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Voorwoord 

Op dinsdag 12 maart hebben wij 

onze 37e Algemene Ledenverga

dering gehouden in het Cultureel 

Centrum van Baarle. Er waren, 

ondanks het winterse weer, ruim 

vijftig leden aanwezig op deze 

geanimeerde vergadering. 

Het bestuur legde verantwoording 

af over het gevoerde beleid en 

keek kort terug op de het afge· 

lopen verenigingsjaar. Natuurlijk 

werd er ook vooruit gekeken. 

Volgens goede gewoonte bij Amal:a 
kunnen we terug kijken op een vlot 
verloop van het reguliere deel van 
de Algemene Ledenvergadering. 
In mijn openingswoord keek ik 
terug op een geweldige samenwer
king die ontstaan is bij ons WO 
I-project. Aan dit project werken 
verschillende gemeentes, vw·s, 
heemkunde-kringen en erfgoedin
stellingen samen. Mede door ons 
WO I project is er een samenwer
kingsverband ontstaan van O.H.D. 
(Oud Hertogdom Brabant). Dit 
samenwerkingsverband werkt ook 
aan een project in het kader van 
100 jaar Eerste Wereldoorlog. 

Johan Cornelissen, onze pen-

Nog steeds zijn we een gezonde 
vereniging maar met een mindere 
opbrengst dan verwacht van ons 
toponiemenboek. Mogelijk kunnen 
we, met extra publiciteit voor dit 
heemkundig naslagwerk op het 
gebied van veldnamen, nog exem
plaren aan de man brengen. 

Bij de bestuursverkiezingen waren 
drie van onze bestuursleden aftre
dend en herkiesbaar. 
Omdat er geen andere aanmel
dingen voor een bestuursfunctie 
waren. werden deze drie bestuurs
leden bij acclamatie herbenoemd 
voor drie jaar. Met de herbenoe
ming van Johan Cornelissen, Jan 
Willekans en Ad van Hoek houden 
wij de ervaring in ons bestuur. 

Jet van Tilburg lichtte met enkele 
overheadsheets de realisaties in 
2012 van het beleidsplan 
2011/2015 toe. 
Jan Willekans ging in op de stand 
van zaken met betrekking tot de 
werkgroepen. Deze werkgroepen 
zijn de draaischijf van onze vereni
ging. Op basis van de gehouden 
enquête hebben zich enkele leden 
aangemeld voor versterking van de 
werkgroepen. 

Tot slot blikte Herman Janssen 
vooruit naar de komende activitei
ten. Zoals we al jaren gewend zijn, 
ook terugkerende activiteiten zoals 
de lokale heemdag, wandelingen, 
fietstochten en natuurlijk onze 
heem reis. 

ningmeester, gaf een overzicht van V.l.n.r. de bestuursleden Ad van Hoek, Jan Willekeos en Johan Cornellssen die 
de financiën van onze vereniging. weer werden herkozen. 
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Hierna gaf Herman een duidelijke 
presentatie van het project WO I. 
D€ze toelichting was onderbouwd 
met een aantal prachtige foto's uit 
ons eigen heem. Verderop meer 
informatie over dit project. 

Na de pauze was er voor het eerst 
een eigen invulling voor de rest 
van de avond. Het was een quiz 
met vragen over ons Heem: Baarle, 
Castelre, Ulicoten en Zondereigen. 
De presentator was Jef van Tilburg. 
Hij stelde met zijn welgekende 
humor de dertig vragen aan de 
deelnemers. 
De organisatie was in handen van 
Fons Raeijmaekers. Hij was de 
medebedenker van deze geweldige 
vragen en Antoon van Tuijl zorgde 
als jurylid voor een correcte uitslag. 
femie Lückman was de winnares. 
Zij troefde Leo Voeten en Alice 
Stadhouders net af. 
Op deze manier werd deze Alge
mene Ledenvergadering op een 
interessante en gezellige manier 
afgesloten. Voor herhaling vatbaar 
werd er gezegd. 

In onze gemeenschap kennen 
we allemaal 't Baols Krantje. Het 
is een weekkrant met veel Jokaal 
nieuws en veel foto's. Deze foto's 
werden praktisch allemaal gemaakt 
door Gerda Norbart uit Baarle
Nassau. 
Ruim dertig jaar heeft Gerda zich 
op een bijzondere wijze van deze 
dagelijkse taak gekweten. Vele 
uren heeft zij hiervoor vrij gemaakt 
om iedere keer weer op de juiste 
plaats te zijn. Ook onze vereniging 
heeft veelvuldig een beroep op 
haar gedaan om activiteiten vast 
te leggen. Geruime tijd geleden is 
Gerda gestopt met haar werk. 
In de afgelopen dertig jaar heeft 
Gerda een geweldige fotoverzame
ling opgebouwd. Zlj wilde haar ver-

Kees en Gerda Norbart 

zameling een goede bestemming 
geven en daarbij dacht ze aan onze 
vereniging. Maar vandaag de dag 
is een fysieke verzameling eigenlijk 
niet meer van deze tijd. Haar man 
Kees stak heel veel tijd in het digi
tal iseren van al haar foto's. Verder 
heeft hij de foto's gerubriceerd, 
gedateerd en van commentaar 
voorzien. Een enorm werk waar 
Kees ruim zevenhonderd uur mee 
bezig is geweest! 

Woensdagavond 24 april was het 
zover en werden de foto's aangebo
den aan onze vereniging. 
Gerda, Kees en Jacco waren naar 
het Heemhuis gekomen om de 
USB-stick met ruim 45.000 foto's 
te overhandigen aan onze vereni
ging. 
Als voorzitter mocht ik deze in 
ontvangst nemen met een brede 
waaier van foto's uit onze gemeen-

schap. Ik was er behoorlijk van 
onder de indruk want je staat er 
niet bij stil wat voor een geweldige 
schat aan geschiedenis je krijgt 
aangeboden. 
Antoon van Tuijl had voor de 
aanwezigen een kleine selectie 
gemaakt en deze hebben we 
samen bekeken. Terug in de tijd 
met prachtig fotomateriaal wat we 
zo kunnen gebruiken en ook zeker 
gaan doen. Immers bij Amalia 
willen we graag laten zien wat we 
hebben maar vooral ook als we het 
zo bruikbaar krijgen aangeboden. 
Hierna werd onder het genot van 
een drankje en een hapje nog ge
zellig nagepraat over d€ze toch wel 
heel bijzondere schenking. 
Gerda, Kees en Jacco, namens 
onze gehele vereniging hartelijk 
dank! 

Ad Jacobs, uw voorzitter 
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog 
aan de grens met Baarfe-Nassau 

Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse grens (6) 

HERMAN JANSSEN 

In de vijf voