels uit onze eigen tuin. 
Mama bakte zelf brood. Papa had 
daarvoor unne grote oven in de 
schuur gezet. Niks gin honger 
gehad, echt nie. Alle kinderen 
moesten thuis meehelpen bij het 
huishoudelijk werk en op den 
akker. Vanaf dat we opstonden tot 
dat we naar bed gingen. Een zusje 
was verpleegkundige. Twee zusjes 
waren coupeuses. Die hoefden niet 
mee te helpen, maar die waren 
altijd aan het naaien voor dames 
en voor kinderen uit het dorp. 
Ons Diny zat op kantoor maar die 
moest thuis ook meehelpen bij 
het melken. Da vond ze niet zo 
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leuk. ze liet iedere keer den emmer 
vallen. Voor ik naar kostschool 
ging in Reusel en later toen ik op 
kantoor zat in Waalwijk, moest ik 
ook altijd melken. We han zo'n 
vijftien tot twintig koeien. Papa had 
mij melken geleerd. Het viel in het 
begin niet mee. Ge gingt dan aan 
de rechtse kant van de koei op een 
krukske zitten mee den emmer 
tussen je benen. Ge waart nog 
jong, dus het viel nie mee om den 
emmer recht te houden. Als er een 
paar liter melk in zat. zette je de 
emmer op het gras. En maar mee 
die twee spenen werken. Als die zo 
goed als leeg waren, begon je aon 
de andere twee spenen. En dan 
nog een keer controleren of die vier 
spenen goed leeg waren en goed 
afwassen en ontsmetten." 

Ik vraag Riet of ze wel eens van de 
door haar gemolken melk dronk. 
Een beetje fel: "Nooit, nooit! Ik heb 
ook nooit eigen gemaakte kaas of 
boter gegeten. Da mos ik nie, nee, 
daar gaf ik niks om. Trouwens ik 
drink tot op den dag van vandaag 
gin melk. Ik vond en vind da nog 
altij heel vies. Echt waar. In de 

zomermaanden als het graan werd 
afgedaan, moesten we ook mee
helpen. In november en december 
moesten we tollen uit de grond 
trekken. Nou, dan had je wel eens 
bevroren handen, zo koud kas het 
zijn. Protesteren was er nie bij. oh 
nee! 
's Avonds moest papa wel eens 
naar een koe gaan kijken. We 
zaten dan allemaal binnen en dan 
zeet ie: gif mijn klompen eens 
aan, al heel gauw gevolgd door, 
niet allemaal tegelijk. Hij noemde 
dan ginne naam. Maar iemand 
van ons dee dat dan wel. Ik mag 
nie zeggen da papa onnoemelijk 
streng was. Ik kan nie zeggen dat 
ik ooit een tik heb gehad. Maar. 
zoals papa zee, zo gebeurde het. 
De sfeer bij ons thuis was gewoon 
goed. We konden allemaal goed 
mee mekaar opschieten." 

Kilometers op de step 

De vader van Riet was naast boer 
ook veekoopman. Ook in dat kader 
werden kinderen van hem wel 
eens ingeschakeld, zo blijkt. 
"Als papa een koe bij een boer had 
gekocht, moesten wij als kinderen 
dat geld, som drie- of vierduizend 
gulden, naar dieë boer brengen. 
Mijn broertje Sjaak en ik heb-
ben dat menige keren gedaan. 
We gingen dan samen op de step 
naar dieë boer. Mama vond dat 
maar niks. Maar papa zei, van de 
kinderen pakken ze da geld niet af. 
van mij wel. Wij stepten dan, mijn 
broer aan de ene kant van de step 
en ik aan de andere kant. Onder
weg draaiden we dan om omdat 
da ene been moe werd. Wat onze 
Sjaak en ik ook wel eens deden 
was steppen naar de Maas, net 
boven Waalwijk. Da was toch tien 
of twaalf kilometer ver. Daar staken 
we dan mee een pont de Maas 



over. We bleven er even en gingen 
dan weer mee de volgende pont 
terug. We hoefden van dieë goeie 
pontwachter nooit te betalen. Trou
wens, we han ook gin geld bij." 

Haar lagere schooltijd 

Op de lagere school was Riet geen 
hoogvlieger, zegt ze. Het onderwijs 
werd er gegeven door nonnen. 
"Ik kos un bietje goed leren. Re
kenen dee ik heel gère. Op un ge
geven moment kregen we zelfs les 
in het Frans. Op een van de eerste 
bladzijden in da Frans leerboek 
stond de naam van unne jongen. 
Ik sprak da uit als 'Pierre'. Hele
maal verkeerd natuur ijk! Ik heb op 
school unne keer strafwerk gehad 
omdat ik te laat was gekomen. 
Ik moest toen vijfhonderd strafre
gels schrijven. Ik ging naar huis 
en werd onderweg in mijn hand 
gebeten door een paard da voor de 
kar stond van unne bakker. Omdat 
ik toen nie goed kon schrijven, hee 
ons Diny voor mij die strafregels 
geschreven. 
Op school kattenkwaad uithalen 
deeén we nie. Wel buiten school
tijd, belleke trekken en zo. Tussen 
da belleke stopten we wel eens un 
houtje zodat die bel bleef bellen!" 

Op kostschool bij de nonnen in 

Reusel 

te gaan. Riet was niet de enige van 
het gezin. Al haar zusjes en haar 
broer Sjaak gingen naar Reusel. 
Haar broer overigens bij de paters 
aan de overkant. De twee kloosters 
stonden volgens Riet bij de kerk. 
"Heel veel kinderen, ook van 
andere gezinnen. gingen in dieë 

Na de lagere school vertrekt Riet 
naar Reusel om daar bij de nonnen 
op kostschool te gaan. Een nichtje 
van Riet was er non. Vandaar de 
keuze om in Reusel op kostschool 

, 
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Een wel heel goed tussenrapport van Riet (ze werd ook Ria 
genoemd) op de kostschool i n Reusel in 1941. 

t"jd naar kostschool. Ik volgde er de 
Mulo. Je was er un hele lange tijd 
zonder naar huis te mogen. Van 
een september tot drieëntwintig 
december 7at je daar onafgebro
ken. In die periode kreeg je éne 
keer bezoek van je ouders. Oe 
eerste veertien dagen had ik heel 
veul heimwee. Ze moesten dan 

Schoolfoto gemaakt in 1937. Links Riet, rechts zus lucie. 

niet over paps of mams praten. 
ledere woensdagmiddag gingen 
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Riet 1943 ... de tuin van de kosl ;c ooi in Reusel, samen met haar nicht zuster Giovanni. 

we wandelen. Ik heb toen wel door 
mij geschreven brieven stiekem 
aan een van de meisjes die extern 
waren gegeven, die dus gewoon 
van thuis uit naar school gingen. 
Zij deed de brieven op de post en 
bij dat meisje liet ik mijn post ook 
weer aankomen. Ik deed dat omdat 
'Eerwaarde Moeder' alle brieven 
las voor die door de meisjes vanaf 
de kostschool verstuurd werden of 
daar aankwamen. Echt waar! Het 
is te gek voor woordenl Wat schrij
ven pap en mama nou toch! 
We moesten er ook uniformkes 
dragen. We sliepen mee heel veel 
meisjes op 'n grote zaal. ledereen 
had een kleine eigen ruimte mee 
'n gordijntje er voor. Ik denk da 
we om tien ure op bed lagen. 's 
Morgens om half zeven er uit. 
Eerst achter 't gordijntje wassen en 
aankleden en dan naar de kapel. 
Eén keer per week mochten we in 
bad of onder de douche. 
Seksuele voorlichting hebben we 
nooit gehad. Nent. Wè is da nou 
toch jongen? Maar ik moet ook 
eerlijk zeggen, er is nooit iets geks 
gebeurd. Nooit. Wat we niet moch
ten was met z'n tweeën over de 
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speelplaats wandelen. We moesten 
altijd met z'n drieën zijn. Die non
nen dachten dan dat er minder 
snel over iemand geroddeld zou 
worden of over sexualiteit gespro
ken zou worden." 

Riet gaat werken 
voor weinig geld 

Als Riet in Reusel haar Mulo-di
ploma heeft gehaald, gaat ze weer 
terug naar huis. Ze gaat werken in 
Waalwijk bij verzekeringskantoor 
Timmermans. In Reusel behaalt 
ze ook nog diploma's voor steno, 
typen, handelscorrespondentie, 
boekhouden. Het diploma vesti
gingswet behaalt ze in de avond
uren. Op dat verzekeringskantoor 
in Waalwijk verdient ze zes gulden 
per week. 
"Onze papa vond dat veel te 
weinig. Toen hij van de veemarkt 
in Den Bosch kwam, zette hij zijn 
grote veewagen voor dat kantoor. 
Hij op zijn klompen en met een 
marktschort aan naar binnen. 
Papa zei tegen de portier dat hij de 
directeur wilde spreken. Toen papa 
bekend maakte wie hij was, mocht 

hij binnenkomen en de directeur 
spreken. Papa zei tegen hem, je 
hebt een probleem. Hier werken 
twee van mijn dochters. Eentje, 
ons Riet, mét diploma's en eentje 
die twee jaar ouder is zónder 
diploma's. En ons Riet verdient 
veul minder. Nou, zee de directeur, 
wij betalen uit gezien de leeftijd, 
niet vanwege behaalde diploma's. 
Nou zee onze papa, het is goed 
dat ik da weet. Ik rij nu naar huis 
en ga achtermekaar ons ma halen, 
want zij is er zestig! Maar het hielp 
allemaal nie, ik kreeg nie meer 
betaald. En toen moest ik van papa 
thuis gaan werken want zei hij, 
daor kun je meer verdienen voor 
mama." 

Corrie Moonen, 
vriendin voor het leven 

Heel positief en blij is Riet over 
het feit dat ze op dat kantoor haar 
hartsvriendin Corrie Moonen heeft 
leren kennen. Corrie woonde toen 
in Waalwijk. Tot op de dag van 
vandaag is ze nog steeds bevriend 
met Corrie. 
"Zal ik jou eens iets vertellen, 



Riet gefotografeerd in 1944. 

ssst, tegen niemand zeggen. toen 
ik later onze pa, onze Wim leerde 
kennen, heb ik hem door Corrie en 
haar ouders laten keuren. Ik had 
natuurlijk niks tegen Wim gezee. 
Nou, ze vonden hem geweldig. Ze 
zeiden, die motte aanhouwen! Zal 
ik jou nog eens iets vertellen. Toen 
Corrie bevriend was het haar latere 
man Leo en ik met onze Wim, gin
gen we met z'n vieren regel matig 
dansen in Waalwijk. Leo die ook in 
Kaatsheuvel woonde. nam dan mij 
mee op zijne fiets van Kaatsheuvel 
naar Waalwijk. Veur op de stang 
van zijne fiets! Jaloezie? Nee, dè 
kenden wij nie." 

Als Riet afscheid neemt van het 
kantoor in Waalwijk, krijgt ze via 
een kennis werk aangeboden in 
een kruidenierswinkel in Wijbosch 
bij Schijndel . 

"Oh zee papa toen, ons Riet heb 
je voor de kost! Ik vond da héél 
erg da hij zo praatte. Enfin, ik ben 
er gaan werken en kreeg er gratis 
kost en inwoning en drie gulden 
per week traktement. En die drie 

Corrie Moonen (I) en Riet (r) zijn al 70 jaar hartsvriendinnen. Deze foto is 
gemaakt in 1947. 

gulden gaf ik thuis nog af ook! Ik 
werkte er heel graag. Alle groenten 
en zo moest ik afwegen. Soms 
stond er wel twaalf man in de 
winkel. Ik vond het zó leuk omdat 
ik het zo druk had. Ook tussen de 
middag hield ik de winkel open. 
Om de paar weken ging ik een 
weekend naar huis," aldus Riet. 

Riet wordt verliefd op Wim 

Als Riet negentien jaar is en ze in 
de kruidenierswinkel in Wijbosch 
werkt, leert ze haar toekomstige 
man Wim van Laarhoven kennen. 
uw;m was vertegenwoordiger en 
kwam ook bij ons in de winkel 
spullen leveren. Mensen zeiden 
toen in de winkel tegen mij. den 
dieë hee 'n oogske op jou! Maar ik 
zei, die mot ik nie! Enfin, we zou
den mee een heel stel vriendinnen 
Schijndelse kermis gaan vieren. 
Wim was dat aan de weet geko
men en kwam ook naar de kermis. 
We gingen in een grote hal dansen, 
van kousenfabriek Jansen de Wit. 
Op een afgesproken uur zou hij 
er ook zijn. Maar hij kwam maar 

nie, hij was veul te laat. Ineens 
zag ik hem aankomen. Omdat ie 
te laat was, heb ik hem in eerste 
instantie genegeerd en bleef maar 
wa dansen. Och èrm! Nou, toen 
is het toch vriendschap geworden. 

Riet heeft haar toekomstige man 
Wim van Laarhoven leren kennen en 
samen gaan ze in 1946 naar Tilburg
kermis. 



Riet met haar lievelingshond Polly, 
gefotografeerd in 1947. 

Meer nie. We zagen mekaar nie 
veul. Na een paar maanden ging 
de vriendschap over in liefde. Toen 
heb ik hem ook pas voor het eerst 
gekust. Seks voor het huwelijk? 
Wat is da? Nooit van gehoord! Ik 
weet wel. vlak veur wij trouwden 
zee iemand tegen mij. dan hedde 
gij unne kat in de zak gekocht! Kos 
me niks schelen. Ik hield van hem. 
Klaar. Meer vrijers heb ik eigenlijk 
nie gehad. Wocht, ik heb veur Wim 
heel eventjes een vriendje gehad 
en die vroeg om een kusje. Ik zeg, 
da is nergens voor nodig! 
Toen wij voor ons trouwen naar de 
pastoor gingen, wier ons 'n bietje 
wijs gemaakt. Stelde niks voor. We 
hebben het allemaal zelf moeten 
uitdokteren. Maar enfin, toen we 
nog niet getrouwd waren gingen 
we af en toe naar de film. Dè 
kostte toen ene gulden. Maar daar 
maakte ik sunde van, want ik zat 
altij te slapen! Alles bij elkaar heb
ben we drie jaar verkering gehad. 
Ondertussen was ik gaan werken 
op het kantoor van schoenfabrikant 
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Wim van Laarhoven is in 1943 22 
jaar oud. Riet kent hem dan nog niet. 

De Graaf in Waalwijk. We zagen 
elkaar in die tijd iedere week. Wim 
woonde toen trouwens in Boxtel. 
Kwam altijd mee zijne fiets van 
Boxtel naar Kaatsheuvel gereeen. 
Toen ik onze pa toestemming vroeg 
om te trouwen. kreeg ik die nie. 
Hij vond mij nog veel te jong. Toen 
mee ons moeder gepraat en onze 

pa mee ons moeder. Op ene dag 
was onze pa denk ik goed geluimd 
en toen kreeg ik wel toestemming. 
Maar witte wat ie zei? Dat ze dan 
maar trouwt ook! Ik vond da zó 
erg. Ik heb toen's nachts in mijn 
bed iggen schreeuwen. Later heb 
ik het er mee onze pa nog over 
gehad. Hij zei toen, ja maar Riet, 
ge kent mij toch." 

Verhuizing naar Baarie-Hertog 

Op 6 juli 1948 trouwen Riet en 
Wim. Ook haar zusToostrouwt op 
d'e dag. Riet en Wim gaan na hun 
huwelijk wonen in Boxtel. Wim 
blijft er nog drie jaar werken als 
vertegenwoordiger. Riet is er huis
vrouw. Riet en Wim veronderstel
den dat ze geen kinderen konden 
krijgen. Mede daarom namen ze 
gedurend€ een half jaar een Frans 
meisje dat ondervoed was in huis. 
"Op een gegeven moment was ik 
in verwachting en ik krijg een mis
kraam. Dat Franse meisje was toen 
nog bij ons. Toen dat meisje weer 
terugging naar Frankrijk, heb ik 
enorm moeten schreeuwen. Twee 
jaar na ons trouwen wordt toch 

Oe op 6 juli 1948 gemaakte trouwfoto van Riet en Wim (het linkse bruidspaar). 
Het rechtse bruidspaar zijn haar zus Toos met haar man Henny. 



ons eerste kindje, onze Antoon 
geboren," aldus Riet. 
Na drie jaar huwelijk verhuist het 
gezinnetje van Wim en Riet op 6 
juli 1951 naar Baarle-Hertog. Wim 
krijgt er namelijk werk aangeboden 
bij de gebroeders Victor en Juul 
Loots, molenaars in Baarle. Die 
waren getrouwd met twee zusjes 
van Riet, Annie en Diny. Het eerste 
halfjaar woont het gezin van Riet 
en Wim in een huisje tegenover 
de kapel op de Turnhoutseweg. 
Daarna in een huis in de Molen
straat en vanaf 23 juli 1962 in de 
Pastoor Van Herdegomstraat. 
Wim is in de molen van loots 
belast met zwaar werk. Hij moet er 
zakken meel sjouwen. Al heel snel 
krijgt hij enorme last van zijn rug, 
een zware hernia. Zijn linkervoet 
kan hij niet meer bewegen en 
zijn linkerbeen zit voortaan in een 
beugel. Korte tijd later gebeurt 
het onvermijdelijke, Wim wordt 
afgekeurd. 
Riet: "We hebben toen heel, heel 
zuinig moeten leven. Via via zijn 
we toen als gezin begonnen met 
het verkopen en bezorgen van 
weekblaadjes. Ik deed de boekhou
ding. Onze pa was bevriend mee 
Fons Cornelissen en die zorgde er 
voor dat onze Wim bij de Philips in 
Turnhout kon gaan werken, maar 
onze pa kon het helaas nie volhou
den. En toen kwam Fons Corne
lissen weer met een heel goed 
idee: als jullie eens een friteszaak 
beginnen. Dat is korte tijd later ook 
zo gebeurd aan de Loswal in Baal.'' 

Grote vreugde 
en grote droefenis 

Terug naar de geboorte van de 
kinderen. Na Antoon en Walter die 
het levenslicht zien in Boxtel, komt 
in Baarie-Hertog Mieke ter wereld, 
daarna Pietje. Riet was bij die 

----
Wim van Laarhoven zit hier in 1958 voor zijn huis in de 
Molenstraat Op de fiets zit Janus Willemse, chauffeur bij 
Juul en Victor Loots. 

laatste bevalling enorm vermoeid, 
want die had vijf dagen geduurd. 
"Pietje bleek een heel zwaar hart
patiëntie te zijn. Hij is maar drie 
maanden geworden. liza Koyen 
was bij de geboorte bij ons in huis. 
Onze pa had al gauw gezien dat 
er iets nie goed was. Ik vroeg toen 
aan dokter Govaerts: wat is er mee 
ons Pietje? Hij zei toen niks. De 
tiende dag na de geboorte vertelde 
den dokter da Pietje een zwaar 
hartpatiëntje was. En, zei hij, ik 
hoop nie dat u er bij uitkomt als 
Pietje al is overleden. Ik heb toen 
gebid dat wij er bij zijn overlijden 
bij zouden zijn. 
's Nachts moest ik mee de kinder
wagen die naast ons bed stond 
rijden, want hij mocht nie huilen. 
Hij had heel veel pijn. Toen hij ge
storven is, wij waren er bij, vonden 
wij da héél erg. Maar het was toch 
unne grote weldaad. Daarna ben ik 
nog verschillende keren bevallen. 
Witte wat het is, we deeën niks 
aan planning. Als er een kiendje 
kwam, dan was da goed. De 
pastoor hee ons nooit hoeven aan 
te sporen. Bij ons kwamen ze jaar 
op jaar." 

Na Pietje wordt dochter Lucy ge
boren, dan zoon Wim. Dan wordt 
er een meisje dood geboren. Riet: 
"Vóór die bevalling was ik heel 
moe. Kon nauwelijks slapen, staan 
of liggen. Op un gegeven moment 
zeg ik tegen onze pa die toen 
trouwens met zijn been in het gips 
zat, haal maar gerust Liza Koyen of 
dokter Govaerts. Liza Koyen kwam 
en zei tegen onze pa dat hij ons 
bed naar beneden moest doen. 
Toen ik even naar de wc ging, brak 
het water. Ik ben toen meteen naar 
het Moederhuis in de Korte Be
gijnenstraat in Turnhout gebracht. 
De nonnekes zeiden toen daar, we 
zullen eerst de moeder berechten 
(bedienen) . Dokter Govaerts die 
er ook bij was zei toen, berechten , 
berechten, we zullen proberen 
de moeder te redden! Mijne man 
mocht nie bij de bevalling zijn. 
Toen het kindje er was, heb ik het 
niet mogen zien. Héél erg. Ik lag 
op een kamer met twee andere 
moederkes. Die han 'n kiendje, 
ikke nie. Naderhand hebben wij 
Maria-opdracht moeten doen, 
het kiendje zo gezegd opdragen 
aan Maria , maar dan wel zónder 
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kiendje. Ik mocht mee de taxi naar 
huis en ik dee niks als schreeu
wen. Toen vroeg de taxichauffeur, 
hebt u uw kindje in de couveuse 
achter moeten laten mevrouw? 
Toen begon ik nog veul harder te 
schreeuwen. Thuis aangekomen 
maakte onze pa de voordeur open 
mee vijf kiendjes achter hem. En 
de taxichauffeur zei: oh wat hebt 
u toch een mooi gezin. En ik zei 
toen, ondertussen nog harder 
schreeuwend, maar het laatste 
kiendje had ik er ook bij willen 
hebben. Het kiendje is begraven 
op ongewijde grond in de Kwak
kelstraat in Turnhout. In 'nen boek 
daar is da wel te lezen, maar we 
weten niet waor het kiendje ligt. Te 
gek voor woorden. nie dan? 
Als laatste kindje wordt ons Ma
rijke geboren. Ik ben héél gelukkig 
mee mijn kinderen. We hebben 
een héél goei gezin. Maar ik zeg 
wel altijd: tot op heden!" 

De friteskraam op de loswal 

Zoals hiervoor vermeld, het idee 
om een friteskraam te beginnen 
kwam van Fons Cornelissen. 
Een zwager van Riet had dat ook 

12 mei 1967: De In Oirschot gekochte nieuwe friteskraam 
van Riet en Wim. Die stond op de Loswal, vlak bij de 
spoorwegovergang. 

wel eens gezegd. Probleem was 
natuurl ijk een goede friteswagen te 
kopen en een goede standplaats te 
vinden. Fons Cornelissen bood in 
die tijd zelfs aan om twee kamers 
in zijn woning aan de Chaamse
weg daarvoor te gebruiken. 
Riet: "Ik zeg tegen onze pa, dat is 
een geweldig aanbod van Fons, 
maar da kan nie. Het gezin van 
Fons heeft dan veel te veel over
last. Daags daarna zijn we naar 
Fons en Liza gegaan en hebben we 
hen bedankt voor het geweldige 

Riet en Wim in 1966 in hun eerste fri teskraam. 

aanbod. En wadeed Fans' Hij wist 
in Lille in Beis ene friteswaogen 
staan, die den eigenaar van de 
hand wilde doen. Het was unne 
hele ouwe. Ginne tweedehandse, 
misschien wel unne tiendehandse! 
Het was ene tweepans wagen, 
ginne koeling er in, ginne stroom. 
Sooi Adriaansen en Kees van Beek 
zijn dieë wagen gaan halen. Ze 
hebben hem hier neffe het huis 
gezet. Toen hee Fans Cornelissen 
de stroom gemaakt, Gust van de 
Lisdonk het loodgieterswerk, Jan 
de Rooy het timmerwerk en Harrie 
Gouwenberg het schilderwerk. Ko
lenboer Jaon Bruurs van Loveren 
had op de Loswal veul grond die 
hij huurde van de Spoorwegen. Wij 
mochten van hem de friteswagen 
op zijne grond zetten. Op 30 april 
1966 zijn we er begonnen mee de 
verkoop. 's Avonds kwam onze pa 
mee het eerste briefke van honderd 
gulden thuis. We wisten nie wa we 
zagen! Die honderd gulden hadden 
wij al kunnen wisselen, da was 
een groot kapitaal. Wat waren we 
toch gelukl<ig. Al gauw na 30 april 
1966 moesten we bij de Spoorwe
gen komen in Utrecht. Wat bleek. 
wij moesten toen voortaan heel 
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Volop drukte! 

Dochter Ma rijke helpt mee ( 1970). 

veul huur gaan betalen voor da 
klein stukske grond. Veul meer als 
Jaon Bruurs voor heel de Loswal. 
De kroketten en dergelijke en de 
frites maakten wij trouwens thuis 
klaar. Later hebben we in de ga
rage een bedrijfskeuken gemaakt. 
Maar enfin, al heel gauw waren 
er klanten die vroegen om frites 
mee stoofvlees. Ik zeg, die hebben 
we nie. Ja maar Rietje toch, daar 

motte gij mee beginnen, zeiden ze. 
Onze pa die wou nie zo. Maar ik 
zei, pa, ge kunt doen wè ge wilt, 
ge gaat bij Frans Bruurs ene kilo 
stoofvlees halen. Nou we zijn dus 
mee 'ne kilo begonnen. Na virtien 
dagen zee ik al tegen onze pa, 
de wagen is te klein, wij moeten 
uitbreiden. Na wikken en wegen 
hebben we toen bij de Meeuw in 
Oirschot zelfs 'ne nieuwe wagen 

Een zakje voor de frikadel of kroket. 

gekocht. Een jaar later werd ie 
geplaatst. Toen kwam er net een 
buurjongeske langs van 'n jaar of 
vijf, zes en vroeg: 'Riiieeet', hedde 
gij die wel betaold?" 

Als er eens 'ne keer ruzie was voor 
de friettent. sprong ik er tussen. Ik 
zei dan. gij die kant uit en gij die 
kant. Dan was ik mans jongen! En 
als ik 's nachts om drie, vier uur 
naar huis kwam van de friteszaak, 
belde ik onze pa op en die zette 
dan een bakske koffie. Dan klets
ten we samen nog wa, dronken 
ook nog een glaske wijn, maakten 
de kas op en rookten samen een 
sigaretje." 

Door die friteszaak komt het gezin 
van Riet en Wim er financieel ge
zien weer helemaal bovenop. Het 
werk werd echter voor Riet maar 
vooral voor haar man te zwaar. 
Daarom neemt op 1 januari 1973 
zoon Walter de zaak over en bouwt 
dan op de Loswal een grote snack
bar. Op 1 januari 1981 neemt 
zijn broer Wim de zaak over. Het 
blijft goed gaan tot 5 maart 2009 
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die nie gezien heb," aldus Riet. 
Ofschoon Riet volgens haar zeggen 
niet meer zo vlug is als vroeger, is 
ze best nog wel tevreden over haar 
gezondheid. Ze is nog heel helder 
van geest. Haar geheugen laat 
haar absoluut niet in de steek. 

"Als de kinderen, klein- en achter
kleinkinderen jarig zijn en ik word 
uitgenodigd, ga ik er naar toe. En 
ze krijgen altijd een enveloppe. 

In 1968 begint Riet met rijl essen . Haar instructeur (rechts) 
is Jos Jansen. 

Als ik niet meer kan geven hoop ik 

maar dan wordt het faillissement 
uitgesproken. Riet: "Dat kwam als 
een donderslag bij heldere hemel 
en ik vond dat héél erg. 
Achteraf bleek dat de boekhouder 
van onze Wim in het hele gebeuren 
een kwalijke rol had gespeeld." 

Hedendaagse bezigheden 

Riet verveelt zich geen moment. Ze 
puzzelt graag, doet aan handwer
ken en legt graag een kaartje, leest 
een boekje, buurt graag en kijkt 
televisie. Ook zit ze in het bestuur 
van de Christelijke Mutualiteit. Al 
26 jaar zit ze in het bestuur van 
OKRA {Bejaardenbond). Is ook lid 
van de Ziekenzorg. 
Ze ging ook verschillende keren op 
vakantie, bijvoorbeeld naar Rome, 
Venetië, Spanje en Londen. Vooral 
van de korte vakanties met haar 
hele gezin en aanhang geniet Riet 
nog steeds met volle teugen als ze 
daar aan terugdenkt. Ook is ze lid 
van onze Heemkundekring en is 
ook regelmatig deelneemster aan 
activiteiten. "Hartstikke leuk. Wa 
doen jullie er toch allemaal veel 
voor. Fantastisch. Jammer genoeg 
kan ik niet meer overal aan mee 
doen. Zoals die tentoonstelling over 
Loveren. ik heb wel zo'n spijt dat ik 
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Deze foto is gemaakt In 1995 ter gelegenheid van haar 70e verjaardag tijdens 
een van de familieweekenden. Riet verded igt met verve het doel! 

Reis in 2004 samen met haar kinderen en aangetrouwden naar Londen. Riet en 
de familie passeren hier de Towerbridge. 



Samen met haar kinderen geniet Riet van een door haar 
kinderen aangeboden ballonvaart in 2001 t.g.v. haar 75e 
verjaardag. 

Riet met haar kinderen, gefotografeerd t.g.v. haar 
BOe verjaardag. 
V.l.n.r. Antoon - Mieke - Wim - Riet - Walter • Ma rij - Lucy. 

V.l.n.r. Walter • Lucy - Wim - Mieke - Riet - Antoon - Marij 

dat Ik het jaar kan uitdoen, zodat 
ze allemaal nog aan de beurt zijn 
geweest. Ja André, zoals ik me 
nou voel zou ik wel honderd willen 
worden, maar ik hoop wel dat ik 
niet ten laste kom van de kinderen. 
Ik geniet nog altijd van het leven. 
Ik hoop dat ik in den hemel kom, 

tenminste als er die ene is wat 
ze ons toch altij hebben wijsge 
maakt." 

Afscheid 

Beste Riet, het was een buitenge
woon genoegen om met jou 'aon 

de praat' te zijn. Namens alle leden 
van Amalia spreek ik de hoop uit 
dat je nog heel lang bij je gezin, je 
grote achterban en in ons mid-
den mag zijn. Van jouw openheid, 
opgewektheid en vitaliteit willen 
wij nog heel lang genieten' 
Het ga je goed! 

Ter gelegenheid van haar 80e verjaardag is Riet samen met haar acllterl>an in 2005 op de foto gezet. Let op, na dal 
moment zijn nog 10 achterkleinkinderen geboren en het 18e komt er aan! 



Reacties van leden 

VAN DE REDACTIECOMMISSIE 

Ook deze keer ontvingen we weer 

verschillende reacties. Bedankt 

daarvoor! 

Een wat uitgebreidere reactie van 

ons lid Jan Broos op het artikel 

'Merkwaardigheden, een 18e

eeuws werkboekje', is in dit num

mer opgenomen op blz. 21. 

Valt u ook iets op in deze Van 

Wirskaante? Hebt u een tip, 

opmerking of suggestie? Schroom 

niet en neem contact op met ons 

redactielid André Moors Herto-

genstraat 14, 5111 AR Baarfe

Nassau (e-mail amoors@planet.nl 

of telefoon 013 5079556). 

Jos Jansen: 
In Van Wirskaante van l septem
ber 2012 stond op blz. 96 een 
onderschrift bij een foto van het 
Kerkplein, waarop ook ons ouder
lijk huis is te zien. Er slaat vermeld 
'de bakkerswoning van Simon 
Jansen'. 
Dat moet echter zijn 'de bakkers
woning van Jos Jansen'. 
Reactie redactie: 
Is genoteerd Jos! 

Zr. Anita: 
Ook zuster Anita maakte mij attent 
op een verkeerde naam bij een foto 
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(zie de groepsfoto in de vorige Van 
Wirskaante op blz. 81). Daar staat 
vermeld: 'Zuster Magdalena (tante 
van o.a. Janus Havermans) komt 
voor de eerste keer terug uit de 
missie in 1950. Het is groot feest 
op Loveren'. Daar had moeten 
staan 'zuster Magdala'. 
Reactie redactie: 
Bedankt voor de attente reactie 
Anital 

Maria van Gooi: 
Hallo André, 
Ik wil je graag bedanken, voor het 
plaatsen van het verhaaltje van de 
vlo in Van Wirskaante. 
Ook namens mijn broers en zus
sen. 
Groeten van Maria van Gooi. 

Rob Gulickx: 

Goede avond André, 
Bedankt voor de mooie fotoavond, 
het was schitterend ! 
Graag had ik de foto gehad van 
mijn opa Fons Gulickx, had die 
nog nooit gezien. 
Ook de foto van de Uitbreidings
straat hoek Molenstraat zou ik 
graag hebben. 
Alvast bedankt, groeten Rob. 
Reactie redactie: 
De foto's zijn naar Rob gemaild. 

Rinus en Bernadette Damen: 
Hoi André, 
Bedankt voor de gezellige foto
avond, we hebben er zeer van 
genoten. 
Maar ik wil je vragen of je een 
kopij van de foto naar ons kunt 

sturen van de fam. Jansens. 
We hebben gezien dat het een 
familiefoto is toen ze nog heel jong 
waren. Mijn vader staat er ook 
op. We hebben die foto nog nooit 
gezien. 
Met vriendelijke groeten, 
Rinus en Bernadette Damen 
Reactie redactie: 
De foto is naar Rinus en Berna
detie gestuurd. 

Fien van Dijk • Klaasen: 
Goede morgen André. 
Je hebt met de totopresentatie wel 
veel werk mee hè? Maar bedankt 
dat je dat allemaal doet. zo kunnen 
wij er allemaal van genieten. 
Bedankt en nog een fijne dag. 
Fien van Dijk - Klaasen 

Wim Stabel: 
André, 
Bedankt. het was een hele mooie 
presentatie, terug in de tijd met 
vele herkenningen. Kleine opmer
king over de foto aan de Grens met 
de personen op de omgezaagde 
boom. 

Is deze foto niet genomen toen 
Sooi van den Eynde bomen aan de 
grens heeft omgezaagd in verband 
met stukken grond die wel of niet 
Nederlands of Belgie's waren en 
volgens mij niet over de school
strijd? 
Op de foto staan personen die uit 
mijn familie komen zou je die over 
kunnen mailen? 
Bij voorbaat dank. 
Groetjes, Wim Stabel 



Reactie redactie: 
Ook voor Wim staat inmiddels vast 
dat de bewuste foto uit 1955 niet 
is gemaakt tijdens de gebeurtenis
sen rond Sooi van den Eynde. De 
foto is immers gemaakt net voorbij 
de rijksgrens, op grondgebied van 
Weelde Statie. In België speelde 
toen een ware schoolstrijd (Wet
Collardl. 

Fonne Gulickx: 
Hoi André, 
Ik zou je van harte willen felicite
ren en bedanken voo' de prachtige 

dia- en fotomiddag op 8 dec. 
Vooral het passende commentaar 
bij de diverse dia's was zeer profes
sioneel. 
We zullen ook eens in oude foto's 
gaan zoeken of er passende foto's 
tussen zitten die ik u dan bezorg. 
André. we kijken al uit naar een 
volgende voorstelling over een paar 
jaar. 
Vriendelijke groeten. Fonne Gulickx 

Els en Frans van GiJs: 
Dag André, 
We hebben deze avond een prach-

tige radioavond over het Baolse 
dialect gehad !!! 
Zeer interessante gesprekken. zeer 
geanimeerd. Met wat inleving kon 
iedereen zich daarin terug vinden, 
gelijk waar men vandaan komt. We 
hebben op de oude muzieknum
mers gedanst. net of we achttien 
waren! 
Volgende keer zijn we van de 
partij, waar het ook te doen is. 
Proficiat....we hebben genoten ... 
een zeer warme avond !!! 
Van harte, Els en Frans van Gils 

Belgische schoolstrijd in de jaren '50 waaraan ook verschillende Grensbewoners deelnamen. V.l.n.r. 
Kees van Vugt (douane), Wim Frijters (neef van caféhouder Wim), Nee de Rooij {van café De Zwarte 
de Rooij uit Baol) Cor Frijters {was in dienst bij voerman van de lindeloof}, Cor van Gool en Polaa 
Frijters. 

van wirskaante 2013/1 19 



In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode weer van leden afscheid 

moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Jos Braspenning, Molenbaan 17 
2387 Baarie-Hertog 

overleden op 6 november 2012. 

Jan van Groesen , Sportlaan 6 
5111 BX Baarle-Nassau 
overleden op 7 november 2012, 

mevr. C. van Beek • Hendriks, 
Sint Janstraat 6 kamer 111, 
5111 VR Baarle-Nassau 
overleden op 9 november 2012, 

mevr. M. Knevels - Steijaert, 
Withagen 54-28 
4861 AR Chaam 
overleden op 10 november 2012, 

mevr. Luduina Van Casteren
Van Gent, Rusthuis de Wending, 
afd. 2, Albert van Dijkstraat 18, 
2300 Turnhout 
overleden op 23 januari 2013. 
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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. 



Merkwaardigheden (72) 

ANTOON VAN TU IJL 

In mijn vorige bijdrage onder deze 

titel beschreef ik een heel oud 

aantekenboekje, afkomstig uit de 

nalatenschap van Mietje van Gooi 

·Van den Brandt. Wij konden een 

aantal interessante gegevens uit 

dit oude handschr;(t ontcijferen 

en verklaren. Maar we bleven ook 

met een paar vragen ûtten. Wie 

schreef deze aantekeningen? Hoe 

komt dit werkboekje in deze fami

lie terecht? Wie zijn de kinderen 

die 'zomaar' tussen de andere 

teksten genoteerd staan? 

Gelukkig hebben we aandachtige 
lezers. Jan Broos, onze webmaster 
en ervaren stamboomdeskundige 
is er een van. Hij reageerde met 
enkele interessante gegevens 
die onze Merkwaardigheden van 
vorige keer een stuk begrijpelijker 
maken. 

Jan schrijft ons het volgende: "In 
de vorige Van Wirskaante las ik 
op de pagina's 43 tot en met 47 
een boeiend artikel van Antoon 
van Tui} I over een 18•-eeuws 
werkboekje waarin een man 
(ene Van Gooi?) zijn werkzaam
heden noteerde. Antoon bleef 

Het werkboekje in dichtgevouwen toestand. 

met enkele vragen zitten over de 
familierelaties van die man. Van
uit mijn genealogische interesse 
heb ik me hierin verdiept en deed 
volgens mij een paar interessante 
ontdekkingen. 
De kinderen die op bladzijde 22 
en 23 van het boekje staan, zijn 

d/!_,.u.-(.8~ 
, V.. ..,J"'6"-, 'i).,.. ,·.,/,.....> 

Wj ,., .. ." r-~" '!2!. 
t" 

.... --~~ 
~ 11,&._. )t,..)r p; 
~1 

Oe pagina's 22 en 23. 

de kinderen van Gerard van der 
Voort en Elisabeth Pelkmans. Zij 

huwden te Baarte-Hertog op 23 
september 1 793 en kregen de 
volgende kinderen. 
l.Joannes Baptist, gedoopt te 

Baarte-Hertog (België) op 1 
juni 1794. 
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2. Anna Cornelia, gedoopt te Baar
Ie-Hertog (België) op 3 februari 
1796. 

3. Wilhelmus, gedoopt te Baarie
Hertog (België) op 26 oktober 
1797. 

4.Joanna Maria, gedoopt te 
Baarie-Hertog (België) op 11 
september 1799 en overleden 
(ongeveer 45 jaar oud) te 
BaarJe-Hertog (België), Akte 
58, op 3 december 1844. 

5. Adrianus, geboren te Baarie
Hertog op 17 januari 1802. 
Hij trouwt te Baarie-Hertog 
(België), Akte 13, op 21 fe
bruari met Joanna van Haeren, 
dochter van Antonius van Hae
ren en Anna Maria Schellekens, 
geboren te Gilze en Rijen op 23 
december 1799. 

A 
Bid voor de ziel ;van zaJ..iger . 

JOANNES BAPTIST VAN DER VOORT, 
geboren te B.wu.E-HlmToG in 't jaa.r 1794 

overleden to Gu.n dcu 15 Auge. 1889. 
Slf VOOR DESZELFS HUISVROUW 

PETRONELLA DE SW ART 1 

geboren te Gu.zE den 7 Julii 1797 , aldaar 
overloden den 19 Octoócr 1878. -Gods welbehagen ia ·1n hen 1 die in een-

voudigheid wandelen. Spr. XI. 20. 
Zij was door iedereen ~i!crd omdat zij 

den Heer vreesde , en memand sprak het 
minste kwaad van haar. Judith vm, 8. 

Veelvuldig zullen d<t vardiensten zijn bij 
den fuer, van hen die ae OJlVOeiling-bUllDer 
kinderen -verzorgd hebben. H.Hier.Epis. 79. 

Kinderen ! -vergeet uqjne zuchten niet 1 

denkt aan hetgeen ik geleden en de zor
gen die ik voor u gekoesterd heb. Leg!; 
u den pligt op voor de rust • mljner ziel 
te bidden. H. Joan. CluiJs. 

Weent niet over mijnen dood; verheugt 
u yealeer, dat ik in net huis van den lfe
melsehen V ader he\ loon mijner werken 
ontvang; en daar op u wacht , om met u 
vereen1gd, voor eeuwig gelukkig te leren. 

H. Ephrem. 
DEMIND ZIJ OVERAL UET H. HART VAN JESUS. 

(100 dagen aflaat.) 
...... Diüié'A':·v-!Ül--dè'r' 'Vöö';i-ïi' ïöiièn;·•r;lhu;g. · 

.. 
' 

..... 

Bidprentje van Joannes Baptist, oudste zoon van Gerard. 
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t 
Waakt : want gij weet noch dag, noch uur. 

~-lATrJJ. XXV. IJ· 
BID VOOR DE ZrEL 

''1111 zaliger 

ADRIANUS VAN DER VOORT 
wedu wenn:u van 

JOANNA VAN HAEREN 
~cl•oren lt 'Bacrle-Ht•rfog dctz 22 Jrmum·i 1802, 

e11 ovcrledllll te 7Jorlrle-Nasstm dCI! 5 Maart 189;-

Hij was een oprecht en deugdl:nnm mao, vreesde 
God e n week af van het kwól4d. Hij \V'JS bemind 
bij God en bij dt: mensellen . Zijn nandt:nken is in 
zegening. J oe I. I. Ecct. XI\'. I. 

Zalig is de man, w iens hoop de naam des Hcercn 
is, en die niet heeft omgeûen naar ijdelheden en 
valsche vermaken. Ps. XXXIX. 5· 

Gelukkig :.!ij, die de gunst van Maria geuieten, 
want zij voert hare dienaars ten Hemel. 

H. BoNA\'J:~l·utu. 
.Mijne Kinderen, bemint elkander, dient den 

Heer en weest :lil en eensger.i nd onder el kander. 
Ro~. XII. 

Mijn Jesus, barmhartigheid. (100 dagen afl.a:~t.) 
0.-L.-Vrouw van Altijdd1~rende Bijst~nd, bid 

voor ons. 
Hij ruste in vrede. 

Turnhout,- Boek- en Steendr. Jos. Splkhul. 

Bidprentje van Adrianus, derde zoon van Gerard. 

6.Joanna Camelia, geboren op 6 
februari 1804 16 pluvoise XII. 

7.Cornelis, geboren te Baarie
Hertog (België), Akte 3, op 3 
december 1805. 

Ik had gehoopt op bladzijde 24 
nog een kind aan te treffen. Maar 
helaas, di t lijkt een spiegelafdruk 
van pagina 25 te zijn. Ik miste 
nog een kind en vond dat elders. 

B.Anna Maria, geboren te Baarie
Hertog (België), Akte 21, op 8 
mei 1808. Overleden (6 jaar 
oud) te Baarie-Hertog (België), 
Akte 6, op 23 januari 1815 . 

Vader Gerard is geboren in 
Weelde in 1759, waar hij op 7 



r~:R~~~~~~~ .. ·,:p.:~.-·'Jt~-~ 
~ . t ~ 
~ ~lD VOO}\ DE ZIEL . ~ 
~ VA.'i ZA tlGER ~ 
~JOANNA VAN HAEREN,~ 
~ IIOISVROUW V.o\.'> g 
~ ~I\I/.NUS CVAN DER CVoo}\'r, C. 
i geboren te Gil:;.t àCII Z:! 'lJte<mkr 1799, ~ 
~en uverlcàen to 'Bna•lc-'N,assau dm 6 October rSSo. ~ 
~ E~ ~•d•ld;g =M<h Hjdnoo< ~Wgm tijd,~ 
~en wordt da~rn:1 met ''reugde beloond. ~ 
~; Eed. re, v. 29. ~~ 
~ Zoo maakt d~n de bittere dood eene sclteiding, 
~wijl zij beiden w:lmleldcn ,·olgens Gods geboden 
;tl'~ouder eenig misnoegen. x Preg. xv. v. p. Luc. JV, 

~ Doch de Heer heeft bet zoo gewild; wie zal Hem ij 
~durven vragen, wa:uom Hij zoo gehandeld heeft. J:. 
~ u P rcg. XVY·IO.~ 

I Mijne kinderen ! ondersteunt uwen vader in den 
ouderdom ...... opdu zijn z~gcn o\·er u kome enfl 

!~bij u blijve tot het einde t'oe. Eed. 3 -vs: zo. 14-. ~ 
j! .Bemiod zij overAl het H. Hart ''an Jcsus. ~ 
~"'1' (190 dagen aflaat.) ft 
ilël:'...ll:~~~~~~ll«...~~i 

Turnhout. - Snelpersdrukkerij Splich~l-Roosen. 

Bidprentje van de vrouw van Adrianus. 

mei is gedoopt. lijn vader was 
Joannes Baptist van der Voort 
en zijn moeder Anna Maria van 
de Heuvel. Vader was van Baarle 
afkomstig. Kort na zijn geboorte, 
in 1761, kwam Gerard in Baarle 
wonen. 
Ten tijde van het schrijven van 
zijn werkboekje woonde hij met 
zijn gezin in de Kerkstraat te 
Baarle-Hertog. Die liep toen door 
tot aan Loveren. Zijn beroep was 
bouwman (boer). Hij had een 
knecht en een meid in dienst. 
En hij kon schrijven. Ik heb het 
vermoeden dat hij niet zomaar 
een dagloner was. 
Gerard is op 4 januari 1815 te 
Baarie-Hertog begraven. 

Pagina 24 die toch leeg blijkt te zijn. 

Het boekje is uiteindelijk terecht 
gekomen in de nalatenschap van 
Mietje van den Brandt, echtge
note van Tinus van Goof. Maar 
hoe past Gerard van der Voort in 
de stamboom van Mietje of van 
de familie Van Gooi? 
Ik heb de stambomen van Mietje 
en Tinus nagezocht, maar vond 
geen connectie met Gerard van 
de Voort. 
Daarom heb ik de zaak maar eens 
omgedraaid en de nakomelingen 
van Gerard uitgezocht. Daar heb 
ik de relatie gevonden. 
Adrianus, zoon van Gerard, huwde 
op 21 februari 1835 met Joanna 
van Haeren. lij kregen in 1835 
een dochter, genaamd Antonia 
Elisabeth. En die huwde op haar 
beurt met Willem van Goof op 2 
januari 1875. En Willem die net 
weduwnaar was geworden van 
Maria Catharina Voeten, is de 
grootvader van Mietje van Goof
van den Brandt. Antonia Elisabeth 
van der Voort is dus de stief-oma 
van Mietje. Langs deze weg is het 
boekje dus in haar bezit geko

men. 
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t 
BlD VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER 

Antonia Elisabeth VAN DER VOORT 
weduwe van 

WILLEM VAN GOOL 
geboren te Baerle-Hertog 14 September 1835, 
over leden te B:mrle-N assa.u 15 December 1917 
JJcdfcnd van de laatste H. H. ó'acrmllen!f!n. 

WELDOENSTER DER KERK -Een eerekroon zijn de hooge jaren, die Oll 

de wegen der gerechtigheid gevonden worden. 
Spr. XVI, Sl. 

Zij was bi,i allen hoog geacht, omdat zij zeer 
godvreezend was, en niemand kon van hno.r 
eenig kwna.d zeggen. Jaa. VDI , 8. 

Zij hooft acht gegeven op de 'vo.ndel V!Ul 

hno.r huis en haar br ood niet in ledigheid ge-
geten. Prov XXVI, 27. 

Mijne kinderen, wat gij van mij geleerd, en 
ontvnngen en geboord en gezien hebt, doet 
clnt, en de God van vrede zal met U zijn. 

Phil.lV, 9. 
Mi,in Jezus, barmhartigheid. 100 d. nfL 
0. L. V. vnn Alt. Bij st. bid voor haar. 

R I. P. 
Duk Yftll T. d~ Jong-8Amuere, 8narle 

De stief-oma van Mietje van den Brandt. 

t 
Bro vooR DB ZtEL vA.N ZALIGER 

Wilhelmus VAN GOOL 
echtgenoot in le huwelijk van 

Maria Catharina Voeten 
in ·2e huwelijk vaq 

Antonia Elisabeth Van d".r Voort 
geboren teBaarle-Nassa.u 10 Februari 1881 

en aldaar overlenen 30 Apl'ill91S. 

Een eerekro()n zijn de hooge jaren, die 
op de wegen det· gerechtigheid gevonden 
worden. SpZ'euk XVI, Sl. 

Benauwdheden en pijnen overvielen mij, 
doch ik heb den naam des Hee1·en aange
roepen .... Keer weder, mijne ziel, tot uwe 
rust , want do Heer heeft u welgedaan. 

Ps. CXIV. 3, 4, 7. 
J)icrllan kinderen, houdt uwe moeder 

in eere al de dagen baars levens, bemint 
elkander mel broederlijke liefde en helpt 
mij door uwegebeden tot God. 

Rom. XV, 80. 
Mijn Jezus barmhartigheid. 1100 d. afl .) 
0. L. Vrouw vnn Altijddurenden Bij

stand, bid voor ons. 
R. I. P. 

Drnkkbrij. •r. ~e J~ug-BAnn>oro. Hurle. 

De opa van Mietje van den Brandt. 

Ik las ook nog ergens de veronder

stelling dat Mietje en Tinus geen 

familie van elkaar waren, ondanks 
het feit dat ze beiden Van Gooi 

werkboekje, de bidprentjes en 
foto's aanreikte. 

Portret van Antonia Elisabeth van der 
Voort. 
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in hun stamboom hebben. Dat 
is niet juist. Halverwege de 19" 
eeuw hebben ze allebei Adrianus 
van Goof(* 1768 en + 1849) en 
Adriana van Hapert (* 1767) als 

voorouders. 

Tenslotte; het kan goed zijn dat 
Gerard zijn kinderen genoteerd 
heeft met het oog op een volkstel
ling. Er was er een in 1797 in 

Baarle-Hertog. 

Met vriendelijke groet, 
Jan Broos 

Jan, dank je wel voor deze aanvul
lingen. Je hebt hiermee een mooi 
stukje Baartese geschiedenis 
verhelderd. 
Onze dank geldt ook Jacqueline 
Janssens-van Gooi, die ons het 

Portret van Willem van Gooi. 



Terugblik op geweldige gebeurtenis in die tijd 

Pro Bernaerts 
werd 80 jaar geleden 100 jaar 

ANDRÉ MOORS 

Op 27 februari 1933 werd Baar

Ienaar Pro Bemaerts 1 00 jaar. In 

die tijd kwam het zelden voor dat 

iemand zó oud werd. Heel Baarle 

stond dan ook op zijn kop toen 

dat gevierd werd. 

Het Baarl's Nieuws- en Adver-

tentieblad (de voorloper van 

Ons Weekblad) maakte op 25 

februari 1933 uitgebreid melding 

van dit heuglijke feit. Maar ook 

de regionale pers, waaronder de 

Nieuwe Tilburgsche Courant en 

internationale kranten zoals de in 

Nederlands-Indië verschijnende 

Sumatra Post, besteedden heel 

veel aandacht aan de 100e ver-

jaardag van Pro. Van de teksten 

in deze bladen heb ik dankbaar 

gebruik gemaakt om terug te 

gaan in de Baarlese geschiedenis. 

Ik kreeg ook alle medewerking 

van familieleden van Pro (Toon 

Bemaerts uit Alphen en Peter, Ad 

en Ria Kuijpers uit Baarle) bij de 

zoektocht naar foto's van het grote 

dorpsfeest en andere documen

ten, waarvoor dank. 

Het was voor Proke ook erg Jeuk, 

dat hij gelukstelegrammen ont· 

ving, o.a. van de Paus, van Kardi

naal van Roey en van de Koning 

en Koningin van België. 

Onderstaand volgt een boeiend 

relaas. 

Om het authentieke te waarborgen 

:zijn de teksten uit de betreffende 

kranten niet aangepast. Let bij 

het lezen ook op het schitterende 

taalgebruik uit die tijd! 

Geboorteakte uit 1833 
van Pro Bernaerts 

In zijn geboorteakte staat letterlijk 
te lezen: 
In den jaere eenduisend acht 
hondert drie en dertig den 
seven en twintigsten der maand 
february om negen uur voormid
dag is voor ons Jacobus Henri
cus van Gilse, burgemeester en 
beambte van den civielen staat 
der gemeente Baerle-Hertog, 
canton Hoogstraeten, provintie 

Antwerpen gecompareerd Joannes 
Petrus BERNAERTS, bouman, 
inwoonder van Baerle-Hertog, oud 
vijftig jaren, dewelke ons heeft 
vertoond en gepresenteerd een 
kind van het mannelijk geslacht, 
geboren te Baerle-Hertog op 
heden morgen om drie uur in 
het huis nummer 16 van hem 
verklaarder en van Camelia 
SMEKENS zijne huisvrouw oud 
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vier en veertig jaeren en waaraan 

hij verklaart te willen geven den 

voornaem van PETRUS. 
Deze voornoemde vertooning en 

verklaring gedaen in de tegen

woordighert van Cornelis 0/ysla
gers veldwagter van Baerle-Hertog 

oud drie en dertig jaeren en van 

Joannes Baptist Aerts, bouman, 

inwoonder van Baerle-Hertog oud 
vijf en twintig jaeren. De vaeder 

en getuygen hebben met ons den 
tegenwoordigen act van geboorte 

geteekend naar dat dense/ven aan 

hun was voorgelesen. 

get: J. P. Bemaerts 
get: C. 0/ys/agers. J.H. van Gifse. 

J.B. Aerts. 

Enkele feiten uit het leven 
van Pro 

De familie Bemaerts is afkomstig 
van Wortel. Johannes Petrus Ber
naerts, de vader van Pro. vestigt 
zich in 1782 in Baarle-Hertog. In 
1807 trouwt hij met Cernelia Sme
kens. De ouders van Pro krijgen 
zeven kinderen. Zes er van sterven 
op jonge leeftijd. 
Pro wordt geboren op 27 februari 
1833. Hij trouwt in 1858 met Cor
nelia van Hapert. Uit hun huwelij k 
worden zeven kinderen geboren, 
vijf jongens en twee meisjes. Ten 
tijde van de lOOe verjaardag van 
Pro heeft hij drie van zijn zonen 

Pro Bemaerts in 1926 met zijn kleindochter Leentje 
Bemaerts {er zijn ook familieleden die denken dat het gaat 
om Adrlanus, broer van leentje). leentje trouwde later 
met Jan Kuijpers van Loveren. 
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overleefd . Zijn oudste zoon sterft in 
1932 op 72-jarige leeftijd. 
Pro beheert in zijn arbeidzame le
ven het pachthuis van Smekens in 
de Akkers (zijstraat van de Visweg, 
schuin tegenover het gebouw van 
de Kon. Drukkerij Em. de Jong). 
In 1920 verhuist hij met zijn gezin 
naar 'een net burger huis' in de 
Molenstraat Dat huis stond toen 
ongeveer tegenover de huidige 
Amalia van Solmsstraat. 
'Daar woont hij met zijn twee 
dochters en zoon, van eenieder 
geacht en bemind. Drie zijner 
kleindochters wijdden hun dien
sten aan 't lijdende menschdom, 
twee als kloosterzusters, een als 
missiezuster. De jubilaris is altijd 
geweest een braaf en deftig inwo
ner van Baarle-Hertog,' aldus het 
Baarl's Nieuws- en Advertentieblad 
uit die tijd. 

Verslaggevers van verschillende 
kranten, waaronder het Baarl's 
Nieuws- en Advertentieblad en de 
Nieuwe Tilburgsche Courant heb
ben kort voor delOOe verjaardag 
van Pro, een gesprek met hem. En 
wat blijkt, Pro vertelt boeiend over 
interessante en bijzondere gebeur
tenissen die hij heeft meegemaakt. 
Hieronder kunt u lezen wat de 
kranten zoal te melden hadden. 

Sneeuwwitte haren, 98 kilo, 
nog zó flink 

Vanuit de openslaande keukendeur 
klinkt gestommel. Daar komt vader 
Bemaerts aangestapt op zijn geel 
gelakte klompen, een lakensch 
costuum en met een zijden petje 
op zijn hoofd. 't Lopen gaat wel 
niet zoo vlug meer, doch zoetjes
aan slof-slof, waarbij een stok hem 
tot steun biedt. maar het lukt toch 
vrij goed. 
De verslaggevers verwachtten een 



Zie de pijl bij het woonhuis van Pro in de Molenstraat (het huis is inmiddels gesloopt). Oe kijkrichting 
op de foto is richting centrum. Het huis stond in het verlengde van de huidige Amalia van Solmsstraat. 

krasse oude man te zien, maar 
zo flink nog, dat hadden ze niet 
verwacht. Ze zouden hem zo op 
het oog een goede tachtig gegeven 
hebben. 

Even moeten we zijn sneeuwwitte 
haardosch bewonderen, die er zo 
buitengewoon dik opstaat. Flink 
rechtop en welgedaan zit hij voor 
ons. 98 kilo. Onze honderdjarige is 
wat kort van stuk. Zijn groote ver
eelte handen kenmerken den noes
ten zwoeger en de forsche groeven, 
die het zware hoofd doorploegen, 
getuigen nog van oude energie en 
karaktervastheid. 
Vader Bemaerts is een geacht 
en - zooals men dat in Vlaanderen 
zegt- deftig ingezetene, gezien 
bij eenieder. Geen wonder ook! 
Vijftig jaar stond hij aan het hoofd 
der landbouwbeweging in deze 
contreien. Hij stond de boeren bij 

met raad en daad, vooral in den 
oorlogstijd vonden de noodlijden
den in hem een steun. Hij was het, 
die in de oorlogsjaren tarwe zaaide 
met het doel zijn medemenschen 
te helpen aan goed brood tegen 
matigen prijs. 

Lugubere terechtstelling 

Charles. de jongste zoon van Pro 
(geboren 22·2-1873 te Baarle
Hertogl, brengt het gesprek met 
de journalisten echt op gang als 
deze zegt: ~weet ge nog vader dat 
er iemand onthoofd is'" De rimpels 
op het voorhoofd van den grijsaard 
trekken zich even samen, de hand 
grijpt steviger de ronding van zijn 
stok .... dan komt het er ineens uit 
energiek en resoluut.. .. 
"Ja. dat weet ik nog heel goed. 
In welk jaar het was weet ik niet 
meer, maar ik geloof, dat ik nog 

niet getrouwd was (Pro trouwde 
in 1858). Ik stond er vlak bij! Me 
dunkt, ik zie het nog gebeuren. 't 
Was in Turnhout op de Markt. Daar 
komt zij aangereden, zoo'n lange 
lelijke kar met een heel mager 
paardje er voor en op de kar de 
bandiet met uitgeschoren nek. Zoo 
stond ie daar dien 'mijnheer' die 
ze het hoofd gingen afdoen. Bij de 
guillotine trokken de beulsknechten 
hem van de kar en schroefden 
hem op een plank welke in de 
guillotine geschoven werd ..... Ja, 
zo was het! Die guillotine mijnheer 
had twee palen waar een zwaar 
houten blok tusschen hing en 
in dat blok zat een scherp mes 
geschroefd. Aan dit toestel bevond 
zich ook een ijzer net als een klink 
en als dat werd losgetrokken viel 
het blok naar beneden. 
Ze legden den bandiet op de plank 
met zijn kalen hals onder het mes 
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Zo'n guillotine heeft op de Markt 
in Turnhout gestaan. Pro was er bij 
toen de executie van 'een bandiet' 
plaatsvond (tekening van Antoon van 
Tuijl). 

en met zijn gezicht naar beneden 
zoo dat hij recht in den zak keek, 
die aan de plank hing. Toen kwam 
de scherprechter. Hij zette zijn 
hoedje af. Trok aan de klink, het 
mes schoot naar beneden en het 
hoofd vloog rats van de romp, zon-

der kanten te raken en viel in den 
zak. Toen deden ze den onthoofde 
in een kist en 't was gebeurd." 
De verslaggever vraagt aan Pro of 
hij dat geen gruwelijk gezicht vond. 
"Ja heel leelijk maar er was toch 
veel volk om te kijken. De heele 
Markt zag zwart van de menschen. 
Ze stonden op tafels, stoelen en 
raamdorpels, hingen uit alle ven
sters van het raadhuis en sommi
gen zaten zelfs op de daken maar 
daar moesten ze van de politie af. 
Ik heb van mijn leven nog nooit 
zoveel volk gezien ..... " 

Aardappelziekte 

In 1847 heerste er in de regio een 
verschrikkelijke aardappelziekte. 
De aardappeloogst was toen bar 
en boos. 
Pro: "De kwaai patatten. Er waren 
toen zoo goed als geen patatten. 
Met honderden mudden hebben 
we toen duiven- en paardenboenen 
gegeten. Paardeboonen, ge zult 
ze wel kennen, dat zijn zoiets als 
lap-boenen. Dit was buitengewoon 
zware kost. Er waren er wel die 

Het toenmalig sta tionsgebouw aan de Grens. 

er tegen konden, op Boschoven 
woonde 'n arbeider, die er eiken 
dag twee pond at. Wat die kerel 
voor een maag gehad heeft heb ik 
nou nog niet begrepen. Waar die er 
mee bleef. weet ik niet. Eten kan 
ik nog altijd als de beste. 't Smaakt 
me allemaal." 

De eerste trein doet Baarle aan 

Pro was van de partij toen de trein 
voor de eerste maal door Baarle 
reed. Hij was toen meegereisd. Of 
hij niet bang was geweest? 
Pro: "Nee helemaal niet, want 
dat was allemaal stevig genoeg 
gemaakt.'' 
De eerste trein die Turnhout aan
deed, was hij met vrienden tege
moet gegaan tot de Thielerheide. 
"Van Weelde-Statie tot Turnhout 
lagen alleen de dwarsliggers nog 
maar. Hierover marcheerden de 
vrienden en dat viel heusch niet 
mee. dat kon je met kalmpjes loop
en niet doen. Deze bilzen laagen 
nogal ver van elkaar en mijn bee
nen waren niet lang. Daar moest 
dus bij gesprongen worden." 

Station, Baarle-Nassau (.;jren5 

.. 
. ..,. 



Deze prachtige familiefoto is in 1933 gemaakt t.g.v. de lOOe verjaardag van Pro. Vrijwel alle namen zijn bij ons bekend. 
Pro zit in het midden. Uiterst rechts zitten zijn dochters Trien en Marie en zijn zoon Charel. Bovenaan 2e van rechts is 
de zwangere moeder van Toon Bernaerts. Hij wordt vier maanden later wordt geboren. l eentje Bemaerts (de moeder van 
Ria, Ad, Toon, Peter en Hans Kuijpers), staat tussen haar vader en haar moeder, uiterst links op de foto. 

Bijen houden 

Door over de bieën te spreken heb· 
ben we een goeden snaar getrof
fen. Vader Bemaerts ontpopt zich 
hier als een uitsteke1de bie-boer, 
die volkomen op de hoogte is met 
de gewoonten van het nijvere bij
envolkje, waarin hij tot aan zijn vijf 
en zeventigste jaar gewerkt heeft. 
Pro: "Het ene bieènjaar was weer 
beter dan 't andere. Maar den 
eenen bieënboer heeft altijd weer 
honing en een ander weer nooit. 
Dat is een kwestie van vakken-
nis. Bijen moeten goed verzorgd 
worden en indien nodig moet een 
belangrijk deel honing voor de 
bijen overblijven. Men moet maar 
werken om veel bieén te krijgen." 

Oe verslaggevers nemen 
afscheid van Pro 

Alvorens afscheid te nemen willen 
de verslaggevers weten van Pro 
hoe zij het moeten aanleggen om 
ook 100 jaar oud te worden. 
"Een vaste regel kan ik hier niet 
voor opgeven. Ik heb 't leven altijd 
kalm opgenomen zoals 't viel. Ik 
heb altijd flink gewerkt. Op tijd ook 
mijn borreltje gedronken en steeds, 
tot voor enkele jaren. liefhebber 
geweest van een flinke pijp tabak," 
aldus Pro. 

't Is dan zoetjesaan tijd gewor· 
den om op te stappen en we 
nemen met een stevigen hand
druk afscheid van vader Bemaerts 

met den wensch dat hij nog lang 
van zijn moeien levensavond 
te midden zijner dierbaren mag 
genieten. Onze eerste indruk van 
den honderdjarige werd door dit 
onderhoud volkomen bevestigd. 
Vader Bemaerts wien het gehoor 
wel wat in den steek heeft gelaten, 
is een zeldzaam krasse honderdja
rige, die zich zelve en zijn familie 
tot eere strekt. En Baal heeft groot 
gelijk, dat men hem eens geducht 
vieren wil. .... 

Verslag van 
het grote dorpsteest 

Op 27 februari 1933, de ver
jaardag van Pro, vindt een groots 
huldefeest in Baarle plaats. Er is 
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een heuse brochure gedrukt door 
drukkerij 'de Jong' uit Baarle
Nassau (zie de afbeeldingen). De 
kop boven een artikel in het Baarl's 
Nieuws- en Advertentieblad luidt: 
'Een zeldzaam feest op zeldzame 
wijze gevierd·--· Onze Jubilaris 
Koninklijk onderscheiden --- Ge
lukwenschen van Z.H. de Paus en 
van Kardinaal van Roey.' 
Amalia maakt u deelgenoot van 
deze grootse viering door enkele 
stukjes uit o.a. dit Baarl's Nieuws
en Advertentieblad hieronder weer 
te geven. 

Op naar de Remigiuskerk 

Nog nooit bij menschenheuge
nis was in onze gemeenten een 
dergelijk feest gevierd. Het sprak 
dan ook vanzelf dat een enorme 
volksmassa op de been zou zijn, 
en niet alleen inwoners der beide 
Baarle's, maar ook we kunnen 
gerust zeggen duizenden, waren 
van overal uit den omtrek geko-
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Baarle in feest. 
Maamlag 27 Februari viert Baar!e hoogtij ter gtlegmheid vall den IOOc vcrjaar

dag van P. Bunacrts. 

Fecstwijur: 
Om 9 112 u. /Jholen •an den JobUans door enke· 

Ie si"'t9en tn. 4t Be:st"unJe«.n der 
Veroenfglng,t!n. 

Om 10 u. PJect\uge Hoogm1s: •. wuron<J'er gtr".. 
geme~rmoon 4oor den Z.E. P•ttr 
Mode:sl Schurman:s.. 

8 Humon!~ .SI Rcml" 
9 W"9en: Clbdelle 

10 Boe.rinnenbond van B.urle Hertóg. 
11. Oo~·B'*"U<h l ... lkll"!!en~e. 
12. W"!l"'' l'eauertJ (wde on nte•w• l~d.} 
13. W'agE~n : e.ch&V'Ing In Congo. 
14. W"'.)tn 1\ht ......... Ml""b> 
lS. H••moo'i· ,VliJ• en~s". 

'Het Baols Krantje' uit die tijd pakt uit met een grote kop op de voorpagina. 
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men, teneinde hulde te brengen 
aan onzen krassen dorpsgenoot. 
Reeds vanaf 's morgens 9 uur 
trokken belangstellenden in groe
pen naar de Molenstraat en als 
om ruim half tien de stoet zich ten 
huize van de Familie Bemaerts in 
beweging stelt is de geheele lange 
Molenstraat tot aan den Singel 
aan beide zijden bezet door een 
dichte haag toeschouwers. Vroolijk 
klinken de tonen der harmonie St. 
Remi terwijl een krachtig windje de 
vlaggen der eerepeorten en vanaf 
de huizen wapperen doet. Zoo gaat 
het dan langs Molenstraat, Singel, 
Schoolstraat en Kerkstraat naar de 
Parochiekerk van den H. Remigius 
waar door den Z.E. heer Pastoor 
V. Maes een plechtige H. Mis met 
assistentie werd opgedragen. 

Ontroerend is het moment dat 
vader Bemaerts 't Godshuis be
treedt. 'De kerk' prevelen de oude 
lippen en eerbiedig ontbloot hij 
het eerbiedwaardige witte hoofd . 

Eenvoudig en toch zoo hartel ijk 
verwelkomt Pastoor Maes zijn 
oudsten parochiaan en terwijl het 
machtige majestueuse orgel inzet 
begeeft de honderdjarige zich kalm 
en waardig naar zijn plaats .... 
Ontroerd had ook hem de predi
catie waar de 100-jarige onder 
het gehoor der dorpelingen was 
toegesproken door den 90-jarigen 
pater Schurmans, en zij beiden 
het nauwe contact moeten hebben 
gevoeld van twee enkele men
schen, wier herinneringen tot aan 
lang voorbijen. door anderen niet 
gekenden tijd gaan ... . 

Toespraken van o.a. 
de burgemeester 

Na deze plechtigheden werd de 
heer Bemaerts te zijnen huize 
gecomplimenteerd door Geestelijke 
en wereldlijke overheid der beide 
Baerle's. 
Burgemeester Govaerts spreekt er 
o.a. de volgende woorden: 

Burgemeester Adrien Govaerts sprak 
de lOO·jarige toe. 

Na een lang en werkzaam leven is 
u geschonken geweest een lange 
welverdiende rust. Voor u is de ou
derdom geen gebrek, geen last en 
vraagt geen treuren, maar hij is de 
vroolijke oogst van hetgeen gij jong 

In het prachtige decor van de oude Remigiuskerk betrad Pro op zijn lOOe verj aardag het Godshuis. 
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hebt gezaaid, gij plukt de vruch
ten van den boom in uwen jeugd 
geplant. en de schoonste bloemen 
van uwen tuin, uwe kinderen en 
kleinkinderen, omringen u met 
de beste zorgen en den grootsten 
eerbied; zelfs van uit een ander 
werelddeel zullen voor u vandaag 
gebeden ten hemel stijgen. 
Gij allen ziet. dit feest is eenig en 
algemeen, en daarom moet het 
ook als eenig en algemeen gevierd 
worden; laat de klokken luiden 
en de vlaggen wapperen, laat de 
prachtige eerebagen en straatver
sieringen den winter in zonneschijn 
veranderen. laat het volk van 
heinde en verre komen om u toe te 
juichen, laat de ::Jraalwagens onze 
straten vullen, laat de maagdekens 
bloemen strooien voor uwen voet, 
laat ons allen u toeroepen, veel 
heil en zegen en nog vele jaren. En 
indien ik niet bang was dat bij mijn 
zang het volk zou gaan loopen, zou 
ik u uit volle borst toeroepen: nog 
lang. 

Met deze medaille le klasse voor 
'Bekwaamheid en Zedelijkheid' werd 
Pro door Koning Albert I beloond 
vanwege 'zijn erkende bekwaamheid 
en onberispelijk gedrag als 
landarbeider'. 
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Het bij deze medaille behorend Koninklijk Besluit. 

Daarna spelt burgemeester dr. 
Govaerts de man-van-een-eeuw 
namens Koning Albert I de land
bouworde le klas op de borst (zie 
de foto's van de medaille en van 
het Koninklijk Besluit}. 

Ook de voorzitter van het feestco
mité, de heer J. Kiemeney, spreekt 
warme woorden uit aan het adres 
van de 100-jarige, Uit handen van 
de heer Kiemeney krijgt de jubilaris 
een prachtige bloemenmand en 
fotovergrooting in prachtigen lijst. 
Namens H.M. de Koning en Konin
gin van België werd hem ook nog 
een mooie zilvere tas met inscriptie 
ten geschenke aangeboden. Met 
eenige welgekozen woorden dankte 
een kleinzoon voor de geschenken 
en sympathieke woorden. 
Van de hierna volgende receptie 
werd door velen gebruik gemaakt 
den geachten en beminden ouden 
man hun beste wenschen aan te 
bieden. 
Door de buurtkinderen werden op 
echt kinderlijke en hartelijke wijze 

een paar allerleukste liedjes ten 
gehoore gebracht. 

De leutigheid van den Brabander 
waren bij den krassen landbouwer
in-ruste toch ook weer subiet 
boven komen drijven. Dat was toen 
profaner belangstellenden hem in 
zijn woonhuis opzochten, toen een 
der nieuwsgierigen den stevigen 
henderjarige wat al te zeer als 
curiositiet monsterde en de krasse 
oude baas zich vlak voor diens 
neus omdraaide met een lachend: 
Wil-de-me van achteren ok es 

. 7 z1en ...... 

De optocht 

Om 2 uur begon men met het 
opstellen van den folkloristischen 
optocht. De drukte in de straten is 
intusschen overweldigend gewor
den. Waar men ook ging of stond 
overal was het één menschenzee. 
Eindelijk is men met de forma-
tie van den reuzenoptocht klaar 
gekomen en zet de bonte kleurige 



Frans Staes van Nijhoven, zijn vrouw Jeanene Verschueren en hun zoontje Floor lopen door de 
Molenstraat om naar de feestelijke stoet te gaan kijken. 

stoet zich in beweging. Voorop de 
gebruikelijke eerewacht, gevolgd 
door de brandweer van Baerle
Hertog in hun keurige uniformen. 
Dan de wagen voorstellende de 

doop vóór honderd jaar, getrokken 
door een stevige os, de inzit
tende gekleed in oud-Kempische 
klederdracht. Bij den volgende 
groep, voorstellende een bruiloft, 

gaat het er echt vroolijk en lustig 
naar toe. We krijgen ook te zien 
een ouderwetsche verhuizing van 
een boer. De geheele buurt hielp 
hier dan aan mee. Op versierde 

Grote drukte voor het huls van Pro. In de deuropening neemt hij geschenken in ontvangst. Deze foto werd destijds 
geplaatst in de krant "De Tijd '. 
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huiskarren werd den huisraad enz. 
overgebracht terwijl het jonge volk 
zorgde voor muzikale begeleiding. 
Op het punt van instrumenten keek 
men niet nauw, potdeksels waren 
zeer wel kom. 

Een mooie landauer met inzittend 
gouden paar stelt den gouden 
bruiloft voor, die onze honderd
jarige van nu, vijf en twintig jaar 
geleden vierde. De volgende wagen 
is een hulde aan den honderdja
rige. Harmonie trekt voorbij, een 
pittig marschje blazend, gevolgd 
door den wagen "Citadelle" van 
de scherpschuttersvereniging. 
Krijgshaftig staken de "loopen" 
door het dak. De leden van de 
boerinnenbond van Baerle-Hertog 
marcheeren in fleurig uniform. Dan 
krijgen we een oud-Brabantsch 
melkwagentje. Echt leuk. 

Dan zijn de bakkers aan de beurt. 
Die hebben voor twee wagens 
gezorgd. Een stelt de oude bak
kerij voor. waar 't knechtje de 
roggedeeg met bloote voeten staat 
te bewerken. de nieuwere lijkt ons 
smakelijker. Daar worden heerlijke 
eierkoeken en dergelijke gebakken, 
die bij het publiek 'n goeden aftrek 
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De praalwagen van de Baarlese bakkers. De drie bakkers zijn Henri en Frans 
Gulickx en Harrie Jansen. De koetsiers zijn Kees Mathijssen en Chat Vermeeren. 
De twee dames in het midden zijn Jos Gulickx en Lien van Beers. 

Uitgebeeld wordt St. Remigius (Juul Jansen) met de doop van Clovis (Aifons 
Gulickx). Voor de wagen .... Diepstraten en Jan Gulickx. 

Baarlese muzikanten w.o. drummer W. Kok en accordionist A. Keustermans. 



Een deelneemster aan de optocht zit 
dwars op haar paard. 

Baarlese hoogwaardigheidsbekleders. 

Ook kinderen zijn van de partij. 

vinden. De dan volgende wagens 
zijn van de missienaaikringen 
van Hertog en Nassau voorstel
lende "Beschaving in Congo" en 
"Afrikaanse Missiën". De "Vlijt en 
Volharding" uit Alphen heeft er aan 
gehouden ook haar gewaardeerde 
medewerking te verleenen. Lustig 
spelend trekt zij voorbij. Heel aar
dig zijn ook de groepen "Bazuin· 
blaasters" en de pijpenclub. Kittig 
en vlug stappen ons een groep 
kleine boerkens voorbij. Aardige 
kleuters. 
Daar komt de vrijw. brandweer van 
Nassau aan. De oude spuit met de 

De bruidsmeisjes Anna Koks en Miet Wouters voor de auto 
waarin Pro zit. 

spuiters in ouderwetsehen boeren
kleederdracht, de latere generatie 
gekleed in zware oliejassen met 
kap. 
Ook de grens geeft blijk van hun 
sympathie voor den oudsten in
woner. Twee prachtige wagens, de 
een voorstellend "St. Hubertus op 
jacht", de ander een café waar het 
schuimende Vlaamsche bier in de 
glazen parelt. 

Voorafgegaan door versierde bogen 
volgen dames te paard voorstel
lende de vier jaargetijden. Een 
groep aardige kleine meisjes "zegt 
het met bloemen" gevolgd door een 
prachtige praalwagen met maagde
kens. 

Hierna komt het officieele gedeelte, 
met Gemeenteraadsleden, Kerk- en 
Armbestuur en leden van de feest
commissie. En dan de jubilaris. 
Fier en gelukkig zit hij daar in de 
auto, vooraan naast de chauf-
feu r. Een spontaan en machtig 
"hoezee" klinkt op als hij voorbij
rijdt. Vroolijk wuift de oude heer 
met zijn zijden pet. In de auto's 
volgen de kinderen, kleinkinderen 
en familieleden. Tot slot en ook 

De auto met daarin de kinderen van 
Pro. 
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tusschen de verschillende groepen 
rijden de leden der rijl/ereeniging 
"Nassau" met hun zware paarden. 
Een indrukwekkend slot van den 
schoenen stoet. 

's Avonds een 'Betooverende 
lichts toet' 

Des avonds verzamelden zich 
oud en jong, getooid met bonten 
papieren mutsen en lampions. 
Met de "muziek" voorop gaat het 
zingend, springend, juichend door 

onze straten. De echte Vlaamsche 
en Brabantse leute heeft nu haar 
hoogtepunt bereikt. Bij de woning 
van den feestel ing wordt een zang
hulde gebracht. De volksmassa 
verspreidt zich weer. In de diverse 
café's worden de dorstige kelen 
gelaafd aan nog talrijke strelende 
biertjes, te betalen in Nederlandsch 
of Belgisch geld, den franc tegen 
den vasten omrekeningskoers van 
zeven Nederlandsche centen. De 
Jast spelen, de beenen gaan van 
de vloer en nog lang viert men met 

Deze ongeveer 1 meter hoge ingelijste foto kreeg Pro van het gemeentebestuur 
van Baarle -Hertog. 
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gepaste jolijt Proke Bemaerts feest. 
Een feest waar men in Baal nog 
jaren over praten zal. .... 

Pro overlijdt 

Op 26 januari 1934, bijna een 
jaar na de grandioze viering van 
zijn lOOe verjaardag, overlijdt Pro. 
Op zijn gedachtenisprentje staat 
o.a. te lezen: 
Nooit heeft men uit zijnen mond 

gehoord dan woorden van kloek

heid, openhertigheid en waarheid, 

het was eene sterke en oprechte 

ziel wiens eenige zinsspreuk was: 

wel doen en laten zeggen. 

In het Baarl's Nieuws- en Adver
tentieblad verschijnt na zijn overlij
den een In Memoriam, geschreven 
door E. de J. 
Aan het slot van dit artikel nemen 
wij die tekst hieronder integraal op. 

Vrijdagmorgen, omstreeks negen 
uur, ontsliep, zacht en kalm, 
meermalen gesterkt door de 
Genademiddelen onzer Moeder de 
H. Kerk, de heer P. Bernaerts, de 
honderdjarige van Baerle. 

De dood, waaraan wij allen eens 
moeten gehoorzamen. spaarde ook 
deze flinke krasse grijsaard niet. al 
was hij dan ook een van de hoogst 
weinige uitverkorenen die na een 
voorbeeldig arbeidzaam leven, om
ringd door zijn zorgzame liefheb
bende kinderen en kleinkinderen, 
een langen gelukkigen levensavond 
mocht genieten. We weten het, 
jonge menschen kunnen sterven, 
oude menschen .... Maar toch komt 
zijn verscheiden ons plotseling 
overvallen, en bij de majestu
eusiteit van den dood staan we 
onwillekeurig stil. We kunnen ons 
niet dadelijk realiseeren dat hij, de 
stoere man, die door zijn voorbeel-



digen ingetogen levenswandeling 
een voorbeeld voor ons allen was, 
er nu niet meer is .... 
Nog versch ligt ons zijn eeuwfeest 
in het geheugen. Hoe vroolijk en 
eensgezind vierde toen Baerle 
feest. Nog zien we hem voor ons 
zitten, hem, de waardige vertegen
woordiger van het fiere vlaamsche 
ras, vertellend uit zijn leven. 

Nog hocren we de woorden van 
Burgemeester Dr. Govaerts, die 
hem namens Z.M. den Koning de 

medaille van Burgerlijke Verdienste 
le klas op de borst spelde. 
Een eeuw, honderd jaren zijn 
over u heengegaan zonder u te 
beroeren; als een reuzeneik in een 
woud. die alle stormen trotseert, 
maar pal staat en fier en onver
vaard zijn oude kruin ten hemel 
blijft verheffen zonder buigen en 
breken, zoo hebt gij den tijd getart 
en de tijd is over u heengegaan. 
Uw verstand is altijd even hel-
der gebleven, uw oog altijd even 
luimig, uw woord even geestig, uw 

uiterlijk even jong. Geen der licha
melijke of zedelijke gebreken den 
ouderdom toegeschreven, heeft u 
geraakt, uw ouderdom is gelukkig, 
hij is eenig .... 

Er is een tijd van komen en, 
helaas, een tijd van gaan. God riep 
hem tot zich, en we leggen ons 
daarbij neer. We weten dat de Al
goede Meester hem hierboven met 
de eeuwige belooning wacht. 

Hij ruste in vrede. 

De krachten hem ontbrekende, stierf hij in 
eencn gelukkigen ouderdom en zeer gevorder
den leehijd, hij had meer . dan 1 00 jaren be
reikt. B.d. schepping XXV. 8. 

Bid voor de zi~l vaa zaliger 

Petrus Bernaerts 
weduwenaar van 

,Maria Cornelia V a~ Hapert 
geboren te Boerie-Hertog den 21 Febmari J8J3 

en atdaar zeer KOduruclltig overleden 
den 26 Januari 1934. 

voorzien van dt H.H. Sacromenttn der stervtlldt' n -Nooit lu•eft men uit zijnen m-:~ nd gehoord 
dan woorden van kloekheid, openhc:t' l(heid en 
waarheid, het was eene storb : en oprechte ziel 
wiens eenige zinspreuk was : wel doen en la-
ten zeggen. ~~ • L H ier. 

Ik heb den goeden stn;~ gestreden, mijn 
levensloop voleindigd, ht:t gelooi bewaard en 
God gediend. Voorts is mij weggelegd de kroon 
der gerechtigheid, welke de Heer, de recht
vaardige Rechter mij geven zal. 11 ad Tim IV. 

Daurbare Kinderen en Kleinkinderen. ik moel 
u verlaten, maar toch moet ik u zeggen : Ik 
sterf gerust en gelukkig in de hoop dat de god
delijke barmhartigheid mij zal wiJlen opnemen 
in de hemelache glorie en mij vergunnen zal u 
van daar uit hondervoudig terug te geven, wat 
uwe goedheid en liefdevolle zorgen voor mij 
hebben gedaan, bierbij mijn dank aan allen die 
mij in mijne laatste dagen zoo goed bijstonden. 

Mijn Jee u•. barmhartiiheic!. 300 dar. afl. 

Nog geen jaar na zijn lOOe verjaardag overlijdt Pro. 
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Van spellerèfke 
tot tweetoerige aftakas (2) 

Over de boerderij van Koob Koo/s 

SJAAK KOOLS EN 
ANTOON VAN TUIJL 

We spreken een tweede keer met 

Sjaak Kools. Vorige keer raakte ik 

niet alleen onder de indruk van 

zijn kleurige schilderij, maar ook 

van het gemak waarmee Sjaak 

wist te vertellen over de landerijen 

in zijn vroegere woonomgeving. 

Over het gebied, links en rechts 

van de Hoogstratensebaan, zo'n 

twee, drie kilometer buiten het 

dorp, weet hij ongelooffijk veel 

van de akkers, van de eigenaren, 

de gewassen, de oogsten en van 

alles wat met de landbouw uit zijn 

jonge jaren te maken heeft. 

Deze keer gaan we samen met 

Sjaak op verkenning op het bedrijf 

van opa Koob Kools, later overge· 

nomen door de vader van Sjaak, 

Alfons Kools. 

Gemengd bedrijf 

Op de zandgronden van onze 
omgeving heeft zich al heel vroeg 
in de geschiedenis een systeem 
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van agrarische bedrijfsvoering 
ontwikkeld, dat uit meerdere 
takken bestond, maar wel zo dat 
de verschillende activiteiten niet 
zonder elkaar konden. 
De boer houdt vee. Hij moet zelf 
het voer voor zijn beesten ver-

bouwen. Naast veeteelt doet hij 
dus ook aan akkerbouw. Om zijn 
akkers vruchtbaar te houden, moet 
hij over voldoende mest beschik· 
ken, deels geleverd door zijn vee. 
De boer heeft meerdere typen 
grond nodig. Hoger gelegen land 
voor de akkerbouw, lager gelegen 
gronden voor zijn weiden en beem· 
den om zijn hooi te halen. 
Het verkrijgen van voldoende mest 
is een van de grootste zorgen van 
de boer uit vroeger dagen. De uit· 
vinding van kunstmest heeft grote 
veranderingen gebracht. Oude 
werksystemen bleven echter nog 
lang in gebruik. De kennis van het 
weer en de kennis van de grond, 
in eeuwen ervaring opgebouwd en 
van generatie op generatie door
gegeven, blijven van groot belang. 
En er moet hard gewerkt worden 
door de mensen op hun gemengde 
bedrijfjes. 

Verspreide landerijen 

Sjaak vertelt hoe de gronden van 
hun boerderij gelegen waren. Hij 
wijst ze aan op zijn schilderij en 
met even groot gemak op de topo
grafische kaart die ik meebracht. 
De akkers van hun huiskavel lagen 
achter en naast de boerderij . Daar 
gebeurde de akkerbouw. Het waren 
namelijk hoger gelegen gronden. 



Kaart van de omgeving waarop globaal de landerijen rond de boerderij staan 
aangegeven. 

Die zijn in voor- en najaar goed te 
bewerken, zodat granen als rogge, 
gerst en haver op tijd gezaaid 
konden worden. 
Sjaak noemt namen als Lange 

bruik als grasland. Later ging hij er 
rogge verbouwen en andere jaren 
ook wel haver en bieten. 
Aan de overkant van de Hoogstra-

tensebaan lagen ook nog akkers 
die tot hun boerderij behoorden. 
Eén daarvan noemt Sjaak hun 
Drieske. Dat duidt erop dat het op 
een bepaald moment een uitge
putte akker geweest moet zijn die 
een tijd rust gekregen heeft door 
braaklegging. Men liet na enige tijd 
het vee het onkruid afgrazen. Het 
vee bemestte de akker weer. Sjaak 
weet nog dat dit perceel als 'weide' 
gebruikt werd en hoe zijn vader er 
later een akker van maakte. 
Hier in de buurt lag ook een 
perceel dat Sjaak de Bosakker 
noemt. Van zijn vader weet hij dat 
hier eerst bos stond. Opvallend is 
dat deze akker bijzonder lang rog
gestro opleverde. Sjaak heeft daar 
geen verklaring voor. Er hoort wel 
een mooi verhaal bij. Met enige 
trots vertelt Sjaak dat strohande
laar en transporteur De Swart uit 
Ulicoten dit lange stro speciaal bij 
hen opkocht. Hij leverde dat aan 
dierentuin Blijdorp in Rotterdam. 
Daar hadden ze dit aparte stro 
nodig voor bepaalde dieren. "Wij 
kregen daar netjes voor betaald", 
zegt Sjaak. "En DeSwart zal er ook 
wel wat aan verdiend hebben. Hij 
is nou eenmaal handelaar!" 

Gewassen 

Sjaak vertelt over de gewassen die 
zij op hun akkers verbouwden. 
Elk jaar werd er rogge gezaaid. De 

en Korte Bedden voor een deel De roggeoogst is begonnen. 
van hun akkers. Daar moet het 
vroeger tamelijk nat geweest zijn. 
Zijn vader hield daarmee nog altijd 
rekening door de voren steeds in 
bepaalde richtingen te ploegen. 
Wat verder naar het westen had de 
familie Kools een akkertje dat de 
Aanstede heette. Nog wat verder 
westwaarts lagen de Veldekens. 
Die had Pa Kools enige tijd in ge-



Een gerstakker. 

opbrengst werd meestal verkocht. 
"Soms lieten we een deel malen, 
want roggemeel is heel geschikt 
als veevoer", vertelt Sjaak. Elk 
jaar koos Pa van de beste rogge 
een deel om te bewaren. Dat was 
het zaaigoed voor het volgende 
seizoen. Het stro diende als ligbed 
voor de koeien, wanneer die in het 
winterhalfjaar op stal stonden. 
Voor gerst gold hetzelfde. Haver 
werd verbouwd om te voeren aan 

Een haverakker. 
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de paarden. Een deel ging naar de 
kippen en soms werd nog een deel 
gemalen als voer voor de koeien. 
Ook het haverstro is heel geschikt 
als droogvoer voor de koeien. 
De akkers met roggestoppels 
werden ingezaaid met stoppelknol
len. Diep in het najaar en in de 
winter dienden de groenknollen als 
veevoer. Sjaak weet nog heel goed 
dat je verschrikkelijk koude handen 
kreeg bij het plukken van het groen 

wanneer het winterde. Hij moest 
eens na sneeuwval een extra voor
raad plukken met het oog op de 
naderende kerstdagen. "Dan weet 
je niet waar je het zoeken moet 
van de kou!" herinnert Sjaak zich 
nog heel levendig. 
Er werd ook wel spurrie gezaaid 
nadat de rogge van het veld was. 
"Dat aten de koeien graag", weet 
Sjaak. Pa Kools verbouwde ook 
elk jaar de nodige mangelpeeën 
of voederbieten als bijvoer voor de 
koeien. 
Eind jaren vijftig van de vorige 
eeuw kwamen in onze omgeving 
de suikerbieten in de mode. Pa 
Kools zaaide zo'n drie hectaren. 
"Je kon er best wat mee verdie
nen", weet Sjaak, "maar je had er 
ook veel werk mee. Je moest ze 
wieden, uitdunnen en schoffelen. 
Bij de oogst trokken wij ze met de 
hand uit de grond en legden ze 
netjes op rijen. Dan moest je met 
de schop het blad er af steken. Dat 
moest secuur gebeuren. Hoe meer 
je van de knol afstak, hoe minder 
de opbrengst was. De bladeren 
waren een heel goed veevoer. Een 
deel werd rechtstreeks gevoerd en 
een ander deel werd ingekuild, 
zodat er extra wintervoer was". 

Tweemaal daags 

"Van april tot november liepen 
onze koeien buiten. Ze gingen dan 
naar de Melkweide. Zo noemden 
wij de vijf hectaren grasland die 
wij hadden tegen de Bremer in de 
buurt waar nu De Steppe is," ver
telt Sjaak. Daar, dicht bij de beek, 
had je natuurlijk lager gelegen 
gronden die geschikt waren voor 
weiland. 
Tweemaal daags moest zijn pa 
daar naar toe om de koeien te 
melken. "Ik weet nog dat onze pa 
dat met de hand deed. Al gauw 



kwam er een melkmachine aan de 
rand van het weiland. Toch bleef 
dat melken heel veel tijd kosten. 
Van de andere kant was de melk 
ook een belangrijk deel van onze 
inkomsten", beseft Sjaak. In de 
Heijningen, ergens tussen de 
Reuthen de Baarteseweg hadden 
ze ook nog een stuk weiland. 
"Ons hooi haalden we helemaal 
aan de andere kant". vertelt Sjaak. 
Daarvoor moesten ze naar de 
Manke Gooren. Daar lagen hun 
beemden. Die hooilandjes waren 
zo nat en drassig dat er beslist 
geen vee kon lopen. Je kon daar 
alleen maar hooi vanaf halen. "Wij 
hadden daar in de buurt ook een 
stuk grasland dal iets minder nat 
was," zegt Sjaak. "Daar konden wij 
ons jong vee laten grazen." 

Moeilijkheden 

Sjaak heeft ons uitgebreid verteld 
over hun akkers, weiden en 

beemden die een oppervlakte 
hadden van ongeveer 26 hectaren. 
Hij vertelde over de gewassen, de 
zestien koeien en zeven tot acht 
kalveren, de varkens die voor eigen 
slacht gehouden werden en de 
toom kippen die voor een vers eitje 
zorgden. 
Uit zijn verhalen mag blijken dat 
vader en moeder Kools altijd hard 
moesten werken. Sjaak zegt ook 
dat hij en zijn broers en zussen 
regelmatig moesten helpen. Dat 
hoorde er gewoon bij! 
Het runnen van de familieboerderij 
werd wel veel moeilijker toen in 
1968 vader Kools plotseling over
leed ten gevolge van een noodlottig 
ongeval. 
Met een deel van hun grond aan 
de overkant van de weg doen zich 
op een zeker moment problemen 
voor die lang aanslepen. Sjaak 
vertelt er een beetje terughoudend 
over. Hij haalt oud zeer niet graag 
op, maar ik krijg de indruk dat 

hij altijd last gehad heeft van de 
onrechtvaardigheid die zijn moeder 
werd aangedaan. Het ging om het 
verhuren van een reep grond, zon
der dat er een deugdelijk contract 
werd opgesteld. "Ons Ma wilde 
dat in goed vertrouwen regelen", 
vindt Sjaak. "Als je die grond dan 
terug wilt, dan krijg je de pachter 
niet weg". Die probeert zelfs op 
zeker moment een deel ervan te 
verkopen. De koper is slim genoeg 
om het kadaster te raadplegen. Op 
grond daarvan betaalde hij niet de 
pachter, maar de rechtmatige ei
genaar. Daar heeft Sjaak nog altijd 
een goed gevoel bij! 

Tot 197 4 heeft moeder Maria haar 
gezin en de boerderij nog overeind 
weten te houden. Toen duidelijk 
werd dat geen van de kinderen 
koos voor een toekomst als agra
riër, is het bedrijf beëindigd en wer
den de boerderij en de landerijen 
verkocht. 



Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS 

In de periode van 5 november 

2012 tot 1 februari 2013 kregen 

we er weer 26 nieuwe leden bij. 

We zijn daarmee de kaap van 

1500 leden gepasseerd! Ons 

1500e lid was mevr. Zus Boter· 

mans • van Puijenbroek. Zij werd 

geboren op Loveren en groeide 

daar op. Tegenwoordig woont ze 

in Gilze. Tijdens de nieuwjaars

bijeenkomst is Zus door onze 

voorzitter in de bloemetjes gezet. 

Het aantalleden bedraagt nu 

1530. De hierna vermelde nieuwe 

leden heten wij van harte welkom: 

Annie Rijsbosch, een van onze oudste leden en haar 
achternichtje Janneke, een van de jongere toekomstige 
(?)leden tijdens de Kerstviering. Ook zij heten de nieuwe 
leden welkom. 
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Zus Botermans-van Puijenbroek, ons 1500e lid, ca. 
1959 op de tractor voor de smederij van haar ouders op 
Loveren. 

mevr. L. Huet, 
dhr. G. van Tilborg, 
mevr. A. Michielsen-Kusters, 
mevr. M. Verboven - Boeren, 
mevr. E. Olislaegers, 
tam. P. Lemans, 
mevr. J. Mertens, 
dhr. J. Geerts, 
fam. J. Vermei ren, 
mevr. J. van Loon. 
mevr. R. Blom, 
dhr. F. Gullckx. 
mevr. E. Michielsen. 
mevr. 8. Theuns - Jacobs, 
fam. W. Kusters • Snijders, 
dhr. A. Sommens. 
fam. W. Saverijns - de Leeuw, 
dhr. A. Brosens, 
dhr. J. van Steen, 
mevr. L. De Bont, 
mevr. C. Peys, 
fam. K. Botermans -van Puijen
broek (was pers. lidm.). 



Baarle-Nassau/Hertog in de jaren '60 

Politie-ervaringen van Albert van Corler 

ANDRÊ MOORS 

Afbert van Carter begon 51 jaar 

geleden afs poli tieambtenaar 

in Baarle·Nassau, tot in maart 

1969. Hij woonde in die tijd in de 

Cor van de Bokstraat Sinds zijn 

pensionering woont hij met zijn 

vrouw in Bladel. 

Het leek ons een leuk idee om 

hem op te zoeken en een praatje 

te maken over zijn politie-ervarin

gen destijds in ons enclavedorp. 

Deze vraag was niet aan dove

mansoren gericht. En wat blijkt, 

Albert heeft nog een uitstekend 

geheugen en kan zich bepaalde 

gebeurtenissen en voorvallen 

feilloos voor de geest halen. 

Resultaat: een boeiend gesprek 

en zondermeer een verhaal dat 

lezenswaardig is voor Baarlenaren! 

Vooraf een klein stukje Baarlese 
politiegeschiedenis. 
In 1931 wordt de gemeentewet 
herzien waarin o.a. staat opgeno
men dat in bepaalde gemeenten de 
Rijkspolitie, lees Rijksveldwacht, 
de politiedienst z.al gaan vervullen. 
Aan het einde van de jaren '30 
is in Ulicoten rijksveldwachter 

Albert van Carter. 

Oaemen werkzaam, terwijl Baarle
Nassau de beschikking heeft 
over gemeenteveldwachter P. van 
Steenis. Als hij in 1938 met pensi
oen gaat, wordt hij opgevolgd door 
veldwachter de Wit. Op 28 oktober 
1927 is dan al aan de Molenstraat 
in Ulicoten grond aangekocht 
van A. Seeuws en de kinderen 
Meeuwesen voor de bouw van 
een rijksveldwachterwoning annex 
brandspuithuis en arrestantenlo· 
kalen. 

Na een bestaan van ruim 80 jaar 
wordt in december 1940 het korps 
Rijksveldwacht opgeheven. Het 
lager personeel gaat over in de 
Marechaussee. De Marechaussee 
is in de oorlogsjaren gehuisvest in 
een pand tegenover het huidige 

gemeentehuis (naast het huidige 
eetcafé). Opperwachtmeester de 
Gier is in de oorlogstijd com
mandant. De wachtmeesters G.A. 
Gerritsen en A.T.J. van Gestel, zijn 
er ook werkzaam als marechaus
see. Ze worden voor hun hulp aan 
Engelse en Amerikaanse piloten 
of gedropte agenten, samen met 
Miet Verhoeven, op zondag 10 
september 1944 in het Mastbos in 
Breda door een Duits vuurpeloton 
geëxecuteerd. 

Op 11 november 1945 vindt de 
oprichting plaats van het Korps 
Rijkspoli tie. Het korps wordt dan 
samengesteld uit leden van de 
Rijksveldwacht, Gemeenteveld
wacht en Marechaussee. De 
eerste groepscommandant is A. 
Minderhout, achtereenvolgens 
opgevolgd door P.J. Nolten, C.A. 
Bruijs, 8. Bras en P. v. Hulst. 
Ulicoten wordt In 1945 als rayon 
bij Baarle-Nassau gevoegd. De 
eerste rayoncommandant is daar S. 
Tolner, opgevolgd door J. v.d. Steer, 
8. v. Dieren, C. Hendrickx en J. de 
Jong. 
In de Ulicotense tijd van rayon
commandant Hendrickx wordt de 
surveillance daar nog uitgevoerd 
per fiets en bromfiets. Men be
schikt dan nog niet over porto
foonverbindingen, zodat hij niet te 
bereiken is als hij op surveillance 
is. In z.ijn dienstwoning is echter 
een schakelaar aanwezig waarmee 
de straatverlichting ontstoken kan 

van wirskaante 2013/1 43 



ll M H t ZIJ .!J..!..!.l __ 

Bouwtekening uit 1952 van het politiebureau als onderdeel van het gemeentehuis aan de Singel. 

worden. Als Hendrickx op surveil
lance is en er is thuis telefoon voor 
hem, dan bedient zijn vrouw die 
schakelaar, zodat de straatver
lichting aan en uit gaat. Hij weet 
dan dat hij direct naar huis moet 
komen. 

In 1954 is de rijkspolitie in 
Baarle-Nassau verhuisd naar het 
gemeentehuis, op de hoek met de 
St. Annastraat En op 24 oktober 
1967 verhuist men naar het Gor
peind 3. Naast deze kazerne staan 
dan enkele dienstwoningen. 
(bron: brochure Opening Postbu

reau Rijkspolitie Baarfe-Nassau 
oktober 198 7) 

Albert kiest voor het politievak 

Albert van Corler wordt in Tilburg 
geboren op 27 september 1937. 
Vrij snel na het afronden van de 
middelbare school solliciteert hij 
bij de Marine en na de opleiding 
bij het Korps Mariniers, wordt 
hij eind 1955 ingedeeld bij een 
beveiligingsgroep. Die is belast met 
de beveiliging van de toenmalige 
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Kon ingin Juliana en Prins Bern
hard bij hun reis naar de overzeese 
gebiedsdelen in de Garibische 
Zee. In Amsterdam volgt hij een 
opleiding voor marinetelegrafist en 
wordt voor 18 maanden gedeta
cheerd naar Nieuw-Guinea. Na 
terugkomst in Nederland werkt hij 

nog 22 maanden op het hoofd
kwartier van het Korps Mariniers 
in Rotterdam. In 1960 solliciteert 
hij bij het Korps Rijkspoli~ie. Na 
zijn opleiding in Arnhem wordt hij 
op 1 januari 1962 geplaatst op 
de landgroep Baarle-Nassau, zijn 
eerste standplaats. 

V.l.n.r. Albert met zijn zoontje Robertje, de vrouw 
van Albert en buurman Joop Bosters in mei 1964 
gefotografeerd voor het huis van Albert in de Cor van der 
Bokstraat Joop Bosters was douanier. 



Albert: "Op 2 januari 1962 ging ik 
samen met de groepscommandant 
de adjudant Bruijs kennis maken 
met burgemeester De Grauw. 
De groepscommandant woonde 
boven de politiepost. De ingang 
voor zowel de bovenwoning als 
de politiepost was gelegen aan de 
Sint Annastraat ledereen bij de 
politie had een goed contact met 
De Grauw. Als hij langs de post 
kwam en zag iemand zitten, kwam 
hij altijd binnen om een praatje 
te maken. De Grauw vroeg bij de 
kennismaking of ik getrouwd was. 
Dat was, voor de wet althans, een 
paar dagen daarvoor gebeurd, 
op 27 december. Om die reden 
kwam ik in aanmerking voor een 
rijksvoorkeurswoning. De eerste 
tijd woonde ik in het kosthuis bij 
Chat Voeten, naast het kasteeltje 
in de Pastoor de Katerstraat Dat 
was zo omdat er toen bij Mieke 
Versmissen in de Leliestraat geen 
plaats was. Het kosthuis van Chat 
Voeten stond, evenals dat van 
Mieke Versmissen, op Belgisch 
grondgebied, maar niemand bij de 
politie of de gemeente maakte daar 
een probleem van. Binnen drie 
weken na de kennismaking met 
De Grauw kreeg ik op schrift een 
nieuwe woning toegewezen. onder 
nr. 11 in de Cor van der Bokstraat 
De bouw door Sus Koks van het 
Sint Annaplein moest toen nog 
beginnen." 

De politiepost in het 
gemeentehuis 

Zoals hiervoor vermeld, de ingang 
van de politiepost in het gemeen
tehuis was gelegen aan de St. An
nastraat. Daarover pratend komt de 
Singel voor Albert weer helemaal 
in beeld. "Naast Louis Puijenbroek 
zat de Boerenleenbank. Toon Ja
cabs was er de directeur. Dat was 

De ingang van het politiebureau en de bovenwoning van 
de groepscommandant zijn nog steeds te zien aan de Sint 
Annastraat 

Deze aanbouw aan de Sint Annastraat was voor een 
klein deel in gebruik bij de politie en de rest bij de Dienst 
Openbare Werken van de gemeente. 

Het latere politiebureau aan het Gorpeind. 
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een heel geschikte kerel. Daarnaast 
op de hoek was een kapsalon. Aan 
de overkant woonde de vader van 
Louis. Maar terug naar het politie
bureau. In de betrekkelijk kleine 
voorkamer stond een wapen kast, 
een tafel en een stoel. Deze kamer 
werd ook gebruikt als verhoorka
mer. Daarnaast was de kamer van 
de adjudant groepscommandant. 
Aan de achterzijde, uitkijkend 
op het Sint Annaplein, was het 
rayonbureau, een berging en 
twee arrestantencellen, waarin bij 
gelegenheid wel eens verdachten 
voor korte duur werden ingeslo· 
ten. Ik herinner mij dat bij Miel 
Rijsbosch 's nachts in de winkel 
was ingebroken. De daders hadden 
een grote hoeveelheid gereedschap 
uit de winkel genomen en via een 
pad langs de friteszaak van Gulickx 
aan de Alphenseweg verplaatst 
naar een bossage aan de Titus 
Brandsmastraat. Wij kwamen er 
toevallig net langs toen de daders 
bezig waren met het inladen van 
hakbijlen. Dat bevreemdde ons 
zeer. De daders zijn toen aange· 
houden en hebben tijdelijk op het 
bureau gelogeerd." 

Zijn eerste indrukken en 
ervaringen in Baarle 

"Vanaf het eerste moment hebben 
wij ons bijzonder thuis gevoeld in 
Baol. Het is gemoedelijk gastvrij 
Kempisch volk. Het eerste wat ik 
leerde was dat de voordeur nooit 
werd gebruikt en dat je achterom 
welkom werd geheten. Ik kon 
best vlug contacten leggen met de 
inwoners, maar het was toch al· 
Iernaai nieuw voor mij en je moest 
toch een zekere schroom overwin
nen, " aldus Albert. 
Zijn vrouw vult aan. "Mensen uit 
Baol hadden geen schroom voor 
ons. Integendeel. We werden als 
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Albert op het Sint Annaplein in 1965. 

gelijken opgenomen in de gemeen
schap, we hadden fijne buren. Tot 
op vandaag hebben we nog steeds 
contact met de buren." Albert: "Bij 
een geconstateerde overtreding 
van de sluitingstijden in een café 
deed je je werk, en bij herhaling 
desnoods bij proces-verbaal. En 
als je de dag daarop voor dienst 
weer in dat café moest zijn, was 
je welkom, ook privé. Het motto 
'vandaag 'n bon, morgen 'nen bor
rel' was bij wijze van spreken echt 
van toepassing, ook andersom. 
Het wegsturen van klanten in cafés 
in Baarle-Nassau heeft trouwens 
nooit tot problemen geleid. Ja. de 
contacten in Baol met de mensen 
waren prima." 
Als inwoners van Baol problemen 
hadden, namen ze meer dan eens 
contact op met de politie, zo blijkt. 
Albert: "Bijvoorbeeld voor het be
antwoorden van een moeilijke brief 
die ze van een of andere instantie 
hadden gekregen. Ik weet nog dat 
iemand die aan het einde van de 
Rooie Weg woonde bij me kwam. 
Hlj had wat veroordelingen aan 
zijn broek hangen in verband met 
smokkel. Ik heb hem toen gehol
pen met een gratieverzoek aan de 

Koningin. Dat werd gewaardeerd. 
Dat is nou zo leuk aan het werken 
in een kleine gemeenschap, 
gewoon je werk doen en hulp 
verlenen aan hen die het nodig 
hebben." 

Volgens de gewezen politieman 
was Baol in die tijd niet groot. Er 
waren toen nog veel lege plekken 
waar nog niet gebouwd was. "Ter 
hoogte van het huis van huisdokter 
van der Sande aan de Generaal 
Maczeklaan kon je zo de akkers 
overzien. Alles was open. Je keek 
zó op het erf van de familie Segers 
- Van den Eynde op Boschoven. 
Het enige wat het uitzicht ver
stoorde was een varkenshok iets 
verderop," aldus Albert. 

De politie had in die tijd een 
breed takenpakket 

Naast taken op het terrein van de 
openbare orde en verkeer. had de 
politie ook een taak op het terrein 
van bijzondere wetten, gemeente· 
lijke en provinciale verordeningen. 
Albert: "Terugkijkend was het 'ver
keer' dat je het meeste werk be
zorgde. Elk ongeval, hoe klein ook, 



V.l.n.r. Felix Donders (toenmalig voorzitter van de WV), Albert Corler en Charel 
Kersemans in 1967. 

werd toen op schrift gesteld . Als er 
sprake was van zwaar lichamelijk 
letsel of dood gaf dat heel veel 
werk. Naast dat 'verkeer' had je 
de jaarlijks terugkerende controles 
op de naleving van de bepalingen 
van het schrikdradenbeslult, de 
vleeskeuringwet, veewet, vogelwet, 
ijkwet, jachtwet, wapenwet, te 
veel om ze allemaal op te noemen. 
Als een boer bedrijfsmatig een 
weegschaal gebruikte, moesten 
de gewichten geijkt zijn. Eén keer 
per jaar gingen wij die bedrljven 
af waarvan wij wisten dat ze 
vielen onder het ijkwezen. We 
controleerden dan ce loodjes aan 
de weegschalen en de stempels 
op de gewichten. In tijden van 
varkenspest gingen we 's nachts 
specifiek op controle naar vervoer 
van varkens zonder geldig ver
voersbewijs. Ik herinner mij een in 
beslaggenomen vrachtwagen met 
varkens. Dat gaf extra problemen, 
want de vrachtauto moest worden 
ontsmet en de varkens moesten in 
quarantaine." 

"In het begin deed ik de meeste 
surveillances op de fiets. Later ook 
met een ULM, (ultra licht motor· 
ri jwiel) en motor en zijspan en veel 
later ook met een Volkswagenbus. 
Jonge wachtmeesters hadden op 
de opleidingsschool allemaal hun 
rijbewijs voor motor en zijspan 
gehaald, doch het ontbrak ons aan 
rijervaring. Groepscommandant 
Bruijs was altijd bang dat wij on
gelukken zouden maken, vooral in 

de herfst en in de winter. Daarom 
reed Adjudant Bruijs in het begin 
vaak mee. Later reed ik zelf. In 
het bakje zat dan of wachtmeester 
Geret Swets, mijn collega, of ik. In 
Baol werden we kostelijk 'Wat en 
half Wat' genoemd. Geret Swets 
was namelijk veel groter dan ik en 
dat kwam tot uiting als ik in het 
zijspan had plaatsgenomen. 

Op surveillance waren wij wacht
meesters in het begin moeilijk 
bereikbaar. Wij beschikten toen 
nog niet over mobilofoons. Dat was 
de reden dat op de dienstroosters 
postpunten werden vermeld waar 
je op een bepaald tijdstip moest 
zijn en waar bewoners beschikten 
over een telefoon. zodat vanaf het 
bureau in tijd van nood de surveil
lance kon worden bereikt. 

In die tijd waren er nog niet veel 
mensen die telefoon hadden. Voor
beelden van postpunten waren: 
Camping Rustoord (Siockersl, het 
Hoog Huis, boer Jan Segers op 
Boschoven, Cor van Gooi aan de 
Grens, Hereijgers aan Baol Brug en 
café Snoeijs in Castelre." 

Ik vraag hem hoe hij zich in de 
beginjaren in het dorp verplaatste. 

Opname gemaakt in 1964 tijdens de Benelux-tentoonstelling in Baar Ie. Links 
naast Albert van Corler (met geweer) staat Peet Olislaegers. 
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Albert van Corler in 1967 achter het 
stuur van de motor met zijspan. In het 
zijspan zit zijn collega De Vries. 

De samenwerking met de 
veldwachter van Baarle·Hertog 

"Als je onkundig bent met de 
plaatselijke enclavesituatie en je 
wordt daarmee geconfronteerd, 
dan vraag je je af, waar ben ik toch 
in verzeild geraakt. Maar je hebt 
collega's. Je wordt ook gebrieft. Er 

Dansen bij Oen Bonten Os in 1967. 
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Albert van Corler (I) met collega 
Charel Kersemans in 1967 
gefotografeerd voor het toenmalig 
broederhuis aan de Pastoor de 
Katerstra at. 

is een Hollands en een Belgisch 
gemeentehuis waar ambtenaren 
werken en waar je met vragen 
terecht kunt. Ik noem maar een 
naam, Dré Van Kuijk. Of Louis van 
Puijenbroek, die schuin tegenover 
het gemeentehuis woonde. Zij 
hadden heel veel kennis van de 
plaatselijke situatie. Je kon overal 

wel informatie halen. De grenzen 
van de enclaves en alle toestanden 
er om heen leerde je op den duur 
van zelf. 
Als bij een zwaar auto-ongeval de 
grenskwestie speelde, werkte je 
altijd samen met de Rijkswacht uit 
Turnhout. Dat was een professio
neel korps. Niet met veldwachter 
Charel Kersemans. Charel was 
vooral actief op het terrein van klei
nere lokale problemen. Ik wil zeker 
niet negatief doen over zijn werk. 
In België was het toen eenmaal zo 
dat veldwachters vooral voor de 
burgemeesters werkten. Hoe dan 
ook, de samenwerking met zowel 
Charel als met de Rijkswacht was 
heel goed. Mijn collega's en ik 
konden goed met hen overweg. Als 
je informatie nodig had, dan ging 
je naar het Belgisch gemeentehuis 
en dan regelde Charel dat voor je. 
Volgens mij woonde hij ergens in 
de Uitbreidingsstraat, vlakbij het 
huis van Frans Smeulders die in 
Baarie-Hertog voor de elektriciteit 
zorgde." 



Ik vraag hem of hij wel op Hertags 
gebied mocht komen. "Ofschoon er 
daarover geen regels waren, was 
dat geen probleem, we deden het 
gewoon. En je hoefde echt niet 
je pistool af te leggen. Trouwens, 
leg mij maar eens uit hoe dat in 
Baarle moet met die lappendeken 
aan enclaves. Weet je, als iemand 
zou vluchten vanuit Baarle-Nassau 
naar het grondgebied van Baarte
Hertog zouden wij l"em wel op 
Belgisch grondgebied aanhouden 
en vervolgens overdragen aan 
de Rijkswacht. Tegenwoordig is 
de wederzijdse bijstand tussen 
Vlaanderen en Nederland allemaal 
formeel geregeld." 

In de beginjaren waren er in de 
Pastoor de Katerstraat wel eens 
problemen. zo blijkt. 
"In die jaren was het bij den 
Bonten Os heel erg druk. De jeugd 
uit Baol en de verre omgeving 
wilde daar uitgaan en een gezellige 
avond doorbrengen. Soms liep het 
daar wel eens uit de hand. Je kent 
dat wel, te veel drank op, baldadig 
gedrag en vechtpartijen. Omdat 
het daar Belgisch was, hadden 
wij daar geen bevoegdheden. Ik 
kan mij minstens twee voorval-
len herinneren dat er trammelant 
was. Via de mobilofoon hadden wij 
dan contact met de Rijkswacht. 
Meestal was die dan niet happig 
om te komen. Misschien ook wel 
omdat hun rayon waar ze verant
woordelijk voor waren, heel groot 
was. Maar als ze kwamen, waren 
ze er met een heel peloton en dan 
mepten ze alles uit elkaar, zonder 
aanzien des persoons. De straat 
ter plaatse werd schoongeveegd en 
binnen de kortste keren was het 
probleem opgelost. 
Zo'n rigoureus optreden kenden 
wij niet en waren daar ook geen 
voorstander van." 

Het landloperkerkhof op Wortel Kolonie. 

Surveilleren in de nachtelijke 
uren 

De rijkspolitie kwam volgens Albert 
tijdens nachtelijke surveillances 
overal, dus ook op 'de Rooie Weg'. 
"Je kwam dan midden in de nacht 
wel eens mannen tegen, alleen of 
met tweeën. Als je ze dan aan
sprak hadden ze vaak een echt 
Vlaams accent en zag je dat ze 
qua kleding goed waren ingepakt. 
Die mensen waren weggelopen uit 
de Kolonie in Wortel of Merksplas. 
Onderweg hadden ze dan soms 
ergens van een waslijn kleding 
gehaald en over hun eigen kleren 
aangetrokken. We hadden toen 
een stilzwijgende afspraak met de 
Rijkswacht dat als we die mensen 
aantroffen, we meteen telefonisch 
contact opnamen met de Rijks
wacht. Vervolgens zetten we die 
mensen in onze auto en brach-
ten we die naar Baol-brug. De 
Rijkswacht nam daar de mannen 
over en bracht ze terug naar de 
Kolonie. Deze wijze van hande-
len was niet bepaald correct te 
noemen. Officieel zou zulks steeds 
hebben moeten plaatsen middels 

een tijdrovende uitleveringsproce
dure via de ministeries van justitie. 
Terugkijkend lijkt het me dat we de 
tijd ver vooruit waren!" 

Gezellig dagtoerisme 

In de jaren '60 kwam het dagtoe
risme in Baarle erg opzetten. Vol
gens Albert werd het op zondagen 
steeds drukker. Hij vond het dan 
op de Singel en daar in de buurt 
erg gezellig. 

"Er waren eigenlijk nooit proble
men. Volle terrassen. De mensen 
kochten er volop sigaretten en 
chocolade. De pomp stond toen 
nog midden op de Singel. Automo
bilisten die van Alphen kwamen en 
richting Turnhout wilden, moesten 
toen rechts om de pomp heen. Ik 
weet nog dat iemand zijn Deux 
Chevauxtje midden op de Singel, 
naast de pomp, had geparkeerd. 
Het hele verkeer liep vast. Die 
chauffeur maakte de nodige pro
blemen toen ik hem daarop aan
sprak en maakte geen aanstalten 
zijn voertuig te verplaatsen. Louis 
Puijenbroek zag dat aan en kwam 

van wirskaante 2013/l 49 



In de Baarlese politietijd van Albert werd op de Slngel·een 
autootje geparkeerd en daar werd tegen opgetreden. Jaren 
daarvoor werd de Singel ook gebruikt voor fietsenstalling! 

met een stuk hout in de hand naar 
de chauffeur en zei als je nou niet 
opsodemietert, dan sla ik je weg! 
En ja hoor, die bestuurder koos 
eieren voor zijn geld en vertrok met 
zijn autootje." 

Politiezorg door Sjef de Jong in 
Ulicoten 

In de jaren dat Albert in Baarle 
was, was Sjef de Jong zijn collega. 

Sjef was belast met politietaken in 
Ulfcoten. 
"Toen ik in Baarle geplaatst werd, 
woonde Wachtmeester Sjef de 
Jong met zijn vrouw en zijn twee 
kinderen in de Wilhelminastraat 
in Ulicoten. De rayoncommandant 
Wachtmeester 1• klas Kees Hen
driks woonde in de dienstwoning 
van de gemeente aan de Molen
straat. Daar hield hij ook kantoor. 
Na verplaatsing van Kees naar 

Zuiddorpe in Zeeland, heeft het 
gezin van Sjef de Jong die dienst
woning betrokken. Dat was voor 
Sjef een hele vooruitgang want hij 
had er een grote tuin. Jef was een 
echte natuurmens. Hij had er ook 
nog wat vogelkooien staan. Heel 
druk als politieambtenaar had Sjef 
het in Ulicoten niet. Hij draaide 
mede daarom ook diensten mee 
in Baarle-Nassau. Hij kende er 
iedereen. Ik vond hem een fijne 
collega. Op 19 november 1975 
kwam hij jammerlijk om het leven 
bij een eenzijdig verkeersongeluk 
op Bedaf. Hij botste er met zijn 
auto in een bocht op een boom en 
was op slag dood. Jk bewaar hem 
in mijn herinnering met respect, 
temeer daar ik weet dat hij in de 
oorlogsjaren betrokken was bij 
verzetsactiviteiten tegen de Duitse 
overmacht. Sjef was ook trots op 
zijn oorkondes die getuigden van 
hulp aan de geallieerde bevrijders." 

Samenwerking met de douane 

Albert moest even lachen, zegt hij, 
toen hij een paar dagen geleden 
in de krant las dat in bijzondere 

Collega Sjef de Jong was werkzaam in 
Ulicoten. 

Een smokkelauto wordt van binnen gecontroleerd door een 
douaneambtenaar. 
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omstandigheden de politie spijker
planken mocht gebruiken om een 
auto tot stoppen te dwingen. In zijn 
tijd als politieambtenaar was het 
volgens hem heel normaal dat de 
douane spijkerplanken gebruikte 
om smokkelauto's tegen te houden. 
"Dat gebeurde regelmatig in het 
nachtelijk duister, bijvoorbeeld 
op de weg naar Weelde en op de 
Rooie Weg. Ofschoon de douane 
natuurlijk zelf verantwoordelijk was 
voor haar takenpakket (invoerrech
ten en accijnzen), verleenden wij, 
daartoe gevraagd, de nodige bij
stand. De douane gooide die plan
ken wel met de nodige voorzichtig
heid. Je kunt namelijk niet vanuit 
de sloot zomaar spijkerplanken op 
de weg gooien. Van belang is dat je 
een groot gedeelte van de weg kunt 
overzien, ter voorkoming van letsel 
en schade aan andere weggebrui
kers. Wij assisteerden de douane 
dan wel eens door het hele wegvak 
te controleren. Als zo'n smokkelwa
gen niet meer verder kon vanwege 
kapotte banden, probeerden de 
douanemensen de smokkelaars 
aan te houden. Niet wij. 
Ik heb een keer een gecombi
neerde nachtsurveillance gedaan 
met een Wachtmeester van de 
Verkeersgroep uit Tilburg. Die 
pikte mij op bij het groepsbureau 
op de Singel met een spiksplin
ternieuwe Volkswagen die die dag 
door de dealer was afgeleverd. 
We reden richting Alphen, zijn 
goed en wel Alphen voorbij, komt 
er ons een duidelijk onder de 
straatverlichting herkenbare smok
kelwagen tegemoet. Wij keerden 
meteen om. Net voorbij Alphen 
richting Baol haalden wij hem in. 
We gaven stoptekens met onze 
lichten maar hij remde niet af. Nog 
erger, de smokkelbak reed ons van 
achter aan en schoof ons zo de 
sloot in. Ik loste nog zes of zeven 

schoten op de rechter banden 
van de smokkelbak, doch zonder 
resultaat. Maar onze nieuwe Volks
wagen Kever was total loss! Van 
die nachtelij ke surveillance kwam 
natuurlijk niets meer terecht." 

Gebeurtenissen en voorvallen 

die je nooit vergeet 

Albert hoeft niet lang na te denken 
om zich trieste gebeurtenissen 
weer voor de geest te halen. Hij 
benoemt enkele voorbeelden. De 
eerste trieste gebeurtenis was 
toen de zoon van burgemeester 
De Grauw, Bert, bij een eenzijdig 
ongeval op de Bredaseweg om het 
leven kwam. 
"Dat ongeluk gebeurde op 26 sep
tember 1964. Ons politiekorps had 
een fe.estbi]eenkomst met reservis
ten in een zaal op de bovenverdie
ping van de brandweerkazerne aan 
het St. Annaplein. Burgemeester 
De Grauw en zijn echtgenote 

Bert de Grauw, zoon van de 
burgemeester, komt in 1962 om het 
leven komen bij een auto-ongeval. 

waren daar ook bij aanwezig. De 
sfeer zat er goed in. Ad Verheljen 
van de Engel verzorgde de catering 
en kwam regelmatig met drankjes 
en hapjes naar boven. Die avond 
komt de melding binnen van een 
eenzijdig ongeval. Wat blijkt? Zoon 
Bert de Grauw was met z'n Volks
wagen Kever op de Bredaseweg op 
een boom geklapt en was op slag 
dood. De avond was gelijk kapot 
en ook meteen afgelopen. Pa en 
moe De Grauw werden onmiddel
lijk naar de plaats van het ongeval 
gereden. Die trieste gebeurtenis 
had ook heel veel impact bij de 
Baartese bevolking. ledereen was 
er kapot van en leefde mee met de 
burgemeester en zijn vrouw." 

Een andere trieste gebeurtenis had 
betrekking op Heintje Tuijtelaars 
van de Rooie Weg. 
"Hij was een zeventiger denk 
ik en hij woonde er moederziel 
alleen. In het dorp maakte men 
zich zorgen over Hein. Hij fietste 
regelmatig door het dorp. Aan 
het stuur hing dan steevast een 
metalen kistje, een zogenaamd 
mitrailleurbandenkistje met daarin, 
naar men beweerde, behoorlijk 
wat geld. Ook zijn familie maakte 
zich grote zorgen. Onze adjudant 
Bruijs probeerde Hein te bewegen 
om dat niet meer te doen. Maar 
hij luisterde niet. Bruijs nam toen 
contact op met Toon Jacobs van de 
Boerenleenbank. Bruijs en Jacobs 
zijn toen tot tweemaal toe bij Hein 
op bezoek geweest, maar hij wilde 
niet luisteren. Zijn geld op de bank 
storten wilde hij niet, want ook 
de bank vertrouwde hij niet. Een 
tijdje later, het was naar ik meen 
in augustus 1966, kwam familie 
van Hein bij hem uit, toen hij 
zwaargewond in zijn boerderij op 
de grond lag. Die mensen hebben 
dokter van der Sande verwittigd 
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die op zijn beurt ons verwittigde. 
Met een collega ben ik toen ter 
plaatse gekomen. Volgens Van der 
Sande had hij zware klappen op 
zijn hoofd gekregen. Een diep
gaand politie-onderzoek kon niet 
uitblijven. Vanwege geruchten dat 
er heel veel geld zou zijn geweest, 
is de woning en het erf nauwgezet 
afgezocht. Ook de waterput werd 
leeg gemaakt. Dit alles zonder 
enig resultaat. Het kistje is nooit 
teruggevonden. Vóór Hein in het 
ziekenhuis overleed, heeft hij op 
vragen van de politie wie hem 
geslagen zou hebben, bij herha
ling gezegd: 'wagge nie zeker wit, 
magde nie zeggen. • Die uitspraak 
van Hein heeft altijd indruk op mij 
gemaakt en dat heeft heel erg voor 
hem gepleit." 

Albert noemt tot slot nog een derde 
punt op waaraan hij geen prettige 
herinneringen bewaart. Dat is het 
feit dat in zijn tijd in Baarle men
sen, die bijvoorbeeld tengevolge 
van een noodlottig ongeval om het 
leven waren gekomen niet met 
een ambulance naar een mortua
rium van een ziekenhuis mochten 

worden vervoerd. Plaatselijk moest 
dan een oplossing worden gezocht. 
Het overleden slachtoffer werd 
dan vervoerd en neergelegd in 
een schamel onderkomen op het 
kerkhof aan de Nieuwstraat 
"Dat was een werkmanshuisje 
waarin allerlei gereedschap lag 
van de grafdelver. Bij herhaling 
hebben wij verkeersslachtoffers 
daar naar toe moeten transporte
ren. In de periode dat wij nog niet 
de beschikking hadden over een 
politieauto, deden wij een beroep 
op alweer die bekende. altijd hulp 
gevende Louis van Puijenbroek. 
Louis had een Volkswagen Piek-up 
en daarmee assisteerde hij ons bij 
nacht en ontij met het vervoer van 
het slachtoffer naar het kerkhof. 

Daar aangekomen moesten er 
voorzieningen worden getroffen 
daar water en licht op het kerkhof 
ontbraken. Grote acculampen 
werden opgehaald op het bureau 
en voor warm water werd een 
beroep gedaan op de directeur van 
de Am robank aan de Nieuwstraat 
De achterzijde van zijn woning 
grensde aan het kerkhof. Na op de 

achterdeur van de woning van de 
heer Van Gestel te hebben geklopt, 
stak deze zijn hoofd uit het raam 
en zei: 'is het weer zover. ik kom 
eraan'. Nadat hij emmers warm 
water had aangevoerd, verzorgde 
de wijkverpleegster zuster Dona 
het slachtoffer. Onze acculampen 
gaven daarbij voldoende licht. Van 
politiezijde uit hebben wij toen
tertijd getracht de slachtoffers van 
ongevallen een waardiger plek te 
geven in het bejaardenhuis Jans
hove en zelfs in een kapelletje vóór 
het bejaardenhuis. Maar dat lukte 
toen helaas niet." 

Slot 

Tot zover enkele herinneringen van 
Albert van Corler aan zijn tijd in de 
zestiger jaren als rijkspolitieambte
naar in Baarle-Nassau. Wij willen 
jou namens alle leden van Amalia 
hartelijk bedanken voor jouw be
reidheid om ons het een en ander 
te vertellen en spreken de hoop 
uit dat je samen met je vrouw nog 
vaak zal kunnen terugdenken aan 
jullie tijd in Baarle. Het ga jullie 
goed! 

Achter de kerk is het werkmanshuisje te zien (in Baarle werd dat het dodenhuisje genoemd). In dat 
huisje verzorgde zuster Dona overleden verkeersslachtoffers. 



Klimop (23) 

'KRUIDENVROUWT JE' 
JEANNE MEEUWESEN 

Wat zou de beroemde kruiden

dokter Maurice Messegue over 

klimop te vertellen hebben? Als 

planten een devies hadden, zou 

dat van de klimop zijn: vastklem· 

men of ondergaan. Als de gewone 

klimop een boom gaat veroveren 

is zij eigenlijk op zoek naar licht. 

De natuur heeft haar geen sterke 

stengels geschonken om naar de 

hemel te groeien, dus gebruikt zij 

de stengels van bomen. 

Sommigen noemen deze plant de 
plant der dichters omdat zij trouwe 
liefde symboliseert. Toch is dit 
geen woekerplant. Zij klemt zich 
wel aan de boomschors vast en 
klimt met sterke haken naar boven, 
maar zij neemt nooit het levens
sap van haar gastheer. ledereen 
kent de vijflobbige donkergroene, 
glanzende blaadjes. 

Klimop bloeit in het najaar (een 
grote zeldzaamheid) met kleine 
groenachtige, schermvormige 
samengestelde bloempjes. En de 
vruchtjes. niet groter dan erwtjes. 
worden zwart in de winter. 
Bij de oude Grieken was klimop 
levensvreugde en levenskracht. 
De artsen uit die tijd, bijvoorbeeld 
Dioscorides, gebruikten klimop 
tegen alle mogelijke ziekten, zoals 
dysenterie, miltaandoeningen, zwe-

ren, oorontstekingen en kiespijn. 
Tijdens de Middeleeuwen groeide 
die lijst nog aan: geelzucht, slape
loosheid, doofheid, storingen bij 
het zien, hoofdpijn, onregelmatige 
ongesteldheid enz. Ik zeg altijd dat 
klimop van het ene in het andere 
uiterste valt. Bij grote hoeveelhe
den inwendig gebruik is klimop 
giftig. 
Uitsluitend uitwendig gebruikt kan 
klimop een van uw meest geliefde 
geneesmiddelen worden. Het heeft 
een licht opwekkende, koorts
werende en zweetuitscheidende 
werking. Maakt de menstruatie 
regelmatig, bevordert het slinken 
van gekwetste weefsels (zweren, 
builen, opgezette ledematen). Het 
is ook erg goed tegen reuma. Het 
is gewoon de beste pijnstiller die er 
bestaat die vlak naast uw deur of 
op uw balkon groeit. 

Nu er weer zo gewaarschuwd 
wordt tegen chemische pijnstillers 
is het goed te weten dat de natuur 
ons gratis pijnstillers te bieden 
heeft. Gebruik klimop gerust in 
omslagen, als gorgeldrank om 
wonden uit te wassen en telkens 
al u lijdt aan kies- of oorpijn of als 
u een jichtaanval hebt. Tenslotte 
is klimop een echte schoonheids
plant. In omslagen doet het over
tollige vet verdwijnen en geneest 
infecties. Klimop is het symbool 
van de schoonheid der vrouwen. 

Plukken 

Gebruik alleen de bladeren, maar 
nooit de vruchten van klimop. Die 
zijn te gevaarlijk, vooral voor kin· 
deren. De mens is toch maar een 
zwak wezen. Schapen en geiten 
smullen van klimop. Men zegt zelfs 
dat geiten er meer melk van geven. 



De bladeren kunt u in elk jaarge
tijde plukken. Neem slechts zoveel 
als u nodig hebt, want u kan ze 
alleen vers gebruiken. Kies kl imop 
uit het bos. ver van alle vervuiling. 
U kunt hem ook langs uw huis la
ten groeien, dan hebt u hem altijd 
bij de hand. 

Aftreksel 
Voor uitwendig gebruik als pijnstil
lende lotion, in kompressen e.d. : 
neem een handvol verse bladeren 
per liter water. 

Omslagen en pappen 
Tegen reumatiekpijnen: een papje 
van verse bladeren direct op de 
te behandelen plaats smeren of 
vermengen met lijnmeel. 
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Omslagen 
Tegen onderhuidse infecties. Maak 
een aftreksel van verse bladeren 
klaar. Maak daar een doek mee 
nat, die op de weg te werken 
plaats gelegd wordt. 

Gorgeldrank 
Tegen kiespijn en cariës. Vier à vijf 
snufjes verse bladeren per liter wa
ter, wat zout toevoegen. Natuurlijk 
niet inslikken! 
U kunt bij de apotheek ook heel 
doeltreffende klimopdruppels 
krijgen tegen hardnekkige keelont
steking bij kinderen. 

Klimopbladeren in azijn 
Schurft is een ziekte die wordt ver
oorzaakt door een piepklein para-

sietje van de mijtachtige groep. Dat 
wil zeggen niet ver van de spinnen 
afstammend. 
Leg 24 uur lang een handvol kl im
opbladeren in een liter wijnazijn 
of zure azijn. Gewone azijn mag 
ook. Wat verdunnen met water en 
kompressen op de zieke plaatsen 
gebruiken. 's Morgens en 's avonds 
een week lang gebruiken. Let op, 
niet inwendig gebruiken. 

Ik wens u een pijnloos jaar toe! 
Jeanne 

P.S.: Denk in het voorjaar aan de 
brandnetel, de weegbree en de 
paardenbloem. Daar kun je zoveel 
thee van drinken als je wil. Het Is 
een bron voor uw gezondheid! 



Valentijnsdag gevierd? 

HILD SEGERS 

De feestdagen zijn nog maar pas 

voorbij en toch voelen miljoenen 

mensen over de hele wereld al 

weer de behoefte om op 14 fe

bruari Valentijn, het feest van de 

verliefden te vieren. Of is het de 

commercie die Valentijn graag een 

handje toesteekt? 

Weinigen weten wie hij is. 

Wat kan er allemaal schuif gaan 

achter die 14c1e februari? 

Ook in Baarle kleuren rond die 

tijd de etalages rood. Want rood 

is bij uitstek de kleur van de 

vurige liefde! 

De herkomst van Valentijnsdag, 

de dag waarop geliefden elkaar 

verwennen met kaartjes, bloe

men, chocolade ••. is heel divers 

en tegelijkertijd onzeker. Het is 

een mengelmoes van heidense 

rituelen, christelijk geloof en 

natuurelementen. 

Historische achtergrond 

Valentijnsdag valt samen met de 
feestdag van twee christelijke mar
telaren met de naam Valentinus. 
De ene was bisschop van Terni. de 

De rode roos is het symbool van vurige liefde. 

andere priester in Rome. Beiden 
werden in de 3d• eeuw ter dood 
veroordeeld. Mogelijk gaat het om 
dezelfde persoon. 
Omdat het leven van deze 
heilige(n) zo weinig gedocumen
teerd is en voornamelijk op legen· 
den berust is St.-Valentijn sinds 
1969 zelfs niet meer opgenomen 
in de rooms-katholieke heiligen
kalender. 

In 496 verving paus Gelasius het 
oude Romeinse vruchtbaarheids
feest, Lupercalia van 15 febru
ari door St.-Valentijnsdag op 14 
februari. 

Lupernica werd gevierd ter ere van 
Juno, de Romeinse beschermgodin 
van de vrouw en het huwelijk en 
van Pan, de god van de natuur. 
Op die dag werden de namen van 

mochten om beurt een naam trek
ken. Vaak ging het er liederlijk aan 
toe op die dag. Voor één jaar werd 
hun lot aan elkaar verbonden. 
Toen in Europa het christendom 
opkwam werd dit heidens feest 

ongehuwde meisjes in een urne St.-Valentijn, patroonheilige van de 
gedaan. Ongehuwde mannen verliefden. 
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door de kerk verboden. De gelovi
gen mochten voortaan Valentijns
dag op kuise wijze vieren. 

Eén van de oudste vermeldingen 
over Valentijn is te vinden bij de 
Engelse Geoffrey Chaucer (1343-
1400) die in een gedicht de 
volgende versregels schreef: "Want 
dit was op Valentijnsdag. Als elke 
vogel zijn maatje komt kiezen'' 
(vertaling uit het Engels). 
Hij schreef over de vogels die op 
Valentijnsdag voor het eerst weer 
gaan nestelen. Ook bij de mensen 
zou op die dag verliefdheid de kop 
opsteken. 

De eerste geschreven valentijns
kaart wordt toegewezen aan 
Charles van Orléans. 
Na de slag van Azincourt (1415) 
werd hij gevangen genomen door 

Ook in Baarle kleuren de etalages rood. 
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de Engelsen en opgesloten in de 
Tower. Hij verdreef zijn tijd met 
het schrijven van romantische 
verzen die hij 'Valentines' noemde. 
Hij schreef ze voor zijn vrouw in 
Frankrijk. 
Eén van zijn oudste verzen wordt 
bewaard in het British Museum. 

In Groot-Brittannië staat 14 
februari al eeuwen in het teken van 
de liefde. 
Engelse migranten namen Valen
tijnsdag mee naar Amerika waar 
de feestdag heel populair werd. 
Vandaar verspreidde deze zich over 
heel de wereld en keerde weer 
terug naar Europa. In onze streken 
werd het feest pas een succes na 
de 2~ew.o. of zelfs nog later. De 
opkomst van de gadgetwinkels in 
de jaren '70 betekende de defini
tieve doorbraak. 

legendes 

Over Valentijn doen allerlei 
legendes de ronde. In een eerste 
legende is Valentijn priester in 
Rome. 
De Romeinse keizer vaardigde een 
wet uit waarbij het huwelijk verbo
den werd voor soldaten. 
Gehuwde krijgers zouden worden 
afgeleid door de gedachten aan 
vrouwlief en thuis. 
In het geheim bleef Valentijn 
verliefde koppels trouwen. Op een 
dag werd hij betrapt en ter dood 
veroordeeld. 

Een andere legende verhaalt over 
bisschop Valentijn uit Terni. 
Hij zou de christenen die waren 
gevangen genomen hebben gehol
pen om te ontsnappen. Hij werd 
ter dood veroordeeld. Opgesloten 
in de gevangenis werd hij verliefd 
op de blinde dochter van zijn 
bewaker. Hij genas het meisje en 
ze begonnen brieven te schrijven. 
Daarvan zijn onze valentijnskaart
jes afgeleid evenals de uitspraak: 
liefde is blind. 
Op de dag van zijn onthoofding 
gaf hij haar nog een briefje waarop 
stond: 'van je Valentijn'. 

Valentijnskaartjes 

Het sturen van valentijnskaartjes is 
een oud gebruik dat uit Engeland 
komt. 
Vanaf de 16deeeuw kwam het in 
hogere kringen veelvuldig voor. 
Vanwege de vele gearrangeerde 
huwelijken was de liefde vaak ver 
te zoeken. Ze werd gevonden bij 
geheime minaars en minnaressen. 
Ze konden elkaar niet openlijk hun 
liefde verklaren. Een anonieme 
kaart was daarbij handig. 
Volgens anderen stamt dat ano
nieme uit de preutse Victoriaanse 



Valentijnskaart uit de oude doos. 

periode (1837-1901) waarin 
openlijke liefdesbetuigingen uit den 
boze waren. 
Toen de kaartjes toegankelijk wer
den voor de 'gewone mensen' werd 
het versturen van een anonieme 
kaart een echte rage. 

Rond 1850 kwamen de humoristi
sche kaarten op de markt. Ze wer
den 'Penny valentines' of 'Penny 
dreadfuls' genoemd. Er stonden 
grappige beelden en spottende 
versjes op die je voor een penny 
kon kopen. Omdat de afzender 
anoniem bleef werden er met deze 
kaarten grappen uitgehaald. Mik
punt van spot waren o.a. muur
bloempjes en oude wijven. 

De duurste valentijnskaart werd 
in 1891 geschonken aan een 
Italiaanse prinses. De kaart is uit
gekerfd in ivoor. OP. waarde wordt 
geschat op 225.000 euro. 

Liefdesbrieven 

Door sms en mail is het schrijven 
van minnebrieven bedreigd. 

Als we de Nederlandse dichter
romancier J .J. Slauerhoff mogen 
geloven is dat erg, want: "Een 
liefdesbrief is beter dan het lief 
zelf" schreef hij. 
De Portugese dichter Fernando 
Pessoa liet ooit optekenen: "Lief
desbrieven zijn altijd belachelijk 
behalve voor degene voor wie ze 
bedoeld zijn." 
Of ze gelijk hebben laat ik in het 
midden. 

Enkele opmerkelijke liefdesbrieven: 

'Hebban olla vogala nestas hagun
nan hinase hic anda thu, wat 
unbidan we nu?' 
Dit is de ongeveer vroegste Oud 
Nederlandse zin die we kennen. 
Er staat: 'Alle vogels zijn al aan het 
nestelen, behalve ik en jij. Waar 
wachten we nog op?' Deze regels 
werden omstreeks het jaar 1100 
als pennenproef neergeschreven 
door een Vlaamse monnik en kan 
gelezen worden als een vroege 
minnebrief. 

"liefste Gunilla, ik vaar volgende 
week met een jacht op de Middel
landse Zee en wil jou als crew," 
schreef John F. Kennedy aan een 

Zweedse schone. drie weken voor 
zijn huwelijk met Jacky. 

James Dean schreef naar een 
actrice waarmee hij samen was: 
"Schat ik heb je al lang niet meer 
geschreven, omdat ik verliefd ben 
op iemand anders." Aan de hand 
van een ingesloten foto bleek het 
om het paard te gaan dat hij had 
gekocht. 

"Mijn liefste, ik herinner me jou 
met liefde. Lola." Dit is de bood
schap die Otto Haas. een 
Oostenrijks sociaal - democraat in 
1943 op een kaartje schreef vanuit 
het concentratiekamp 
Auschwitz. Omdat de tekst zo 
bijzonder kort en onschuldig lijkt, 
doorstond hij alle censuurstempels. 
Pas onlangs ontdekte men dat 
met onzichtbare inkt een geheime 
boodschap op de andere kant van 
de kaart staat. De tekst is enkel 
zichtbaar als je er met een strijk
ijzer overgaat. 'Dodenkamp, de 
rest is bedrog. Een hondenleven. 
Epidemie, marteling, martelkamer, 
gas, executie, galgen, moord, 
verbrandingsoven.' De afzender 
was niet Lola maar Otto Haas die 
in 1944 geëxecuteerd werd. 

Wie zijn hart verliest is verliefd. 
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King Henry VIII, de fameuze vorst 
met de zes vrouwen schreef deze 
brief aan zijn tweede echtgenote 
Anna Boleyn. "M:jn hartendief, ik 
wil u op de hoogte houden van 
de grote eenzaamheid waar-
aan mijn hart ten prooi valt als 
u er niet bent. 's Avonds wens 
ik mezelf in uw armen, met uw 
mooie borsten die ik kussen kan." 
Na drie jaar huwelijk liet hij zijn 
'geliefde' onthoofden. Gezien de 
afloop kan deze liefdesbrief als de 
meest cynische in de geschiedenis 
beschouwd worden. 

Symbolen 

Cupido geldt als één van de 
belangrijkste valentijnssymbolen. 
Hij was de mythologische zoon 
van Venus, de Romeinse godin van 
de liefde. Van haar moest hij erop 
uittrekken met zijn pijl en boog. Als 
hij iemand met een pijl verwond-

Als Cupido je raakt met zijn pijl •.• 

58 van wirskaante 2013/ l 

Chocolade, symbool voor liefde en lust. 

de, werd die onm:ddellijk verliefd. 
Soms wordt hij geblinddoekt afge
beeld omdat liefde blind is. 

Ook harten zijn op 14 februari 
alom tegenwoordig. Het hart is 
altijd al verbonden geweest met de 
liefde. Want wie zijn hart verliest 
is verliefd. Bovendien is het hart 
zowat het belangrijkste orgaan in 
ons lichaam. De meeste harten 
zijn rood, kleur van de hevige 
gevoelens. Rode harten staan al 
van in de oudheid symbool voor 
liefdesgel uk. 
Het symbool X op het einde van 
een brief of sms wijst op het aantal 
kussen dat men iemand wil geven. 
De oorsprong komt uit het geloof. 
De X verwijst naar het kruis en 
had bovendien de waarde van een 
handtekening voor analfabeten. Bij 
belangrijke documenten volstond 
dat niet. Daarom moest men een 
kruisbeeld omhelzen. Die omhel
zing lag aan de basis van de X op 
het einde van een brief. Het werd 
het teken van de kus. 

Chocolade is ook heel populair en 
wordt geassocieerd met liefde en 
lust. 



De roos wordt de koningin van 
de bloemen genoemd. Ze wordt 
sinds jaren gekweekt om haar 
schoonheid. Er is geen andere 
bloem zo verbonden met de liefde 
als de rode roos. Ze staat symbool 
voor de passionele liefde. Het is 
de bloem van de liefdesgodinnen 
Aphrodite en Venus. 

De rode roos staat ook voor roman
tiek, verleiding en moed. 

Kinderen over liefde 

Gisteren heb ik een meisje gekust 
op een zeer persoonlijke plaats ... 
achter een boom. 

Ik moet niet absoluut verliefd 
worden. Ik vind het 4d• leerjaar al 
moeilijk genoeg! 

Succes! 

Als je verliefd wordt, word je door 
een pijl neergestoken of zoiets. De 
rest doet niet meer zo'n pijn. 

Om een goed koppel te zijn moet je 
altijd blij zijn, ook als hij snurkt. 

Mensen kussen omdat je daar he
lemaal warm van wordt. Dus zeker 
in de winter is kussen heel leuk. 

Weerspreuken 

Dooi op St.- Valentijn doet veel 
water in de wijn. 

Is het bos met St.· Valentijn in het 
wit gehuld dan zijn weiden en ak
kers van vreugde vervuld. 

Zonneschijn op St.-Valentijn geeft 
goede wijn. 

Slotbeschouwing 

Waar het van oorsprong de 
gewoonte was om anoniem een 
valentijnsverrassing te sturen, mag 
het nu ook gewoon met naam en 
toenaam gebeuren. Allijkt ano
niem me wel leukl 

Vandaag is Valentijn terechtgeko· 
men in de greep van de verkoop, 
toch kan het een mooie dag 
blijven. Of je een uitverkorene hebt 
of niet, het is een dag voor een lief 
gebaar. Een verrassing kan om te 
zeggen dat je van iemand houdt, 
maar ook gewoon om iemand te 
bedanken. 
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Arme Amalia (79) 

ANTOON VAN TUIJL 

Voor wie er nog niet mee bekend 

is, wil ik graag het volgende 

melden. Amalia is zeer geïnte

resseerd in oude paperassen en 

oude gebruiksvoorwerpen en 

gereedschappen. Hebt u wat 

op te ruimen, denk dan niet te 

gauw dat Amalia daar niets aan 

heeft. Wij kijken alles diskreet 

na en bewaren wat in Bidoc (het 

geheugen van Baarle) of in onze 

voorwerpencollectie past. Amalia 

voorkomt graag dat waardevol 

cultuurgoed verloren gaat. Veel 

mensen weten ons op deze wijze 

al te vinden. We gaan dus ook in 

dit nummer weer een gevarieerde 

reeks schenkingen vermelden. Wij 

kregen in de voorbije maanden: 

een aantal devotieprentjes en 
vele, soms heel oude bidprentjes 
- een aantal foto's van bekende 
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en (nog) onbekende personen 
en situaties - verschillende oude 
krantenknipsels een commu
nieschilderijtje - een porseleinen 
schakelaar - een spaarpotje of 
liever spaarblikje een superatlas 
van Nederland - een gevelteken 
met kruis, zonnerad, donderbezem 
en hart - een gedenkschaal van 
'45 jaar Boerenbond' - een tekst 
van een historisch openlucht
toneelstuk van ver voor 1000 
jaar Baarle - een serie vreemde 
munten eenspinnenwiel - een 
stapeltje en een stapel boeken, 

waaronder welkome exemplaren 
voor onze bibliotheek. Voor de an
dere boeken vonden we intussen al 
een zinnige bestemming- enkele 
delen van een paardentuig, zoals 
een broek en een halster - een 
veelgebruikt wetsteentje, gevat in 
een blokje hout- een mok van de 
'Paardenvereniging St. Remigius' 
een mitrailleurkogel die lange tijd 
door 'de natuur' bewaard geweest 
moet zijn. Toen hij uit de fabriek 
kwam. moet hij er beslist gladder 
uitgezien hebben - een historisch 
overzicht van de meisjesschool van 



Baarle-Nassau - een volle grote 

doos met foto's en knipsels over 

de Nederlandse koninklijke familie 

- een verzameling Carillons, een 

voormalig informatieblad van de 

gemeente Baarle-Nassau - een se

rie rapporten en inventarisatiever

slagen van en over het gebied van 

het Merkske - een trouwboekje 

met 'korte onderrichting over het 

huwelijk' - een zangbundeltje met 

kerstliedjes - twee schoolrapporten 

van de Ulicotense meisjesschool, 

zevende klas en geschreven door 

zuster Remigia een pokkenbrief

je, afgegeven door dokter Govaerts 

in 1925 - een serie met de hand 

geschreven liedjes - een feestgids 

- een 'Mechelse Catechismus met 

uitleg' - een bundel misgezangen 

twee dozen vol kerkel ijk materiaal, 

pausenfoto's en devotionalia - een 

lange reeks oude nummers van 

'Van Wirskaante' - een bakvorm in 

sneeuwmanmodel-een buste

beeldje van Maria met kind - een 

antiek kolftoestelletje - een kope

ren fietsbelastingplaatje, ouder dan 

velen van ons - een brandweerbij l 

een stapeltje oude heemkalen

ders - een groot naaipatronen

schrift. 

De rij van schenkers is net zo 

gevarieerd als de lijst van schen

kingen. Wij vermelden onder 

dankzegging: familie Adriaansen 

- Herman Boeren Jan de Rooij -
Ad van Tilborg Jos van Roosen

daal - Fans Raeijmaekers - famil ie 

Cornelissen Trees Diepstraten, uit 

de nalatenschap van Wies van der 

Steen Femie Lückman - familie 

Laurijssen - Bart Janssen - me

vrouw Dirven - mevrouw van 

Locveren - José en Martien van 

Gooi Mietje van den Broek - Jan 

Brasens - Henk Gulickx - An 

Peeters - Ad Kusters - zuster Anita 

Murmans. 

Graag tot een volgende keer. 
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De dagboeken van Jo Huijbregts (1) 

LEO VOETEN 

Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde. Hij heeft 

daarmee een stuk geschiedenis op 

papier gezet over de periode 1943 

tot 1985. 

Het is interessant om kennis te 

nemen van de ervaringen over 

Baarle en sommige gebeurtenis

sen in Baarle uit die periode, 

zoals die door Jo zijn beschreven. 

De bijna 9000 artikelen, 399 

oude liederen en 119 bruiloftslie-

deren bevatten kronieken van het 

dagelijkse, het maatschappelijke 

leven van de beide Baar/es. 

Jo heeft de dagboeken in 1980 

officieel overgedragen aan Heem

kundekring Amalia van Solms. 

Hij vond dat de Heemkundekring 

'rijker' van hem moest worden. 

In de volgende nummers van Van 

Wirskaante zal ik aan de hand 

van zijn dagboeken daarvan een 

selectie weergeven. 
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Vooraleer zijn dagboeken in te 
duiken wil ik toch nog eens kort 
weergeven wie Jo Huijbregts was. 
Ik ontleen deze informatie onder 
andere aan een gesprek dat André 
Moors in 2001 met hem had in 
het kader van de reeks 'Aon de 
praat mee .... '. Voor de volledig
heid van het artikel verwijs ik naar 
de website van Amalia 
(www.amaliavansolms.org). 

Wie is Jo? 

Jo werd geboren op 25 juli 1915 
in Heerlen (Limburg). Op de eerste 
negen dagen na, heeft hij heel zijn 
leven in Baarle gewoond. Jo trouw
de in 1937 met zijn vrouw Maria 
Adriaenssen, eveneens afkomstig 
uit Baarle. Uit hun huwelijk zijn 

geen kinderen geboren. Maria 
overleed in 1995. Jo overleed in 
2002. 
Jo heeft zijn hele leven hard, 
zwaar en lang moeten werken. Hij 
heeft meer dan 30 jaar gewerkt in 
leerlooierijen in Baarle. Daarna nog 
vele jaren bij schoenfabriek Lugano 
aan de Grens en Stanzerij Vaarten 
in Alphen. 
Jo was een fervent verenigings
man. En muziek was zijn grote 
passie. Hij was zeer muzikaal 
en was lang een gewaardeerd 
muzikant en verenigingsman bij de 
Harmonie St. Remi in Baarle, bij 
de Fanfare in Ulicoten, alsook bij 
de parochiezangkoren van Hertog 
en Nassau. Hij had ook verschil
lende bestuurlijke functies zoals 
bij de Bond van Voetgangers naar 
Scherpen heuvel. 

Uitrekseis uit zijn dagboeken 

We beginnen de uittreksels uit de 
dagboeken van het jaar 1959. 
Steeds gaan we daarbij zo exact 
mogelijk uit van de tekst zoals Jo 
die opschreef, eventueel inclusief 
taal- en of spelfoutjes. 
In dit eerste artikel geeft Jo een 
beeld van Baarle anno 1959. 

31 dec. 1959: 
Aantal inwoners Baarle Hertog: 
1935 
Burgemeester: Julien Loots; secre
taris: Julien van Haeren 



tuele paarden en voor de vele kip
pen. Verder aardappelen voor eigen 
gebruik en verkoop. Bieten, zowel 
voederbieten als suikerbieten. Deze 
laatsten gaan naar de suikerfabriek 
in Breda. Erwten, knolgmen. 

Tuinbouw 

Officiële overdracht van de dagboeken van Jo Huijbregts aan de 
heemkundekring op 13 maart 1980. 

Daar de meeste boerenzonen toch 
geen boer meer kunnen worden 
zoeken zij 'n ander bestaansmid
del. Dit vinden zij in de tuinbouw 
waar men niet zoveel grond voor 
nodig heeft. De tuinbouw wint dan 
ook veel veld. De meeste boeren 
hebben dan ook 'n flinke hoek 
tuinbouwgrond. Meestal is dit 
grove tuinbouw zoals frambozen, 
aardbeien en bessen. Toch zijn er 
enkele boeren die hun hele bedrijf 
omgeschakeld hebben naar de 
tuinbouw. Deze mensen zijn in het 
bezit van 'n tuinbouwdiploma zoals 
komkommers, witlof, sla, spinazie, 
koolsoorten. enz. De tuinbouwpro
ducten worden met vrachtauto's 
vervoerd naar de veiling in Breda 

Aantal inwoners Baarle-Nassau: 
4160 
Burgemeester: Frans de Grauw; 
secretaris: Harrie van Gompel 

De Bestaansmiddelen in 1959: 

Landbouw 
De meeste inwoners van Baarle 
zijn landbouwers. De grond is 
er niet slecht te noemen; het is 
zandgrond. Daar Baarle nogal hoog 
ligt, ± 25 mboven NAP, is het er 
meestal droog zodat de boeren 
veel regen nodig hebben. Een 
jaar als 1959 heeft enorm veel 
schade gebracht (red. Er waren 
nog nagenoeg gen beregeningsin
stallaties). Zoals op alle zand
gronden is het hier ook gemengd 
bedrijf. Veel grote boeren zijn er 
niet. De gemiddelde grootte van 
de boerenbedrijven ligt tussen de 
10 en 15 ha. Wat echter niet wil 
zeggen dat het arme boeren zijn. 
De boerenstand is welvarend te 
noemen. Dit komt wel omdat allen 
praktisch zijn aangesloten bij de 
N.C.B .. coöperatieve zuivelfabriek 
en boerenleenbank waardoor de 
onderlinge samenwerking goed 
is. Het bedrijf is gemechaniseerd 

en niet zoals men in het noorden 
soms denkt, dat ze in het zuiden 
het graan oogsten met zicht en 
pikhaak. In Baarlelopen zelfs al 5 
maaidorsers. De voornaamste pro
ducten zijn rogge en gerst voor de 
verkoop. Voor dit geld koopt men 
betere mengvoeders voor varkens 
en melkkoeien. Haver voor even-

Oe dagelijkse levering van het geoogst fruit bij van de Lindeloof in de 
Stationsstraat (nu Oe Lindeboom). Van hieruit vond transport plaats naar de 
veiling in Breda. 
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waar ze verkocht worden voor con
sumptie of aan de Hero voor het 
inblikken en vervaardigen van jam. 

Industrie 
Baarle is werkelijk geen dorp waar 
veel industrie gevestigd is. Er staan 
enkele kleine fabriekjes. Dit komt 
volgens mij door de grote om
vang van het boerenbedrijf zodat 
er weinig grond beschikbaar is. 
Enkele fabrieken wil ik echter wel 
vermelden. 
- Lugano 

Een damesschoenfabriek aan 
De Grens is wel het grootste. 
Het bestaat nog niet lang en is 
eigendom van 'n zekere mijnheer 
Snoecker uit Amsterdam. Er wer
ken in totaal 170 arbeiders. 

- Umfa 
Limonadefabriek van de ge
broeders Verheijen. Hier wordt 
ook de Subbie-up gemaakt. Er 
werken 30 arbeiders. 

- Bergère 
Puddingfabriek in het oude sta
tion met 'n 5-tal arbeiders. 

- Leerlooierijen 
Zoollederlooierij van Mijnheer 
Miehielsen waar vervaardigd 
wordt zoolleder, tuigleder, 
randenleder, binnenzoolleder en 
alle andere soorten leder naar 
gelang. De leerlooierij van de 
gebroeders Smeekens. Meestal 
werd schoenklompleder en leder 
in chroom vervaardigd. 

- Pendelen 
Veel inwoners van Baarte werken 
buiten het dorp. Hetzij in de 
omliggende dorpen of in Tilburg, 
Breda , Turnhout of nog verder 
weg. De BBA is de bus die het 
personenvervoer onderhoudt tus
sen Baarle en andere plaatsen 
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De gebroeders Smeekens bij hun leerlooierij aan de Chaamseweg. Een van de 
werkgevers van Jo Huijbregts. 

heeft dan ook 's morgens en 's 
avonds extra bussen ingescha
keld om de arbeiders naar de 
plaats van bestemming te bren
gen. Daarbij lopen er nog bussen 
van fabrieken die de arbeiders 
aan huis komen afhalen. 

- Tourisme 
Een voornaam inkomen voor 
vele mensen in Baarle is het 
toerisme. Er zijn dan ook vele 
hotels, cafés en restaurants om 
deze mensen op te vangen. 's 
Zomers zijn alle hotels altijd vol 
zodat er toeristen zijn die bij 
particulieren onderdak moeten 
gaan zoeken. Ook heeft Baarle 
de beschikking over 'n kampeer
centrum, gelegen op de weg 
naar Chaam, waar het van mei 
af tot september vol kampeer
ders ligt. Het toerisme wordt 
hier bevorderd door de WV 
van Baarle-Nassau. Dat Baarle 
een grote aantrek heeft voor 
toeristen hoeft ons geenszins 
te verwonderen, er zijn allerlei 
bezienswaardigheden. Op de 
eerste plaats dat eigenaardig 
geval van die enclaves. Veel 

onbekenden staan verbaast hoe 
het mogelijk is dat zoiets kan 
bestaan. Ze vinden het reuze 
leuk van Nederland in België te 
komen zonder paspoort. Vooral 
het huis van Loveren waar de 
grens door de gang loopt. zodat 
de helft Belgisch en de andere 
Nederlands is trekt veel kijkers. 
De omgeving van Baarle is zeer 
bosrijk. Dit trekt jaarlijks hon
derden kampeerders. Dan is er 
nog het Gobelin-museum van de 
gobelin-wever Desirée Geeraerts 
die gestorven is in 1943. 

- Smokkel 
Vanwege de zeer gunstige 
ligging van Baarle 'n paradijs 
voor smokkelaars. Tientallen 
beschouwen het dan ook als 'n 
beroep, zowel met veel gevaren 
maar winstgevend. Dagelijks 
snorren auto's door Baarle, 'n 
enkele keer achtervolgd door 
douanen. De meest gesmokkelde 
waren zijn boter en jenever. 

Tot een volgende keer. Dan is 
er weer tijd en ruimte om in de 
schrijfsels van Jo te duiken. 



Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog 
aan de grens met Baarle-Nassau 

Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse grens (5) 

HERMAN JANSSEN 

Bij de bespreking van Amatia's 

ambitieuze WO I-herdenking zijn 

we thans aanbeland bij het derde 

en het vierde projectonderdeel: 

de cursus en het boek (tevens 

cursusboek). Beide kregen zowel 

dezelfde titel 'Hoogspanning aan 

de Belgisch-Nederlandse grens' 

als dezelfde ondertitel 'Gebeurte-

nissen uit de Eerste Wereldoorlog 

aa n de grens met Baarle-Nassau.' 

Dit artikel verschijnt net op tijd 

om u te melden dat de voorinte-

keningen zowel van de cursus als 

van het boek vandaag starten, 

ook al verschijnt het boek pas op 

13 oktober 2013 en al vind de 

cursus pas plaats in oktober en 

november 2013. Naar beide is de 

vraag bijzonder groot. Schrijf je 

tijdig in, zie pagina 69. 

Cursus 

De cursus bestaat uit zes lesavon
den door gerenommeerde sprekers, 
met telkens een lokale aanvul-
ling. Amalia wil zowel ind"v"duele 

deelnemers als vertegenwoordigers 
van scholen en verenigingen ken
nis laten maken met een stukje 
vergeten oorlogsgeschiedenfs. Het 
is de bedoeling dat streekgidsen, 
leerkrachten en heemkundigen 
desgewenst met de informatie aan 
de slag kunnen om in hun eigen 
omgeving een rondleiding, les of 
activiteit in het kader van de her
denking van WO I te organiseren. 
Aan streekgidsen wordt een attest 
van bijscholing uitgereikt. Uiteraard 
zijn ook 'gewoon' geïnteresseerden 
van harte welkom. De cursus vindt 
plaats in de La Saliezaal van het 
Cu tureel Centrum Baarle (Pastoor 
de Katerstraat 5 in Baarle-Hertog
Nassau}, telkens van 19.30 tot 

SAMEH 1NVUJ'EREM IN 0( OPEN lt,nMTE 

__ ~__, ·"goedcel 
naarderkempen 'URabobank 

EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PlATIELANDSONTWIKKEUNG: EUROPA INVESTEERT IN ZUN PLATIELlAND 
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22.00 uur. Een drankje tijdens de 
pauze is in de cursusprijs inbegre
pen. 

Cursusprogramma 

Dinsdag 15 oktober 2013 start 
de cursus met als thema: 'het 
militaire verloop van WO 1.' Tom 
Simoens, kapitein in het Belgische 
leger, is als historicus verbonden 
aan de Leerstoel Geschiedenis van 
de Koninklijke Militaire School in 
Brussel. Hij bespreekt de Duitse 
inval in Belgiê, de IJzerslag, de 
stellingenoorlog, het eindoffensief 
en de bevrijding. Herman Janssen 
vertelt de cursisten hoe de Duitse 
invasie in Baarle werd ervaren, wat 
Baarlese soldaten aan het front 
meemaakten en hoe de bevrijding 
vanuit lokaal perspectief beleefd 
werd. 

Dinsdag 22 oktober 2013 luidt 
het thema: 'Nederland neutraal.' 
Evelyn de Roodt brengt het verhaal 
van de Belgische burgervluchte
lingen en geïnterneerde militairen 
in Nederland. Zij geniet bekend
heid door haar vele publicaties 
over WO I. Haar bekendste boeken 
zijn: 'Oorlogsgasten. Vluchtelingen 
en krijgsgevangenen in Nederland 
tijdens de Eerste Wereldoorlog' en 
'Onsterfelijke fronten.' Daarnaast 
zijn er 'Duitse schrijvers in de 
loopgraven van de Eerste Wereld
oorlog' en het onlangs verschenen 
'Het rebelse teven van Lily Braun, 
van balkoningin tot activiste.' 
Herman Janssen sluit bij dit 
thema aan met het vluchtoord in 
Baarle-Nassau-Grens. Pierre van 
Diepenbeek vertoont een film over 
het vluchtoord Uden en Leo van 
der Vliet, docent voor de Stichting 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 
(S.S.E.W), belicht de Nederlandse 
houding in WO I. 
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Alex Vanneste 

Dinsdag 5 november 2013 bespre
ken we 'De bezetting van België.' 
Niemand minder dan Al ex Van
neste, een gedreven spreker en tot 
voor kort professor aan de Univer
siteit van Antwerpen, vertelt hon
derduit over het dagelijkse leven tij
dens de bezetting: over het Duitse 
bestuur, de voedselvoorziening, de 
vrijheidsbeperking en de censuur. 
Herman Janssen bekijkt hoe het 
gesteld was met de bezetting van 
Zondereigen. Els Verbiest heeft 
aandacht voor de oorlogskost en de 
voedselvoorziening in de Baarlese 
enclaves. Herman Van Eyndhoven, 
van het Vlaams Vestingbouwkundig 
Centrum Sirnon Stevin, behandelt 
de Antwerpen-Turnhout Stellung, 
een Duitse bunkerlinie ten zuiden 
van Baarle. 

Dinsdag 12 november 2013 staat 
'De dodendraad' op het program
ma. Ook voor deze les wordt em. 
prol. dr. Alex Vanneste uitgeno
digd. Hij bespreekt zijn favoriete 
onderwerp: het afsluiten van de 
rijksgrens tussen bezet België en 
neutraal Nederland met een elek
trische draadafsluiting. Waar Alex 
stopt, gaat Herman Janssen verder. 

Hij vertelt over de dodendraad aan 
de grens met Baarte-Nassau. 

Dinsdag 19 november 2013 gaan 
we in het verzet. Jan Van der Frae
nen is wetenschappelijk medewer
ker bij het Koninklijk Museum van 
het Leger en de Krijgsgeschiedenis 
in Brussel. Hij is schrijver, o.a. van 
het boek 'Voor den kop geschoten. 
Executies van Belgische spionnen 
door de Duitse bezetter ( 1914-
1918).' Zijn bijdrage aan de cur 
sus handelt over de spionage aan 
de Belgisch-Nederlandse grens. 
Jan Huijbrechts laat zijn licht schij
nen over het verzet en de vlucht 
lijnen in het kanton Hoogstraten. 
Jacques Hemelaers informeert ons 
over de smokkelbrievenpost via 
Baarle-Hertog. Herman Janssen 
voegt het verhaal van MN7, het 
Belgische militaire zendstation in 
Baarle-Hertog, hieraan toe. 

Dinsdag 26 november 2013 
sluiten we de cursus af met: 
'Het einde van de oorlog.' Twee 
grote namen komen langs. Hans 
Andriessen is een gezaghebbend 
historisch publicist, gespecialiseerd 
in de oorzaken, de schuldvraag en 
het einde van de Eerste Wereld
oorlog. Hij schreef een groot aantal 
artikelen en acht boeken over de 
Eerste Wereldoorlog. Bekende 
ti tels zijn: 'De Andere Waarheid' 
(een baanbrekende publicatie), 
'Keizer Wilhelm 11' en 'Oe Mythe 
van 1918.' Zijn boek 'De Eerste 
Wereldoorlog' haalde een oplage 
van 400.000 exemplaren en werd 
in dertien talen uitgegeven. 

Hans is oprichter van de Stichting 
Studiecentrum Eerste Wereldoorlog 
(S.S.E.W.) en was tien jaar lang 
voorzitter ervan. In onze cursus 
geeft hij zijn bevindingen over het 
verdrag van Versailles en de Duitse 



De commissies Baarle-Nassau, 
Rucphen en Zundert van het fonds 
Wereldidee van Rabobank 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 wijze een 
bijzonder periode in de geschiedenis 
tot leven brengt. Dit doet de 
werkgroep op een laagdrempelige, 
tastbare en educatief verantwoorde 
wijze, waarbij een bijzondere 
aandacht is voor de vredeseducatie 
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 De Zuidelijke Baronie, 
zowel in Nederland als in België 
en alle andere inwoners van de 
grensstreek en daarbuiten een écht 
Wereldidee! 

herstelbetalingen. Nog een klin
kende naam in Nederland: Dr. Leo 
van Bergen. Als medisch-historicus 
is hij verbonden aan het KITLV te 
Leiden waar hij onderzoek doet 
naar lepra in Nederlands-Indië. De 
relatie tussen oorlog en genees
kunde is sinds jaar en dag zijn 
specialiteit. Zijn bekendste boek 
heet 'Zacht en Eervol. Lijden en 
sterven in een Grote Oorlog.' Leo 
bespreekt de Spaanse Griep aan 

het einde van WO I. Karel Govaerts bijzondere situatie in Baarle, de 
situeert deze ziekte in onze regio. dodendraad (verteld in maar liefst 

Frans Van Gils mag de cursus 
afsluiten met als onderwerp het 
herdenken van de oorlog. 

Boek 

Fens Cornelisssen, oud-burge
meester van Baarle-Hertog, op
perde het idee om de onderzoeks
resultaten van de studie over WO I 
in Baarle te bundelen in een boek. 
Met het oog op de landelijke WO 
I-herdenking van 2014 tot 2018 
bleek de tijd hiervoor rijp te zijn. 
Het idee kreeg de tijd om te rijpen. 
het bestuur van Amalia heeft zich 
erachter gezet. net als Joep de 
Jong, directeur van de Koninklijke 
Drukkerij Em. De Jong. Het boek 
wordt een topper! 

Inhoud van het boek 

Zeventien auteurs werken mee 
aan het niet minder dan 352 
pagina's tellende WO I-boek. 
Externe auteurs leverden een 
bijdrage aan over het onderwerp 
waarin zij gespecialiseerd zijn. 
Leden van Amalia belichtten de 
lokale (Baarlese) raakpunten. Veel 
oude foto's vervolledigen het boek. 
Dertig hoofdstukken behandelen 
een grote verscheidenheid aan 
onderwerpen, aan beide kanten 
van de rijksgrens. 
Volgende thema's komen aan bod: 
de Duitse inval, het verloop van 
de strijd, hoeBaarleen Baartese 
soldaten bij de gevechten be
trokken waren, de Nederlandse 
neutraliteit. de vluchtelingenop
vang in Nederland, het vluchtoord 
Baarle, de internering van militai
ren in Nederland. de gevolgen van 
de bezetting van België, de heel 

vier hoofdstukken, goed voor meer 
dan zestig pagina's!), de smok
kelpost via Baarle-Hertog, het Bel
gische militaire zendstation MN7, 
spionage en vluchtlijnen in België, 
de bunkerlinie ten zuiden van 
Baarle, de voedselvoorziening tij 
dens de oorlog. het geruzie tussen 
België en Nederland, de wapenstil
stand. het verdrag van Versailles, 
de Duitse herstelbetalingen, de 
Spaanse Griep en de herdenkingen 
van WO I in Baarle. 

Boekpresentatie en 
start van de cursus 

Het boek wordt als cursusboek 
gebruikt en de presentatie ervan 
vindt plaats in de Wouwerin Ra
vels op zondag 13 oktober 20 13. 
Dit wordt ongetwijfeld (en zonder 
enige vorm van pretentie!) Amalia's 
absolute hoogtepunt van het jaar: 
14. OOu: optreden van tol kg roep 
Folgazán: ·oe Groote Oorlog van de 
Kleine Belg' (deel 1). 
l4.45u: presentatie van het boek 
met overhandiging van de eerste 
exemplaren aan de zeventien 
auteurs. 
l5.00u: pauze en mogelijkheid tot 
afhalen van de bestelde boeken. 
l5.45u: optreden van folkgroep 
Folgazán: 'De Groote Oorlog van de 
Kleine Belg' (deel 2l. 
16.30u: einde en mogelijkheid tot 
afhalen van de bestelde boeken. 

Folgazán 

Folgazán is een popfolkgroep 
die ver buiten de lijnen van de 
traditionele folkmuziek kleurt. Met 
een ruime bezetting waarin naast 
fluit, viool, bouzouki, accordeon 
en piano ook nadrukkelijk plaats is 
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Folgazán 

OLGAZAN 
Mef: 

YVES BDNDUE 

68 van wirskaante 2013/ 1 

voor een elektrische en akoestische 
gitaar, basgitaar en drums, mengen 
ze moeiteloos elementen uit de 
hedendaagse pop en rock met typi
schefolkyen Keltische invloeden. 
Begin 2012 werd Folgazán met 
'Mère des Tranchées' geselecteerd 
door Radio 2 als finalist in het 
programma 'De Muziekklas.' Onder 
de leiding van Johan Verminnen 
werd in de VRT-studio een opname 
gemaakt en werd het nummer 
regelmatig gedraaid. 

Folgazán werkt. net als Amalia, 
al twee jaar aan een project rond 
WO I. Hierin worden twee passies 
gecombineerd: muziek en geschie
denis. Het programma heet 'De 
Groote Oorlog van de Kleine Belg' 
en bestaat uit drie grote pijlers: 
muziek, woord en beeld. Het is 
meer dan een concert, eerder een 
evocatie met teksten. foto's, film 
en liederen. Voor de uitwerking en 
de uitvoering van dit programma 
werd Yves Bondue van Le Vélo 
Vert aangetrokken. Oe groep telt 
nu acht muzikanten. Oe klemtoon 
van het programma ligt vooral op 
de gevolgen van de oortagswaanzin 
en de ervaringen van de gewone 
Belgische burger en soldaat. Hier
door krijgt WO I een gezicht voor 
de huidige generatie. De teksten, 
waarin emotie centraal staat, 
werden geselecteerd uit dagboeken 
van de 'gewone man.' Alle teksten 
en liedjes zijn in het Nederlands en 
van eigen makelij. Het unieke aan 
dit project is o.a. de mogelijkheid 
die aan Amalia wordt geboden 
om zelf een inbreng qua foto's en 
teksten te hebben. 



www.dodendraad .org 

Amalia ontwikkelde voor haar 
project 'WO I in onze grensregio. 
Vergeten? Opgehelderd!' een bij
zonder interessante eigen website: 
www.dodendraad org. 
Met dank aan Jan Broos, de web
beheerder. In het hoofdmenu van 
deze site vind je onder de rubrie
ken 'Routes', 'Cursus' en 'Boek' 

een uitgebreid overzicht van de 
projectonderdelen. Daarnaast is de 
website heel informatief over de 
dodendraad en de Eerste Wereld
oorlog aan de Belgisch-Nederland
se grens. Let binnenkort ook op de 
aankondigingen die verschijnen In 
de rubriek 'Nieuwsberichten.' 
Voor wie er nog aan mocht 
twijfelen: Amalia heeft een uniek 
wo I-project! 
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En saomenraopselke, deze keer 

FONS WILLEMSEN 

Schetsen 

Onze pa kos zelf schetsen 

maoken. Dè dee hij toch mèr! 

Jao, jao, zo kreeg ik m'n eerste 

schetsen en nou mos ik ook leren 

schetsen. Onze pa, die kon dè 

nie. Ons moe zo veul te beter! En 

toen dieje winter het èès dik ge

nog was, moog ik mee ons moeder 

mee om te leren schetsen op de 

kuil. Dè was dicht bij huis. Ze dee 

't een paar keren veur en toen 

mos ik het m'n èègen maar leren. 

Dè heb ik gedaon, mee vallen en 

opstaan natuurlijk. 

De volgende jaoren heb ik er nie 
veul mee gedaan, want ik moog 
nie. Ik wou op een ven gaon schet· 
sen en dè was te wèèd van huis! 
Mèr toen ik een jaor of tien was, 
haai ik aander schetsen en ging 
ik mee m'n kameracis naor Jan 
Mistersven. Hoe ze ooit aon diejen 
naom gekomen zèèn, is men een 
raadsel. Ge kon er wel goed schet
sen. Het laag rondom in de bos
sen. In de zomer gingen we daor 
ook wel zwemmen. Heb ik daor 
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En toen mos ik 't m'n èègen maor leren. 

eerder al's nie een en aander over 
verteld? Nou gaoi 'tover schetsen. 
Toen ik een jaor of twaalf was, 
ging ik nog wijer van huis, naor 't 

Nonnenven. Dè was veul groter en 
daor kwaam veul meer volk. Daor 
kon'd'e heel grote rondes rijen. Dè 
was fèèn. 



Maor nou nog's wè. Hoe kwamen 
ze aon diejen naom 'Nonnenven'? 
Ik heb 'ns horen zeggen dè de non
nen daor gingen zwemmen. maor 
ik heb er nooit een non gezien. 
Misschien kwamen die 's naachts, 
maor jao, dan waren wij daor nie. 
't Was een heel schoon ven en 
vógels dat er zaten! Zoveul soorten 
dè ge zeniethuis kost wèèzen. Ik 
maok er veul sonde van dè dè ven 
verdwenen is. Ze mossen het. echt 
waor, weer tot ven maoken. 

Gèètenmulk 

Wij hadden thuis twee vèèrekens, 
'n paor gèèten en enigte kiepen. Dè 
was onze veestaopel. Oh nee, d'r 
waoren ook nog een paor knèènen. 
Dè waoren fooien. zo zee onze pa 
toch altij.'t Waoren dus vrouwkes
knèènen! Soms mos ik daor mee 
naor de ram. Dè was dan een 
mènneke. Bij Theeuwen, èègenlijk 
Rentiëns, daor hadden ze zoiets. Ik 
ging mee een kistje op pad, mee 
daor m'n knèèn in. Toen ik bij Jaon 
Theeuw aonkwaam, keek hij m'n 
knèèn in de oren en toen zee Jaon: 
"Goed. gao maor een snoepke ha
ole en dan moogd'm seffens weer 
meenemen". Toen ik m'n snoepke 
gekregen had, ging ik weer naor 
Jaone. "Ze zit al weer in d'r kistje. 
Neemt ze maor gaauw mee". En ik 
weer mee m'n knèèn naor huis. Ik 
zeg tegen onze pa: "Wè wil dè zeg
gen pa, dè ze ons knèèn in de oren 
keken? Toen was't gebeurd, denk 
ik, want toen moog ik een snoepke 
haolen". Onze pa vertelde mèn dat 
ze gekeken hebben naor oorrot Ge 
mot 't maor weten. 1-< wist nie wè 
rotoor wou zeggen. 

Nou nog's wè. Ons Jo wier den 
12den februari geboren en al 
gaauw wier ze veul ziek van een 
longontsteking. Ze noemden dè 

vruger 'bezetting'. Dokter Govaerts 
zee tegen ons moe: "Hed'de een 
gèèt?" Ons moeder zee van jao 
en d'n dokter zee: "Da's goed. 
Laot dè kind zo gaauw meugelijk 
muik drinken, recht van de gèèt. 
Ik koom mèèrgen terug. Drinkt 
ze de muik, dan hed'de kaans dè 
z'r deurkomt Aanders zul'de ze 
af motte geven". En ze is er nog, 
dank zij dokter Govaerts en dank 
zij die gèèt natuurlijk. 

Heksenwèèrk 

Kende gullie Boerke Kusters' 
Jao toch zeker! Ge kunt over 
dieje mens zeggen wè dè ge wilt. 
maor het hekste bij hum op den 
Eèrmeshof. Ge kost dè nie uit z'nne 
kop gepraat krèègen. Hij sloot 's 
aovonds z'n raomen en deuren altij 
goed af dus zaat alles goed aachter 
slot en grendel. Toch stond op ene 
zekeren mèèrgen z'ne kruiwaogen 
mee twee melkbussen d'erop op 
d'n akker bij het huis. Vruger gin
gen veul boeren meej de kannen 
op de kruiwaogen naar de waai om 
dekoei te melken. Maor bij Boerke 
Kusters stond op diejen mèèrgen 
alles veur te gaon melken kaant 
en klaor, terwèèl het 's aovonds 
binnen gezet was aacher slot en 
grendel. Geen wonder dè't'ie zee: 
"Het hekst hier!" Dè kan ook nie 
aanders als ge alles wat'ie zegt wilt 
geloven. En dè doei ik! Waor zal dè 
mènneke nou veur liegen? Hij was 
eerlijk genog. 
Diejen kruiwaogen was nie 't enige 
veurval van hekserij. Hij hiew ook 
postduiven. Wè daormee gebeurde 
was ook wel heel stèèrk. Als hij 
zijn duiven ingemaand had en 
hij poelde ze- hij zette geld in 
om prèèzen te kunnen verdienen 
-dan kwamen zèèn duiven een 
paor uren laoter aon as de aander 
Ulicootse duiven. Poelde hij nie en 

gaaf hij ze zonder wedstrijd mee, 
dan waoren ze thuis eer d'r ook 
maor één aander Ulicootse duif 
binnen kwaam. Echt waor, zee 
Boerke Kusters en ge kost hem dè 
nie afgestrejen krèègen. 
Hij was enen echten duivenvriend 
en duivenmelker. Op 'ne keer
dees is toch wel het toppunt en 
zegt dan maor's dè't geen hekserij 
was - gaaf hij op ene zondag 
duiven mee op een vlucht. Z'n dui
ven waoren nog niethuis en toch 
lagen hullie gummieringen al in de 
kooi op de vloer. Hij dee ze in de 
klok. Allemaol prijs! En de duiven 
moesten nog aankomen. Zeg dan 
maor's dè zoiets geen heksenwèèrk 
is. Dieje mens hee daor veul mee
gernaokt in dè klèèn boerderijke. 
Uit zèèn verhaaien motte toch wel 
geloven dè hekserij bestaat. Hij 
wist het heel zeker. "En daarmee 
uit!" zee 't boerke. 

Vuur uit m'n klompen 

Op 'nen donkeren aovond liep ik 
deur 'nen drogen sloot op Bels 
op aon. Ik keek zo 'ns ene keer 
om en toen wier ik toch wel efkes 
heel kou. Want wè zaag ik aachter 
men? D'r was niks als vuur in de 
sloot! En elke keer als ik wijer 
liep was't net of ik, waor ik m'n 
klompen neerzette, vuur maakte. 
Eerst was ik wel veul verschoten, 
maor dè duurde nie lang. Daor 
mos ik 't mèène toch van weten. Ik 
ging toch 'ns kèèke wè dè allemaal 
te betekenen hai. Ik dabde zo 'ns 
in die vuurboel in de sloot en goeie 
mèèrege .. .'t wier één en al vuur! 
M'nhaandeen al zaten onder dè 
gloeiige gedoe. En weet'te nou wè 
dè was? Allemaol vuurwurmkes. 
Wè geven die veul licht af. Nie te 
begrèèpen. 
Ik ben 's anderendaags terug 
gegaon mee 'ne ouwen eemer, 
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schepte een goei laog rommel uit 
diejen sloot en toen ik daarmee op 
huis op aon ging, was't net énen 
vuurbol in diejen eemer. Ik heb bij 
ons thuis dè spul in de sloot langs 
de heg geschud. Die beestjes ver
rekten het om nog te lichten. 

Onze sloot bleef gewoon donker. 
Zo zie'de maor weer dè alles op z'n 
èègen plaots thuis hoort. 

Wie nooit van die vuurbeestjes 
gezien hee, mot maor 's naor 't wit 
huiske gaon, sjuust over de grens. 
Als ge daor zo wè in 'ne sloot dabt. 
dan ziede ze wel. Maor wel 's 
aovonds hè, want overdag lichten 
ze nie, dè snapte toch. Ze verspil 
len geen energie! 

De natuur hee veul gelejen mee 
mest en vergif. Daorom val't ook 

nle mee om nog van die vuur
wurmkes te vèènen. Ze zèèn 
zeldzaam geworren, zoals er veul 
zeldzaam geworren is. Uilen zêên 
intussen ook zeldzaam en zeker 
die klein steenuiltjes. Wè waoren 
dè toch schoon vogeltjes. Die 
zaten veulal op 'ne waaipaolinde 
zon. Maor jao, ge ziet al bekaanst 
geen waaipaoren meer, laot staon 
steen uiltjes. 



Jeanne Miehielsen - Jansens 
zingt als een lijster 

CHAREL BRUURS 

Eind 2011 werd de coördinator 

van de werkgroepen van onze 

vereniging benaderd door een van 

de dochters van mevr. Jeanne Mi-

chielsen • Jansens met de vraag of 

de vereniging belangstefling had 

voor de liedjes van haar moeder. 

De vraag van dochter Ria vond 

weerklank bij onze werkgroep 

Dialecten. 

Op 14 juli 2012 gingen namens 

die werkgroep Sjef Snijders en on

dergetekende in de Donkerstraat 

in Baarie-Hertog op bezoek bij 

mevrouw Jeanne Michielsen-Jan-

sens. Ria lanssen uit Chaam ging 

mee voor het maken van foto 's. 

Jeanne heeft toen voor ons enkele 

liedjes van vroeger gezongen! We 

werden aangenaam verrast door 

haar mooie stem en de teksten 

van haar liedjes. 

Volgens Ria is haar moeder, 
geboren op 14 maart 1927, zeer 

Jeanne Miehielsen- Jansens voor de microfoon 
(foto van Ria Janssen, Chaam). 

muzikaal. Ze zong vaak liedjes, 
ook vandaag de dag nog, die ze 
vroeger op school heeft geleerd. 
"Maar vooral liedjes, die ze van 
haar moeder heeft geleerd en dat is 
al zo'n tachtig jaar geleden," aldus 
Ria. 
En niet alleen Ria's moeder is mu· 
zikaal: ook haar broer en zus heb
ben het zingen in het bloed. Ria: 
"Wanneer we bijvoorbeeld samen 
naar een verjaardag in de familie 
rijden zit de stemming er meteen 
na het vertrek al goed in. Een van 
ons zet dan een liedje in en de 
anderen doen onmiddellijk uit volle 
borst mee. Zo wordt dan het ons 
zo bekende repertoire doorgeno-

men en vaak is de reistijd veel te 
kort. Want voor ons gevoel hebben 
we pas een paar liedjes gezongen 
en de bestemming is al bereikt." 

Jan Willekens, de coördinator van 
Amatia's werkgroepen, heeft Sjef 
Snijders, de toenmalige trekker van 
de werkgroep Dialecten, benaderd 
of die er wat mee kon met de vraag 
van dochter Ria. Sjef heeft daarop 
met haar contact opgenomen om 
meer details te weten te komen. 
Omdat Sjef wel veel kennis heeft 
van muziek, maar veel minder 
van hoe die op te nemen. heeft 
hij Charel Bruurs (ook lid van de 
werkgroep Dialecten) benaderd. 
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Jeanne, haar man Jules en hun kinderen Jos, Ria en Lenie in 1993 op daguitstap. 

Deze oud-medewerker van Lokale 
Omroep Baarle kon beschikken 
over apparatuur voor de opnames 
en zegde zijn medewerking toe. 
Er werden meer detailafspraken 
gemaakt over waar, en de wijze 
waarop de opnames gemaakt zou
den worden. En mevrouw Miehiel
sen zou de tekst op papier zetten 
om er zeker van te zijn dat ze niets 
over zou slaan of twee maal zou 
zingen. 

Door ziekte van Jeanne in de eer
ste maanden van 2012 moest al
les worden uitgesteld. Maar op 14 
juli 2012 was het dan zover: we 
gingen opnemen. lets vóór half ren 
in de ochtend arriveerden we met 
zijn drieen bij !".aar woning. Ria 
Janssen zou enkele foto's maken 
om ook het beeld te vereeuwigen. 
Jeanne ontving ons gastvrij met 
koffie en koekjes. 
Nog even moest haar kapsel netjes 
worden gemaakt. want o jee, ze 
werd ook nog op de foto gezet. En 
de kraag van haar blouse was niet 
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gestreken. Als ze had geweten dat 
ze op de foto moest had ze andere 
kleren aangetrokken. 
Tijdens de koffie kreeg ze uit-
leg over hoe ze het beste in de 
microfoon kon zingen en werden 
de andere aanwezigen gevraagd 
om stil te zijn. Het geluid van het 
bijten in een koekje of een kopje 
op een schoteltje zetten zou zoveel 
storende geluiden maken, dat de 
opname moest worden overge
daan. Ook de fotografe mocht geen 
foto's maken tijdens de opname, 
want het maken van elke foto geeft 
een piepje. 
Jeanne had alle teksten op papier; 
zelfs van haar kleinkind had ze 
nog een coupletje van een liedje 
gekregen. Die had het op internet 
gevonden en oma herinnerde zich 
dat toen ook. Alleen was de tekst 
die ze zelf kende, ietsje anders. 
Je kon zien, dat de mensen vroeger 
veel meer aandacht aan schrijven 
besteedden: in fraai handschrift 
heeft Jeanne alle teksten uitge
schreven. 

Oe volgorde werd bepaald. Met 
gezonde spanning begon ze te 
zingen: "Waar woon ik." Het ging 
over een feestvierder, die na de 
vele drank niet meer wist waar 
hij woonde. Hij kwam terecht in 
een gracht en was bijna verzopen. 
Thuis gekomen viel hij nog van de 
trap. En als toegift sloeg zijn moe
der hem 'pèèrs en blauw' en moest 
hij zonder eten naar bed. 
Er zat tijdens het zingen van het 
refrein een kikkertje in haar keel. 
Kritisch als ze is moest dat natuur
lijk opnieuw worden opgenomen. 
Ruim vijf minuten later klonk het 
eerste applaus en de zenuwen 
waren helemaal weg. 
Het tweede liedje ging over "Hugo 
de Groot", die in een boekenkist 
uit gevangenschap werd bevrijd en 
ook in Loveren is geweest. 
Daarna een liedje over "Treesje 
was een oude dame". Treesje hield 
van dieren. Ze had zeven kip-
pen en een haan, en een tamme 
pelikaan, en een hondje en een 
katje en een bokkie, en een lieve 



koekoeroe, en een bonte kakadoe, 
en een konijntje in een pas geverfd 
hokkie, en een ekster en een kraai, 
en een schele papegaai, die op 
het ogenblik geplaagd wordt door 
de luisjes, en een kneutje en een 
spreeuw, en een opgezette leeuw, 
en een sigarenkistje met vier witte 
muisjes. De buren waren daar niet 
blij mee, en ook dat staat in de 
tekst. 
Daarna volgde een droevig liedje 
van een arm jongetje, dat heel 
graag een paardje voor zijn verjaar
dag wou hebben. Maar zijn moe
der had alleen geld voor een doosje 
kleurkrijtjes. In het laatste refrein 
overleed de moeder. De titel van 
het liedje is dan ook "Mammaatje". 

Tijdens het zingen klonk de emotie 
door in de stem van Jeanne, zo 
leefde ze zich in de tekst in. 
Na dit liedje zong ze nog eens, 
maar nu samen met haar zoon Jos 
die ook aanwezig was het liedje 
"Wie kan mij nu vertellen waar 
woon ik." Kritisch als ze was vond 
ze dat het te snel was gezongen. 
Dus nog maar eens een keertje 
overdoen. 
Daarna kwam het liedje van "de 
hoovaardige boer" aan de beurt. 
Een onmens, die wilde dat de 
knecht op 15 augustus, de dag 
van Maria Hemelvaart. ging wer
ken. En dat weigerde hij. En toen 
werd er door de boer flink geket
terd. De knecht ging toch naar de 
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Alle liedjesteksten heeft Jeanne in fraai handschrift uitgeschreven. 

kerk, en de boer moest toen het 
werk zelf doen. Hij ging ploegen 
met de ossen. Toen viel de boer 
in een sloot, in een diepe slaap. 
Volgens de pastoor was het de straf 
van God. 23 Dagen lang bleef hij 
in diepe slaap om op 8 september, 
de geboortedag van de H. Maria, 
wakker te worden om nog te zeg
gen: 'God het spijt mij' en daarna 
overleed de boer. 
Na de opnames hebben we nog 
even nagepraat. Ze vond het in 
het begin best spannend, maar al 
zingend kwam ze los en waren de 
zenuwen voorbij. 

De door Jeanne prachtig gezongen 
liedjes staan nu op een cd. Uiter
aard heeft ze die cd gekregen. Een 
ander exemplaar wordt bewaard 
in het archief van de Heemkunde
kring. 
Als er mensen zijn die belangstel
ling hebben voor deze cd, kun
nen die contact opnemen met de 
coördinator van de heemkundige 
werkgroepen, Jan Willekens. 
Zijn e-mailadres is: 
j.r.willekens@concepts.nl en zijn 
telefoonnummer is 013 5078301. 
De prijs van de cd bedraagt slechts 
één euro. Daar zit ook een boekje 
bij met de teksten van de liedjes . 

Op de CD staan de volgende 

liedjes: 

1. De hovaardige boer (4:08) 
2. Liedje van Hugo de Groot 

(2:49) 
3. Mammaatje (2:01) 
4. Treesje was een oude dame 

(3:04) 
5. Waar woon ik (5:39) 
6. Waar woon ik (met Jos) (5:08) 

Jeanne, ook vanaf deze plaats, 
heel erg bedankt voor jouw mede
werking. Wij wensen jou nog vele 
gezonde jaren toe. 
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Met een glimlach en een knipoog (12) 

Op naar de reünie 

RIA WILLEKENS 

Op een dag kwam er een telefoon· Tevens naar de jongens van Aloy- leuk, dat ik deze keer over reünies 

tje: Wil je weer hefpen met een siusschoof o.I. v. de Broeders De fa wil schrijven. Vooral, waarom het 

reünie organiseren? Er zijn vragen Salie. Zo gezegd, zo gedaan. zo Jeuk is en wat de toegevoegde 

binnengekomen of we in 2012, Op 11-11-20 I 2 hebben we de waarde van dergelijke bijeenkom· 

omdat we in dat jaar 65 jaar wor- reünie gehouden. Het was zo sten is. 

den, weer iets willen organiseren. 

Net zoals vijftien jaar geleden, 

met ons vijftigste jaar. 

Oké, dat doen we wel eventjes. 

Ja eventjes. Niet dus. We hebben 

behoorlijk moeten zoeken. Zo 

begonnen we met vijven ruim een 

half jaar van te voren de speur

tocht naar de jongens en meisjes 

uit het geboortejaar 1947! Naar 

de meisjes van de Gerard Majella

school, inclusief de kleuterschool 

o.I. v. de Zusters Dominicanessen. 

Een ingelegde steen van de mooi 
gerestaureerde reünie- locatie. 

76 van wirskaante 2013/ 1 

De oude meisjesschool Gerardus Majella achter de kerk. Is 
nu kerkhof, maar de oude muur staat er nog. 

De oude Aloysiusschool voor de jongens aan het Sint 
Annaplein, waar nu de Jumbo is. Zie ook de oude 
muziekkiosk op het plein. 



Wat is een reünie? 

Het woord reünie betekent letterlijk 
zich weer verenigen in een bij
eenkomst. Het is een bijeenkomst 
van mensen die in het verleden 
vaker bij elkaar geweest zijn en 
destijds een groep vormden. maar 
naderhand uit elkaar gegaan zijn. 
Redenen om een reünie te houden 
kunnen variëren, maar vaak spelen 
nostalgie of een speciale gebeurte
nis zoals een jubileum een rol. 
Een reünie wordt vaak pas vele 
jaren na het laatste contact ge
organiseerd. Dan zijn er immers 
een heleboel verrassingen na de 
jarenlange stilte. Men is getrouwd 
of single, heeft al of geen kinderen, 

) ...... 

De markante voorzijde van de oude gymzaal van de 
Broeders, links achter het huidige Cultureel Centrum in de 
Pastoor de Katerstra at. 

Het interieur van de gymzaal was destijds up-to-date voor 
de jongenskweekschooL De lagere scholen hebben daar 
veel plezier van gehad. 

Teamfoto van de nieuwe meisjesschool uit ongeveer 1962. 
Staande: Zr Marie Christine tussen juffr. Tiny (I} en juffr. 
Toos (r). Deze drie leerkrachten hebben de meisjes van 
1947 alles gegeven. Op de voorgrond Zr. Rafaël, Juffr. 
Cisca Koolsen Juffr. Ria van lanen. De andere zusters 
vormden het bestuur van de congregatie hier In Baarle
Nassau. 

is geëmigreerd, doet totaal iets 
anders of is als persoon heel erg 
veranderd. Hierbij denk ik even 
aan het TV- programma De Reünie. 
Daar zit meestal eveneens iets 
'niet- verwacht' of 'heftigs' in. 

Soorten reünies 

Reünies komen in verschillende 
vormen voor. Zo zijn er reünies 
van oud-leerlingen van middelbare 
en hogere scholen. Deze vinden 
meestal plaats op de betref-
fende school, na het zoveel jaren 
bestaan van de school, op een 
speciale datum. na een aantal 
jaren na het afstuderen. De school 
organiseert het zelf ofwel een 
x-aantal oud-leerlingen. Zo ook bij 
verenigingen. 
Bedrijven kunnen reünies houden 
voor voormalige werknemers, 
bijvoorbeeld bij een jubileum van 
het bedrijf, van eenvoudige tot zeer 
luxe bijeenkomsten met alles erop 
en eraan. 
Muziekbandjes houden ook wel 
eens voor hun vroegere fans een 
reünie, bijvoorbeeld enkele jaren 
geleden Doe Maar. 

van wirskaante 2013/1 77 



De jongens- communiecantjes uit 1954, geflankeerd door de engelen. 

Laten we de familiereünies niet 
vergeten. Die zijn bedoeld om de 
vaak grote families, die elkaar 
normaal niet of bijna niet zien bij 
elkaar te brengen. Het doel ervan 
is vooral het onderlinge contact 
niet te verliezen. 

Wat hoort bij een reünie? 

Een aantal ingrediënten voor zo'n 
organisatie zijn belangrijk. 
Een goede voorbereiding door 
enkele z.g. kartrekkers. Zij moeten 
weten welke wegen er bewandeld 

De meisjes- communiecantjes uit 1954, omringd door dezelfde engelen. 

kunnen worden voor het ach
terhalen van diverse adressen. 
Internet vergemakkelijkt het in de 
huidige tijd. Het maken van goede 
namenlijsten met geactualiseerde 
adressen voor de gasten vergt de 
meeste tijd. Checken, vaak dub-



Klas 2 Aloysiusschool o.l.v. meester Olieslagers. 

Klas 3 Aloysiusschool o.l.v. meester Kools 

Klas 4 voor de gymzaal o.l.v. Br. Eugène 

bel- check. Structuur brengen in de 
soms grote hoeveelheid materiaal. 
Zichtbaar materiaal, zoals berich
ten, foto's, postkaarten, kranten, 
schriften, boekjes, filmpjes uit die 
tijd en mails verzamelen. Hiervan 
een kleine tentoonstelling maken is 
al helemaal ideaal. 
Een bijzonder verhaal door iemand 
met dia's of met een powerpoint is 
geweldig. Met zijn allen iets spor
tiefs of creatiefs ondernemen kan 
erg succesvol werken. Samen in 
een rijtuigje bijvOOI'beeld. Een must 
is natuurlijk lekker eten en drinken 
in een aantrekkelijke locatie voor 
een vriendschappelijke prijs. Dat 
hoort erbij en verhoogt de gezel
ligheid. 
Maar het voornaamste blijft toch : 
gewoon bijkletsen, in Baol zeggen 
wè bij buurten! 

Waardevolle herinneringen 

Wat hebben we vaak gelachen; 
ook zijn we wel eens stilgevallen 
door een pijnlijk voorvalletje of 
een verdrietige gebeurtenis. Echter 
alles bij elkaar zijn er in elke reünie 
duidelijke herkenningspunten. "Ja, 
zó was 't! Witte gij dé ök nog?" 
Er volgen nu wat geselecteerde 
herinneringen van allerlei soorten 
reünies in de afgelopen jaren, die 
me altijd zullen bijblijven. 

* Een groep Ulo-kostschoolmeisjes 
van Reuver uit de gemeente Baar
Ie- Nassau zijn ongeveer 25 jaar 
geleden eens gezamenlijk voor een 
reünie per trein naar Voorschoten 
gereisd. We ontmoetten daar onze 
inmiddels op leeftijd zijnde direc
trice met nog een paar religieuze 
vakdocentes. De directrice was een 
pittige tante, die de wind er goed 
onder had. Nog steeds, zo bleek. 
Eerst werd er een voetenbankje on
der haar oude voetjes geschoven. 
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Klas 4-5-6 meisjesschool op schoolreis (naar Reuver in Limburg en de sluizen van Grave?). 
V.l.n.r.: 
Staand : Jo Keustermans, Berta Jansen, Julia Pelkmans, .. ? van de Ven, Els van de Ven, Paula Koks, Ell ie Theeuwes, José 
van Gooi, lneke Theeuwes, Wies Kools, Marlein Doornbos, Annemieke van Ierse!?, Maria Boeren, Marieke Tuytelaars, 
Marja Bervoets, Ria Jansens, Maria Hereygers, Kapelaan Donkers?, Maria Appels, Jeanne van de Broek. 
Staand rechts: Nellie Koks, Ria Gillis. 
Zittend: Ria Bax, .•. Loots?, Marlies Sonnemans, Anny Camp, Hanny Satter, Marlces van Raak, Henny de Jong, Liesbeth 
van Gooi?, Lieneke Gielen. 

Nadat onze meegebrachte bloemen 
naar de kapel waren afgevoerd, 
begon ze haar toespraakje dat 
voorafgegaan was met de ons 
bekende klappende handjes. Wat 
deden wij weer deemoedig. We 
luisterden onmiddellijk wat ze te 
vertellen had. ' ... Ja zuster, ... nee 
zuster'. Op de terugreis kwam ons 
pubergedrag met alle hormonen 
terug en hebben we alles ln de 
trein 'nagespeeld'. Wat een lol om 
niks. Vorig jaar heb ik haar graf 
nog eens bezocht, toen ons laatste 
tante nonneke in Voorschoten 
overleden was. 

* In Dongen in 1991 was een 
klassenbijeenkomst georganiseerd 
van het afstudeerjaar 1966. Die 
bijeenkomst was bij onze geliefde 
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Tante Mien van onze stamkroeg 
vroeger. Het was er heel gezellîg, 
maar we misten toch enkele din
gen. Allereerst Tante Mien zelf. Het 
café had niks bruins meer, het was 
een brasserie geworden. De oude 
kweekschool op de Hoge Ham 
bleek eveneens totaal veranderd 
te zijn. Geen Pabo meer. Tijdens 
de rondleiding door de kloosterge
bouw o.l.v. de zuster pedagogiek 
zagen we wel dat het binnen 
mooi gerestaureerd was. Voor ons 
was het een hele omslag dat die 
zuster veranderd was in een mooi 
dametje met hooggehakte schoen
tjes en pas gekapte haartjes. De 
kostschoolgebouwen waren weg, 
geen chambrettes meer met wap
perende gordijnen, geen douche
hokjes in het badhuis onder in de 

kelder. Veel kostbaarheden hadden 
een passend plekje gekregen. 
Vooral het hergebruik van de z.g. 
pianodeuren van destijds vond ik 
erg mooi. 
Het opvallends voor ons bleef 
toch dat ons groene 'wegsluip
poortje' was verdwenen. Voor als 
we naar Tante Mien toe slopen 
op een vrije middag! Wat me ook 
altijd bijgebleven is van die reünie, 
dat een klasgenootje een zwaar 
gehandicapt kindje had gekregen, 
waarvoor ze toen nog steeds dag 
en nacht zorgde. Daarom had ze 
eigenlfjk nooit in het onderwijs 
gewerkt. Dan tel je op dat moment 
wel je eigen zegeningen. 

* Ongeveer vijf jaar geleden was er 
een bijeenkomst van de 50-jarigen 



in Ulicoten. Als ex-juf was ik daar
bij uitgenodigd. Toen pas kregen 
de meeste Sarahs en Abraham
men in de gaten, dat ik maar tien 
jaar ouder was dan zij. Verbazing 
alom! De oud-leerl ing Frenk bleek 
in Lima, in Peru te wonen. Hij was 
hiervoor speciaal overgekomen. Hij 
heeft een verhaal met dia's over 
zijn ontwikkelingswerk gehouden 
waar je soms koud van werd. Bij
zonder indrukwekkend! Humoris
tisch begon hij zijn voordracht met: 
'Ik vertel alles in het Ullecöts, want 
goei Nederlaans praat ik nimmer, 
alleen Spaons en Engels.' 0 ja, 
tijdens die reünie is een 'verstokte 
vrijgezel' smoorverliefd geworden. 
Twee jaar later sprak ik hem bij 
toeval weer. Hij zei, dat hij niet 
wist wat hem toen overkomen was. 
Het was nog aan! Wat een geluk 
straalde die man uit. 

* De volgende klassenreünie stond 
me onlangs ook weer duidelijk voor 
ogen. Ongeveer tien Jaar geleden 
kwam een klas van de Aloys
siusschool bijeen in een café in 
ons dorp. 'Juf, je komt toch ook?' 
Tuurlijk! Een oud-leerling, die wat 
later kwam binnenvallen, heeft mij 
daar met veel humor en gelach 
zijn leventje uit de doeken gedaan. 
Ook hoe hij zijn toekomst in 
gedachten had ... Tjonge, je schrikt 
je wezenloos als je zijn overlijden 
na een jarenlange ziekte verneemt. 
Wat een verdriet. Zijn spontane 
lach zal ik nooit vergeten. 

* De familiereünies van vaders 
kant zijn al heel erg oud, vanaf 
ongeveer 1973. We hebben een 
grote famflie. Ons pa, geboren in 
1902 en tweede jongste van zeven 
zonen, vond het altijd geweldig als 
al dle neven en nichten van zijn 
zes broers aanwezig waren. Al die 
Vlamingen en (H)OIIanders. Al die 

Jongensbrigadierties van de Aloysiusschool op de Alphenseweg. De meisjes 
'br igadierden' in de Nieuwstraat 

Het team van de Aloysiusschool eind jaren vijftig: 4 broeders en 2 leken. 

verhalen kwamen telkens boven. 
Over zijn verhuizing van België 
naar Nederland, dat zijn oudste 
broers in België bleven, van de 
ontginningen in het begin van deze 
eeuw om meer vruchtbaar land 

te krijgen, over het harde werken 
om alle zeven zonen een goede 
kostwinning te kunnen geven. 
Grootmoeder schijnt met haar voor
uitziende blik hierop grote invloed 
te hebben gehad. Met de gouden 
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bruiloft in 1982 wilde pa ze weer 
allemaal bij elkaar hebben. Ik weet 
nog dat hij de lange rij van gasten 
overziende die dag zei: "Kijk eens 
Ria, het lijkt wel of er een trein in 
Baol is gelost, zoals vroeger bij het 
station." 
Die reünies zijn tot vandaag toe 
succesvol gebleken! We moesten 
van onze oudste neef, een oud
schoolhoofd, altijd aan een familie
quiz meedoen. Hij verloochende 
zijn beroep echt niet: "Ge moet uw 
voorouders immer in uw gedach
ten houden." De jongste neven en 
nichten brouwden meestal niet 
veel van die quiz. Laat dat nou 

net die nog jonge Ollandse kant 
zijn! later werden er fietstochten 
georganiseerd, twee keer per jaar 
in de eerste en laatste week van de 
zomervakantie van België. De nog 
werkende Dilanders namen daar 
zelfs een snipperdag voor op. Sinds 
2008 is de familie zo oud, dat er 
jaarlijks nog maar één fietstocht 
is en éénmaal in maart een zit
reunie in een zaaltje in de naaste 
omgeving georganiseerd wordt. Oe 
oudsten kunnen daar nog met hun 
autootje komen, zonder op een 
snelweg te hoeven rijden. 
De zeven nonkels zijn allemaal 
in de vorige eeuw overleden. 

De aanwezige jaargenoten uit 1947. V.l.n.r.: 

Elk jaar missen we nu neven en 
nichten door ziekte, ouderdom of 
overlijden. De 'jongste' Ollanders 
zijn inmiddels ook pensionado's. 
Deze bijeenkomsten blijven echter 
warme ontmoetingen en ons motto 
is voortaan: pluk de dag. 

Wij van 1947 
op 11 november 2012 

Zoals in het voorwoordje reeds 
genoemd, de reünie van 194 7 
was meer dan geslaagd. Diverse 
mensen vonden hem gezelliger dan 
15 jaar geleden. Allemaal zijn we 
nu op leeftijd, niemand is meer 

Zittend: Agnes van de Broek, Trees Keustermans, Sjef Bierens, Tiny de Jong, Wies Willekens, Maria Meyvis, Leo Voeten. 
Staand rij 1: Els Wens, Jeanne van Gils, Corrie Timmermans, Hanny Satter, José Peeters, Ria Jansens, Corrie 
Braspenning. 
Rest staande rijen: Aline Klaasen, Jeanne Braspenning, Janus Antens, Frans van Tilborg, erachter Jef van Tilburg, Frans 
Martens, Jan Joosen, erachter Harrie/Aiphons (=tweeling) van der Vloet, Wil Tuytelaars, louis Tuytelaars, Jan Willemen, 
Karel Kerremans, Jas Smolders, Alphons/Harrie van der Vloet, Remie Tuytelaars, René Pelkmans, Jef de Laat. 

!'\. 



gehaast. We hoeven ons niet meer 
te bewijzen in ons werk. We heb
ben volop tijd voor elkaar. Na een 
welkomstwoordje door een van de 
werkgroepleden is er volop geno
ten. Het leek In deze mooie locatie 
af en toe wel een 'kippenhok'. 
Hieronder korte fragmentjes uit het 
welkomstwoordje, uit ontvangene
mailtjes, van een gesprekje, uit een 
artikel in Ons Weekblad en veel 
foto's die voor zich spreken. 

* Welkomstwoordje 
Beste jaargenoten van 194 7. 
Van harte welkom allemaal! Wat 
fijn dat jullie allemaal gekomen 
zijn, van dichtbij of ver weg. Dit 
warme welkom zeg ik namens de 
vijf leden van de organisatiecom
missie. 
Velen van de jongens hier, senioren 
inmiddels. kennen wij meisjes 
niet goed. We waren volgens de 
lijst ook ver in de minderheid . Een 
slecht meisjesjaar misschien? De 
zusters van school vertelden ons. 
dat we niet naar de jongens moch
ten kijken. Dat deden we dan ook 
natuurlijk nooit. Voor diegenen die 
later op kostschool zaten, was dat 
helemaal uit den boze. Later heb
ben zij hun 'schade' wel ingehaald. 
Er zijn schrijfsels uit een poëzie
album en uit een kerstboekje van 
1956. Velen van ons babyboomers 
zullen vandaag de nostalgische 
tour opgaan. Wellicht een terug
blik. Er zal geïnformeerd worden 
naar het wel en wee, mogelijk ook 
met ernst en weemoed. Maar ook 
vast en zeker van Witte nog van 
toen ... met een glimlach of een 
schaterlach. 
U bent met velen gekomen. Erg 
fijn. Ook konden er jaargenoten 
door andere verplichtingen tot hun 
grote spijt niet komen. Zij hebben 
gevraagd om jullie alien het beste 
te wensen. 

Alle aandacht voor het welkomstwoordje op de reünie 
11-11-2012. 

Jan en Leo: 'Volgens ons loopt het goed.' 

Lief en leed staan dicht bij elkaar. 
Wij allen hebben als vijf-en-zestig
jarigen vast al het een en ander 
meegemaakt. Hopelijk veel lief, 
maar ook leed. Dat hier en daar 
onze botten kraken. is bijna zeker. 
Mogelijk een vervelende ziekte 
onder de leden. Maar ons glas is 
hopelijk nog halfvol en genieten we 
van de goede dagen. 
Helaas zijn ons diverse jaargenoten 
ontvallen. Dat hebt u op de lijst 
kunnen zien. Enkele jaargenoten 
hebben echter ook hele dierbare 
naasten verloren. Diep respect 
hebben wij voor hen om hier dan 
toch aanwezig te willen zijn. Laten 

wij een minuut in stilte hen allen 
gedenken ... 
Tot slot: een hele fijne middag en 
nu .... buurten maar! 

* Enkele fragmentjes uit de vele 
ontvangen mailtjes : 
Op 11 nov. ben ik niet in NL. 
Daarom wil ik bij deze iedereen 
die aanwezig zal zijn een fijne en 
feestelijke bijeenkomst wensen. 
Ik denk aan onze Lagere School
tijd met jongens en meisjes in 
gescheiden gebouwen, op aparte 
speelplaatsen ... Hier in Saoedie
Arabië is het nog steeds zo. Fijn 
dus, dat jullie nu broederlijk en 
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Hanny in gesprek met Aline{l) en (r) Corrie T., Jeanne en 
Corrie Br. 

René verdiept zich in een krant uit 1947. 

Sjef en Frans bekijken geamuseerd in 'Het krantje van 
Baol'. 
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zusterlijk naast elkaar mogen 
zitten, staan of misschien zelfs 
dansen. Geniet van jullie 65-jarig 

'iubileum.' 
Hartelijke groet, Caroline van 
Tilburg 

Vorige week hoorde ik over de door 
jullie georganiseerde reünie . ... Op 
die dag speelt mijn dochter mee 
in een toneelstuk en uiteraard wil 
ik daar heen gaan. Helaas ben ik 
dus niet aanwezig. Doe overigens 
wel de groeten aan de aanwezigen 
en als er speciaal nieuws is over 
één van hen of het resultaat van 
de reünie, dan wil ik het wel graag 
horen! ... 
Groet, René 

Mijn dank voor de foto's. Het was 
een erg gezellige avond. Er gingen 
geruchten om over vijf jaar weer 
bij elkaar te komen. Ik ben er wel 

voor! 
Groet, Aline 

Bedankt voor je leuke berichtje. Ja, 
ik had er echt veel spijt van, dat 
ik daar niet bij kon zijn, te meer 
omdat ik de vorige keer ook al ver
hinderd was. Ik zag op de foto's er 
een paar die helemaal niks veran
derd zijn en die ik in geen 50 jaar 
gezien heb. Anderen herkende ik 
niet meteen. Nog een compliment 
voor de organisatie. Jullie hebben 
er wel eer van, hoorde ik. 
Groetjes, Coby 

* Gesprekje met Corrie 
Het voor mij meest imponerende 
van die middag kwam van Corrie. 
een nichtje van een vriendin van 
me. Doof geboren is ze jarenlang 
opgeleid op het Doveninstituut 
te Sint Michielsgestel. Ze is heel 
gelukkig getrouwd met een even
eens dove man. Ze vertelde dat ze 
een horende dochter hebben met 



een hele goede baan. Nu heeft ze, 
eveneens haar man, een gehoor
implantaat, zodat ze toch wat 
trillingen kan horen. Ze spreekt nu 
vrij goed en duidelijk. Ze vertelde 
dat ze na het inbrengen van de 
implantaat de hele wereld als een 
oorverdovend lawaai ervaren had. 
Dat was wennen! Vroeger sprak 
ze als klein kind niet echt, wel via 
liplezen en gebarentaal. Haar zus 
Toos was en is altijd haar toever
laat geweest. Als vroeger Corrie 
en Toos door moeder naar bed 
gebracht werden, mochten ze niet 
meer praten als het licht uit was. 
Corrie eindigde lachend: 'Maar dan 
begonnen we pas écht te praten ... ! 
Praten was voor ons in het donker Jan zoekt naar bekenden op de borden van de tentoonstelling. 

op elkanders arm schrijven, hele 
verhalen. Dat was pas fijn'! Wat 
een stralende, blije vrouw. Daar 
werd ik stil van. Weer zo'n mooie 
waardevolle herinnering. 

*Artikel in Ons Weekblad 
Geslaagde reünie klasgenoten 
1947, door Leo. 
Op 11 november hebben de 
jongens en meisjes uit het ge
boortejaar 1947 bij de Heeren 
Boeren op Boschoven gevierd, dat 
ze dit jaar 65 jaar worden of zijn 
geworden. 

Inclusief de partners waren we 
met een gezelschap van 55 
personen. 
Een werkgroep had de nodige 
voorbereidingen getroffen en de 
klasgenoten (op)gezocht; soms 

tot in Amerika, Italië en Saoedi
Arabië toe. 
Bij de opening van de middag 
memoreerde Ria een aantal erva
ringen van hééllang geleden. Ook 
werd stilgestaan bij diegenen die 
ons al waren ontvallen. Er moest 
natuurlijk niet lang gespeecht 
worden, want er was ongelooflijk 
veel aan informatie en ervaringen 

Maria wijst Mijk (van Jef) en Wies de haar bekende personen aan. 

uit te wisselen. Soms hoorde je 
vermakelijke reacties zoals: Ik 
ken je echt niet! Soms: Oh, je 
bent nog precies dezelfde! 

Mede aan de hand van oude 
foto's, documenten, een dag
blad uit 1947 en verscheidene 
exemplaren van Ons Weekblad 

uit 1947 werd er genoeglijk en 
volop gebuurt. Sommigen zagen 
elkaar regelmatig, anderen waren 
al vele, vele jaren uit beeld. 
Met het prachtige weer in de 
authentieke omgeving van de 
boerenschuur werden natuurlijk 
mooie groepsfoto's gemaakt. Ook 
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Het gesigneerde boek kan gesloten worden. Voor de 
volgende reünie? 

kon een goed buffet niet ont
breken. Met de maagjes gevuld 
en de buikjes rond, met veel 
uitgewisselde informatie en de 
nodige vloeibare versnaperingen 
werd de bijeenkomst rond 20.00 
uur afgesloten. Toch een mooie 
tijd voor 'Drees-trekkers?' 

Als organisatie hebben we onlangs 
de reünie geëvalueerd. We kijken 
er erg tevreden op terug. Het was 
een goede middag. 

De algemene conclusie was dat het 
toch wel meer tijd gevergd had dan 
verwacht. "Tot over vijf jaar?" werd 

er bij het uitzwaaien geopperd. Wie 
weet, bij leven en welzijn ... 

Slot 

De eerste familiereünie in de 
zeventiger jaren zit echter nog het 
best in mijn geheugen. Vooral de 
terugweg vanuit België 's morgens 
rond 4.30 uur. 

Twee nuchtere vrouwen voor in de 
auto, de mannen op de achter
bank. Ze meenden dat ze al vroeg 
het licht zagen en wezen hun 
vrouwen de weg. 
De adviezen van de achterbank 
waren niet van de lucht: "De 
lantaarnpalen gaan naar links, dus 
links aanhouden, ... etc." 

Inmiddels is dat een gevleugelde 
uitspraak geworden. Hóren wij die 
zin op een feestje, dan weten wij 
hoe laat het is ... Naar huis toe! 

De organisatie is dik tevreden. V.l.n.r.: Leo, Hanny, Ria, José en Jan. 
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55 jaar bridgen in Baarle 

Historie van Bridgeclub BBC Enclave 

WIM VAN LANEN 

Dit jaar viert de Baarlese bridge

club 'BBC Enclave' haar 55-jarig 

bestaan. De oprichters toen 

waren Kees Verheijen, Piet Van 

der Mijle, Jac Harmsen en Jac 

Sonnemans. Dierenarts Vaal, voor 

velen in Baarle geen onbekende, 

heeft destijds het bridgen in 

Baarle geïntroduceerd. Vaal moest 

het eens weten: de vereniging is 

tot op de dag van vandaag een en 

al activiteit. Liefst 125 mensen, 

de meesten uit Baarle, zijn nu 

lid. Wij stelden het op prijs dat 

Amalla ons in de gelegenheid 

heeft gesteld om in deze Van 

Wirskaante wat te vertellen over 

onze vereniging. 

Aanleiding tot de oprichting 

Rond de tweede wereldoorlog 
waren er enkele kaartspelers in 
Baarle, die wekelijks met elkaar de 
degens kruisten, en wel in hotel
restaurant Den Engel. Ze speelden 
whist, jokeren, hartenjagen, een-

BBC Enclave 

Engel), dhr. Krielaers en dhr. Denis 
(DIR. van de voormalige strofabriek 
aan de Bredaseweg) met een thans 
niet bekende vierde persoon. Er 
was toen nog geen sprake van een 
bridgeclub in de regio. 
Kort na de oorlog kwam de voor
malige dierenarts dhr. Gé Vaal in 

en-dertigen of rikken. Dit waren Ohr Gé Vaal, introduceerde bridge in 
o.a . Kees Verheyen Sr. (van Den Baarle. 

Baarle wonen. Hij was al jaren een 
topbridger. Omdat hij de kaarters 
in Den Engel zag, en hij zelf graag 
wilde blijven bridgen heeft hij hen 
kunnen overhalen om aan bridgen 
te beginnen. Hij is de persoon 
die het bridgen in Baarle heeft 
geïntroduceerd. Toen nog geen 
ingewikkelde systemen gebruikend 
voor de biedingen. maar gewoon 
openen met 13 punten of meer en 
bijbieden met minstens 6 punten, 
waarbij voor een Aas 4 punten. 
een Heer 3 punten, een Vrouw 2 
punten en een Boer 1 punt gere
kend werd (thans nog). Tegenwoor
dig wordt door bijna alle spelers 
het ACOL-systeem gebruikt, met 
alle mogelijke conventies (speciale 
afspraken tussen partners). 

Op Vaal's initiatief werd in 1950 
de eerste bridgedrive georganiseerd 
in Baarle-Nassau, toen nog in Den 
Engel, welke meteen druk werd 
bezocht. Deze drive is daarna jaar
lijks gehouden, aanvankelijk onder 
de naam KerstWilddrive, later 
Kerstdrive. Mede door het suc-
ces van deze drive werd de heer 
Tinus Sagaerts uit Tilburg bereid 
gevonden om voor enkele gein
teresseerden een bridgecursus te 
starten. ('Tinus Cognac' genoemd, 
niet omdat hij grootgebruiker was 
van deze drank, maar omdat hij 
vertegenwoordiger o.a. hiervan 
was bij de firma Knegtel). Hij was 
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al gediplomeerd bridgeleraar van 
de Nederlandse Bridgebond (NBB) . 
Er werd in tien lessen het toen nog 
belangrijke biedsysteem Culbert
son aangeleerd, en er kon nu echt 
gebridged gaan worden. 

De spelers van het eerste uur 
waren Kees Verheijen Sr. (eigenaar 
van Den Engel), dochters Roos, 
An en Els en hun eega's Gerard 
Grimbergen en Piet van der Mijle, 
en Jac. Sonnemans (le secretaris
penningmeester) en zijn vrouw 
Annie, Em iel de Jong (van de 
drukkerij), en natuurlijk Gé Vaal 
en zijn Lies. Tom Alphenaar ( le 
wedstrijdleider)- Jan Beemster
mevrouw Damen - Jan Gulickx 
- Philip Harmsen (le voorzitter) -
Riet Harmsen - Miepen haar man 
Jac. Harmsen - Jos van Gooi -Jan 
Laurijssen (tot diep in de nacht 
op de Singel nog napratend met 
zijn partner over de gespeelde 
spellen) - Frans Lückman - H. 
Oomen - Harrie v.d. Pol - Wout en 
lda Rijgersberg - Piet Verdonck -
Tinus Boogaars Oe bridge-leraar) 
en Celine Begaars (zijn assistente) 
-Jan en Dini S·ïlid - Gerrit en 
Tonny Satter echtpaar Sloekers 
en burgemeester De Grauw en zijn 
vrouw. 

Oprichting 

Omdat er al meteen talenten 
tussen zaten, werd er ook regel
matig op drives gespeeld elders 
in Brabant. Onderweg naar een 
dergelijke drive in Rijen werd in de 
auto door de heren Verheijen, Van 
der Mijle. Harmsen en Sonnemans 
het idee gevormd om zelf een 
bridgeclub op te gaan richten. Dat 
werd uiteindelijk gerealiseerd op 7 
februari 1958 met een oprichtings
vergadering. De nieuwe club werd 

Eerste kasboekje 1958. 

gedoopt; heel toepasselijk in deze 
internationaal gesplitste gemeen
schap. 

Er meldden zich meteen 22 leden 
aan. mede door het feit dat er 10 
nieuwe bridgelessen gegeven zou
den worden. De deelnemers zou 
het niets kosten, mits ze lid werden 
van de nieuwe bridgeclub. Het 
lidmaatschapsgeld werd vastge
steld op fl. 1.- per speelavond, en 
is dat nog jaren gebleven. Nieuwe 

(Baarlese Bridgeclub) BBC Enclave Drie generaties bridgers Van Raak. 
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leden werden: o.a. Riet de Jong 
en man (toen Rabobankdirecteur), 
Coba en Jef Backx, Ab en Jeanne 
Doornbos, Harrie en Jeanne Gu
lickx, Mon Flaas, en An en Jos van 
Raak. Van de families Sonnemans, 
De Jong (drukkerij), Smid, Backx, 
Laurijssen, Harmsen en Van Raak 
speelt nog steeds de tweede en/of 
derde generatie nakomelingen bij 
BBC Enclave. Tot enkele jaren ge
leden speelden daadwerkelijk drie 
generaties Van Raak in de compe-



titie. An vindt het heel erg dat ze 
niet meer bridgen kan. An: "Ik heb 
bridge altijd zo leuk gevonden." 
De club werd vanaf het begin lid 
van de NBB, die toen nog 30.000 
leden telde. Thans 115.000, en 
is daarmee na die van America de 
grootste bridgebond ter wereld. 

Gedurende enkele jaren was Philip 
Harmsen voorzitter, maar al gauw 
werd Jac. Sonnemans dat, en bleef 
dat meer dan 25 jaar. 
Daarna heeft zijn dochter Mar-
lies gedurende 22 jaar de hamer 
gehanteerd, tot 2006. Onder haar 
leiding groeide de club van 80 
naar 100 leden. Er werd gedu
rende vele jaren bridgeles gegeven, 
enkele jaren zelfs door wereldkam
pioene Carla Arnolds. In 1999 
waren er 31 deelnemers voor de 
beginners- en 24 voor de vervolg
cursus. Er waren destijds zelfs vijf 
nieuwe leden van rond de 15 jaar. 
Zo'n 45 jaar geleden zijn Harrie 
Lootsen Jules van der Flaas als 
jongste paar van de club toegetre
den. Het verhaal gaat dat Harrie 
zelfs een enkele keer in korte broek 
verscheen. 

Het enthousiasme en de kwaliteit 
van de spelers uit de beginfase 
waren dusdanig, dat al spoedig 
besloten werd om via de club deel 
te gaan nemen aan de externe 
Bands-viertallencompetitie. Er 
werd maar liefst met zeven paren 
ingeschreven. Binnen enkele jaren 
volgde spoedig promotie, zelfs één 
viertal naar de districtshoofdklasse 
(vanuit de tweede klasse, naar de 
eerste en daarna de hoofdklasse). 
Je mag wel stellen dat dat 'klasse' 
was voor een groep die nog zo wei
nig bridge-ervaring had. Later was 
er een viertal dat promotie naar de 
nog hogere tweede divisie landelijk 
op een haar na niet haalde. 

Sponsor 

Wellicht omdat ook de zoon van 
Emiel, Joep de Jong enthousiast 
bridger werd, en Marlies (voorzit
ter) werkzaam was op de drukkerij 
werd een aantal personeelsleden 
geraakt door het bridgevirus. en 
traden ze toe tot BBC Enclave. 
Enkele van hen namen ook 
bestuursfuncties op zich. 
Gaandeweg ontstond voor de 
bridgeclub sponsoring vanuit 
de drukkerij. Sindsdien is BBC 
Enclave zeer verguld met het heb
ben van zo'n sponsor tot op de dag 
van vandaag, en is zij hem veel 
dank verschuldigd. Organisatoren 
van andere bridgedrives en bridge
clubs kijken met jaloerse blikken 
naar het fantastische drukwerk van 
BBC Enclave. 

Koninklijke 
Drukleerij Em. de Jong 

Baarle-Nassau 

Drives 

Ongeveer rond het 25-jarig jubi
leum werd besloten de organisatie 
van de KerstWildDrive voortaan als 
club in handen te nemen. Zij was 
kort daarvoor voor de 33e keer 
gehouden, en bleef in belangstel
ling toenemen. Er kwamen zelfs 
spelers uit de Randstad en ver uit 
Zeeland. Spoedig moest er een 
maximum gesteld worden aan 
deelname. omdat Hotel-Restaurant 
Den Engel niet meer bridgers 
verwerken kon. Met de bouw van 
Landgoed Schaluinen werd dit 
probleem verholpen, en kon deze 
drive verder groeien. Het deelne
mersaantal steeg na enkele jaren 
tot boven de 450 spelers, mede 
doordat ze als gezelligste drive van 

Nederland te boek stond. Omdat 
het een Wilddrive was bestonden 
de belangrijkste prijzen uit haas, 
fazant of hazenpeper, waarvoor 
gezorgd werd door lokale jagers. 
Ergens in de jaren 80 veranderde 
de drive van KerstWilddrive in 
Kerstdrive; wellicht omdat het wild 
bij de prijzen verdween. Deze drive 
is voor de 60e keer georganiseerd, 
waarbij zelfs topbridgers een strijd 
uitvochten tussen Nederland en 
België. Er werd nipt door de Ne
derlanders gewonnen. Helaas hield 
Schaluinen daarna op te bestaan, 
en stierf deze prachtige drive 
wegens gebrek aan een geschikt 
locatie een plotse dood. 

Kort na de oprichting werd er in 
samenwerking met de Lionsclub 
Zuidelijke Baronie gestart met een 
lentedrive die daarna jaarlijks geor
ganiseerd werd (vlak vóór Pasen), 
voornamelijk door Jac Sonnemans, 
wat later door zijn dochter Marlies. 
Er werd door de Lions tijdens deze 
drive een loterij gehouden, zodat 
naast de inkomsten van het brid
gen ook veel meer geld werd gege
nereerd. Daarmee werden jaarlijks 
goede doelen ondersteund. In de 
jaren 50 bijv. het majorettecorps 
en de kleedkamers en kantine van 
Gloria UC. later ook de Stichting 
Recreatie Gehandicapten. 

Sinds acht jaar wordt er jaarlijks 
in het voorjaar een kroegentocht 
'Rondje Baol' door de club georga
niseerd, waarbij elke ronde in een 
andere horecagelegenheid wordt 
gespeeld. Onze dorpen zijn daar 
uitermate geschikt voor wegens 
voldoende en dichtbij elkaar gele
gen speelruimtes in het centrum. 
Uniek is het ook omdat er geen 
andere kroegentocht in Nederland 
en België is waar men zowel in 
het ene als het andere land speelt. 
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Stichting Recreatie Gehandicapten Breda -
8reda,4 8.\.11\US~UIS 1968 

Baarleao Bridae-elub En~I&ve 
p/a J.C. Baokx 

Molenat .. aat Sa 

5131 AD Alphen 

Geachte heer Baekx, 

Eon de~er dagen mochten wij op onze g i rorekening 
het mooie bedrag ontvangen van f 2.000,--. 
Wij ~eggen u biervoor hartelijk dan~. vooral 
ook voor de moeite die u gedaan heett om een 
deraalij k bedrag te kunpen vergaren. 
Het epreekt van~elf dat wij dit geld een 
goado beot emming &ullen geven. 
No~aala onze hartelijke d&nkl 

8ankrvlatie: RABOBANK BREOArek.nr. 10 8961 222/ GIRO rok. nr. 26 14 701 

Stichting Recreatie Gehandicapten bedankbrief. 

Ook hier doen jaarlijks een paar 
honderd dealnemers aan mee, en 
het is een gezellig gebeuren met 
al die door het dorp wandelende 
bridgers. 

Al een jaar of drie, na de laatste 
Kerstdrlve, werd begonnen met 
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het organiseren van een Kerstdi
nerdrive, uitsluitend voor eigen 
leden. Daarvoor werd een avond 
georganiseerd zodanig, dat er 
tegelijk gebridged en gedineerd 
wordt op de volgende manier: 
een eerste ronde wordt gespeeld, 
waarna aan dezelfde tafel de eerste 

gang wordt opgediend. Dan gaat 
er gewisseld worden voor weer 
een speelronde en een dinergang, 
nu aan tafel met een ander paar. 
Zo zijn er vier gangen opgediend 
en zes ronden gespeeld, waarna 
een uitslag. Tussen de ronden en 
gangen door worden er door leden 
sketches en anekdotes opgevoerd 
en worden verdienstelijke leden en 
personeel in het zonnetje gezet. Dit 
is een bijzonder succesvolle for
mule gebleken en bijna alle leden 
doen eraan mee. Helaas kunnen 
daardoor partners die geen lfd zijn 
wegens ruimtegebrek niet hieraan 
deelnemen. 

Jubilea 

Er werd na 25 jaar ( 1983) een 
uitbundig jubileum gevierd . toen 
nog in Den Engel. De club bleef 
gestaag groeien, mede door de 
bridgelessen, en ze verhuisde naar 
café-restaurant De Lindeboom. 
Het 30 jarig bestaan werd groots 
gevierd: acht leden van het eerste 
uur werden gehuldigd: Jac. en 
Annie Sonnemans, Jan en Diny 
Smid, Gerrit en Tonnie Satter, An 
Grimbergen en Miep Harmsen. 
Bij deze gelegenheid werd Jac. 
Sonnemans tot erelid benoemd en 
kreeg hij de gouden erespeld van 
de NBB (die normaal pas na 50 
jaar lidmaatschap wordt uitgereikt), 
wegens zijn vele verdiensten, m.n. 
zijn langdurig voorzitterschap. 

Toen er rond het 40-jarig jubileum 
voldoende in kas was, werd er 
besloten om een thema-feestdag te 
houden in restaurant 'de Verboden 
Vrucht. ' Er werden allerlei lekker
nijen aangeboden in alle hoeken 
van het gebouw, en een trouba
dour vermaakte het geheel. Nu 
waren er nog drie leden van het 
eerste uur over. Jac. Sonnemans. 



Het clublokaal De Lindeboom. 

An Grimbergen en Miep Harmsen. 
Zij kregen een erepenning van de 
NBB. 

Het 50-jarig jubileum werd op 
bijzondere wijze gevierd, samen 
met enkele bestuurders van de 
Nederlandse Bridgebond in het 
thuishonk van BBC Enclave. Oe 
Lindeboom. In zijn jubileumrede 
memoreerde de toenmalige voorzit
ter Bart Blanken alle bijzondere 
gebeurtenissen en succesvolle 
feiten van de voorbije jaren. Omdat 
destijds An Grimbergen en Miep 
Harmsen nog steeds lid waren 
sinds de oprichtfng van de club, 
kregen zij een gouden jubileum
speld van de NBB; per slot van 
rekening werd niet vaak meege
maakt dat er bridgers 50 jaar lid 
waren van één club én de NBB. 
Zij waren deze dag het stralend 
middelpunt. Voor die gelegenheid 
waren speciaal een bestuurslid 
van de NBB en een van het district 
Midden-Brabant overgekomen. Het 
NBB-lid bracht als geschenk een 

bridgekoffer mee met 32 spellen, 
in goud gegraveerd met 'BBC En
clave.' Deze wordt nu nog gebruikt 
voor het 'kofferbridgen.' Beide 
burgemeesters van Baarle, Jan Van 
Leuven en Jan Hendrickx (des
tijds pas lid geworden) brachten 
ook een felicitatierede ten gehore. 
Na een kort bridgetoernooi in de 
middag werd er een heerlijke dis 
opgediend, waarna nog een gezel
lige avond met live muziek en dans 
volgde. Ook op deze dag wordt met 
plezier teruggekeken. 

In februari 2013 werd het 55-jarig 
jubileum gevierd, en ook dat is 
succesvol verlopen. An Grimbergen 
is de laatste nog actieve speelster 
uit de beginperiode. Nu dus ook 
haar 55-jarig jubileum. 

Het verdere verloop 

Oe donderdagmiddag bridge-instuif 
(± 1983) is ontstaan op persoon
lijk initiatief door Jac. Sonnemans 
en eigenlijk voortgevloeid uit een 

dames bridgemiddag. Deze instuif 
functioneerde zelfstandig en was 
toegankelijk voor iedereen (zoals 
de naam al zegt: instuif). Gebruik
ten zij materiaal van BBC Enclave, 
dan werd daar een vergoeding 
voor betaald. Met behulp van een 
groepje bereidwilligen (o.a. Jos 
Naber, linie Tebrunsvelt) werden 
deze middagen bij toerbeurt geor
ganiseerd. Omdat er ook spelers 
kwamen uit Gilze en Alphen werd 
met Gerrit Vermeulen (uitbater 
van Hotel de Kronen in Gilze en 
bezoeker van de bridge-instuif) 
afgesproken elke le van de maand 
te spelen in de Kronen. Toen Gerri t 
stopte in Gilze, is om die tradi tie 
te handhaven van eenmaal in de 
maand elders te spelen, uitgewe
ken naar Alphen. Oe instuif bestaat 
ook nog steeds en zover bekend 
nog steeds zelfstandig. In 2000 is 
nog eens een poging ondernomen 
de donderdagmiddagbridge onder 
te brengen bij BBC Enclave. Dus 
geen onderdeel van BBC Enclave 
maar wel voortgekomen uit het 
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enthousiasme van leden van BBC 
Enclave en steeds met de meeste 
deelnemers van deze club. 

1 mei 1984 legt Jac Sonnemans 
de voorzittershamer neer, na die 
ruim 25 jaar gehanteerd te heb
ben. Hij wordt hiervoor door de 
club benoemd tot erevoorzitter. Hij 
is tot nu toe de belangrijkste man 
voor deze club geweest. Marlies 
zijn dochter neemt zijn taken over 
en doet dat nog vele jaren succes
vol samen met Joep de Jong, Hans 
van der Linden en enkele andere 
bestuursleden. 

Ergens in de periode van Marlies 
werd er besloten ook met Zomer
bridge te beginnen. Een wekelijks 
open toernooi, zodat ook niet
clubleden kunnen meespelen. 
Het is een individuele competitie, 
zodat uiteindelijk één persoon 
Zomerkampioen wordt. Hier doen 
regelmatig vakantiegangers en 
leden van andere bridgeclubs aan 
mee. Bijna ging afgelopen jaar een 
niet-clublid met de beker aan de 
haal. 

Zoals ook bij andere clubs het ro
ken een 'hot item' werd, gebeurde 
dat ook bij BBC Enclave. Er werd 

Jac. Sonnemans erevoorzitter. 

nog geen absoluut rookverbod 
ingesteld, maar aanvankelijk alleen 
bij drie van de zeven ronden. Dit 
werd uiteindelijk voor een aantal 
leden en twee bestuursleden de 
reden om zich af te scheiden van 
de moederclub. Zij gingen daarna 
zelfstandig verder als Bridgeclub 
Grensslem. Dit ging natuurlijk ten 
koste van het ledental, maar er kon 
bij BBC Enclave toch nog in drie 
lijnen gespeeld worden. Er werden 
lessen georganiseerd, en het aantal 
leden nam weer toe. 

Marlies Sonnemans dochter van Jac. 

Toen de voorzitter plotseling 
opstapte in 2006 ontstond er even 
een vacuüm. Er werd een licht 
gewijzigd beleid gevoerd, dat he
laas tot wat wrevel leidde, hetgeen 
dreigde te escaleren in opzegging 
van een aantalleden van hun 
lidmaatschap. Ook enkele be
stuursleden traden daarom terug. 
Dit probleem had het oudste lid An 
Grimbergen al spoedig in de gaten, 
en ze zette een aantal personen 
heel charmant onder druk, zodat 
die bereid werden gevonden een 

Rang vereniging plaats aantal leden aantal leden 2 saldo 

31-12-2009 31-12-2010 

B.C. Hoog Laag Ooij 91 149 +58 
2 B.C. Multi Bridge Pijnacker 116 159 +43 
3 Enkhuizer B.C. Enkhuizen 104 143 +39 
4 B.C. Loosduinen 's-G ravenhage 83 120 +37 
5 B.B.C. Enclave Baarle Nassau 89 122 +33 

6 B.C. Klavertje Vier Norg 36 68 +32 
7 B.C. B~icas Castricum 356 385 +29 

8 B.C. NieuwerAmstel Amstelveen 285 312 +27 
9/10 B.C. ldefix Leiden 271 295 +24 
9/10 B.C. Bridge 4-ever Ede Gld 89 113 + 24 

Meest gegroeide verenigingen 2010. 
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nieuw bestuur te vormen. Dat pak
te goed uit, en al spoedig nam het 
ledenaantal weer toe, mede door 
het enthousiasme waarmee Roger 
Verschueren en May Jansens les
sen gingen verzorgen. Dit zorgde 
ervoor dat de club in 2010 de 5e 
grootste groeier van de NBB werd, 
nl. van 89 naar 122 leden, zoals 
de tabel van de NBB aangeeft. 

Thans heeft BBC Enclave 125 
leden, zodat ze het maximum heeft 
bereikt van de capaciteit van De 
Lindeboom, namelijk 30 speel
tafels. Het huidige bestuur wordt 
gevormd door Wim van Lanen 
voorzitter, Michel Broekman vice
voorzitter, Jenny van der Giessen 
secretaris, May Jansens penning
meester, Nelly Wolfs webmaster, 
An Dries commissie lief en leed, en 
Wim van Bilsen technische com
missie en materiaalbeheerder. 

An Grimbergen had in het verleden 
vaker problemen bij besturen 
aangekaart zoals hierboven 
beschreven, maar daarnaast ook 
steeds de goede gang van zaken 
naar voren gebracht. Dankwoordjes 
voor georganiseerde drives of goed 
verlopen competities kwamen altijd 
spontaan van haar. Ze was jaren 

Erelid An Grimbergen. 

bestuurslid, lid van vele commis
sies en zoals gezegd het langst bij 
de club en de NBB aangesloten 
lid. Bovendien was ze al die jaren 
een van de meest enthousiaste en 
inspirerende leden, en nooit afwe
zig, slechts bij hoge uitzondering. 
Daarom werd bij de jaarvergade
ring van 2012 door het bestuur 
besloten haar voor te dragen voor 
het erelidmaatschap. Daar werd 
met algemene stemmen enthousi 
ast goedkeuring aan gegeven. Zij is 
het enige erelid sinds de oprichting 
van BBC Enclave. 

Eerste wedstrijdleider (en daarom 
ook arbiter} was Tom Alphenaar In 
een later stadium werden arbiters 
echt noodzakelijk door het groeien 
van de club en de veranderingen 
die zich voltrokken in de biedsyste
men. (Jef Schuurmans ( + 1992) 
en Hans van der Linden). 

Werd bridge vroeger gespeeld zon
der attributen, nu is dat ondenk
baar. Jef Schuurmans en Hans van 
der Linden hebben het uitrekenen 
(op de clubavonden) met de com 
puter gerealiseerd, wat al een grote 
verbetering was daar het aantal 
leden dat de scorekaartjes kon 
uitrekenen, niet zo groot was. 

Bridgemate 11 . 

Al meer dan tien jaar worden er 
biedingboxen gebruikt, waarmee je 
nu kaartjes gebruikt om je bod te 
doen, zonder dat je met woord of 
intonatie er meer Informatie mee 
zou kunnen geven. Je zou denken 
dat het daarna muisstil werd op de 
club, maar het tegendeel is waar. 
Oorzaak daarvan is waarschijnlijk 
dat er erg veel gezellige mensen 
meespelen, getuige ook het feit dat 
er na de uitslag nog velen tot na 
twaalf uur blijven. 

Sinds meer dan vijf jaar heeft ook 
de computer zijn intrede gedaan, 
en liggen er op elke tafel elek
tronische kastjes 'bridgemates,' 
waarmee scores ingevoerd kunnen 
worden en naar de computer 
gestuurd. Zodoende is er spoedig 
na de laatste speelronde de uitslag 
beschikbaar, en zijn foute bereke
ningen nagenoeg uitgesloten. 

Dit jaar bestaat BBC Enclave dus 
55 jaar en heeft daarmee een 
geweldige bijdrage geleverd aan 
de reerealieve mogelijkheden die 
beide Baarles te bieden hadden. 
De hoop wordt uitgesproken dat 
BBC Enclave dit nog jaren zal 
blijven doen en onze felicitates 
wegens dit prachtige jubileum zijn 
dan ook welgemeend. 
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Foto's zijn nog altijd welkom! 

Baarlenaren in de vorige eeuw 
ANDRÉ MOORS 

Onlangs organiseerde Amalia in 

de aula van het Cultureel Centrum 

twee succesvolle fotopresentaties 

met als titei'Baarlenaren in de 

vorige eeuw. ' We kregen daarop 

heef veel positieve reacties, waar

voor onze dank. Graag werken wij 

aan een volgende fotopresentatie 

met weer allemaal andere foto's. 

Maar daarvoor hebben wij wel uw 

hulp nodig! 

Ookter van der Heijden, vroeger 
huisarts in Baarle. 
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Ongetwijfeld hebt u nog leuke 
(oude} kiekjes in uw fotoalbums of 
schoenendozen. Schroom niet en 
neem contact op met mij: 
telefoon 013-5079556 of e-mail 
amoors@planet.nl). Ik kom de 
foto's bij u ophalen, scan ze en 

breng ze uiterlijk de volgende dag 
weer bij u terug. 

Hieronder laat ik u een aantal voor
beelden zien van ontzettend leuke 
foto's die ik weer mocht gebruiken. 
Leveranciers daarvan: bedankt! 

Kapper Johan Gulickx is van alle markten thuis, zoals ook 
hier bij de opening van de verbouwde winkel van Girt en 
lrma Bruurs aan het St. Annaplein. 



Mulder Frans Theeuwes van de 
Alphenseweg In 1915 voor de molen 
op de Molenhel. 

Kolenboer Stan Wens uit de 
Molenstraat met zün vrouw Leen van 
de Lisdonk (1946). 

Janus Raeijmaekers van de 
Alphenseweg en zijn vrouw Miet 
Voeten met zoon Johan (1946). 

Jan, Toon en Nellis van Beek, de 
latere dirigent van de harmonie en het 
kerkkoor (1927). 

Cor Tuijtelaars, later getrouwd met 
timmerman Fons Olieslagers uit de 
Molenstraat {1916). 

Jan Raeijmaekers en zijn vrouw Net Wouters van 
Driehuizen . Links is Jaon (broer van Jan). De kinderen 
v.l.n.r. Janus, Jef en Piet (1920). 

Cor Severijns • van den Brandt, kleine Toon en tante Marie 
van Hellemond van de OudeStrumpt in Ulicoten (1944). 
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Schafttijd voor Julia Mercelis, Sien en Jos Huybrt!i:hts uit Zondereigen. 

Burgemeester Ju les loots en gemeentesecretaris Julien 
Van Haeren van Baarie-Hertog (ca. 1970). 

Het gezin met aangetrouwden van Kees en Fien Verheijen van den Engel op de 
Singel (1967). 

Jeanne en Stan van Gils van de 
Turnhoutseweg. Rechts José Koks 
(1952). 

Gust v. Puijenbroek ca. 1960 met 
kleindochter Annemie en Anja Harmsen. 

Gust van de lisdonk en Emma 
Cornelissen van het Oosteinde. 



Madameke Busch achter de tap in haar café aan de 
Klokkenstraat (1965). 

Frans, Margriet en Elly Theeuwes van de Alphenseweg 
in 1955. 

Midden boven de opa van o.a. Piel Baljens. Onder Wim 
van Beek en Frans Couwenberg in 1947 aan de Grens aan 
het schilderen. 

Trouwerij van Liza van Vugt en Louis van Sas uit Ulicoten (2e en 3e van links) in 1953. 



Activiteitenkalender maart t/m juni 2013 

Maart Juni 
03 Open huis in het Heem- 21 Vroege voorjaarsbloemen- 02 Open huis in het Heem-

huis van 10.30 tot 12.30 wandeltocht bij het huis van 10.30 tot 12.30 
uur. Merkske. Vertrek 09.00 uur. 

12 Algemene ledenvergade- uur aan het Heemhuis. 08 Bezoek aan de tuin van 
ring in de aula van het 22-23- Janus Olislaegers: bloei-
Cultureel Centrum. Aan- 25 Vredesdagen. ende irissen. 
vang 19.30 uur. Na afloop 22 Heemreis naar het schoe-
heemquiz. Mei nen- en ledermuseum in 

24 Vroege vogeltocht Vertrek 05 Open huis in het Heem- Waalwijk en slot Loe-
om 08.00 uur vanaf het huis van 10.30 tot 12.30 vestsin in Poederoijen. 
Heemhuis. uur. 29 Deelname aan de Midzo-

11 Bezoek aan de tuin van mernachtfare. 
April Janus Olislaegers: bloei-
07 Open huis in het Heem- ende azalea's. 

huis van 10.30 tot 12.30 25 Fietstocht naar Erfgoedde-
uur. pot in Riel. 

Slot Loevestein 
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HANEVEER 

erano 
• ?-0 111V eri ng • Ua/luiken 

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 

Aanleg en onderhoud van tuinen 

Binnen- en buitenhuis 
schilderwerk 

Professioneel verfspuit werk 
voor wanden en plafonds 

Klussen in en om het huis 

www.robvis.nl 

+31 (0)6 11 287 280 

• • 
elke cliënt 

----~ 
Mr. J.F.M. Bolscher ,.r- ;;(: 

Netwerk Notarissen """'\ """) 

Generaa l M aczekl aa n 40 

5111 XC Baa rl e Nassau 

T (01 3) 507 87 45 

E notari s ra bo lscher.knb.nl 

www.notarisbolscher.nl 
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In het grensgebied van Nederland en België ligt Baarle-Nassau . Hier vindt u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong : 

specialist in drukwerk voor de retail . Het familiebedrijf werd opgericht in 1906 en groeide uit tot één van de 

belangrijkste en meest omvangrijke drukwerkspecialisten van Europa. Van digitaal drukken tot vellenoffset op 

kl ein en groot formaat, rotat ie-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 prij s. 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 

00 Visweg 8 51 11 H J Baar le-Nassau : 088·6655555 
Postb us 8 5 11 0 AA Baa rl e -Nassau Fax 0 13-5079100 
www.emdejong.nl drukkerij@emdejong .nl 1 1 014 - 690324 
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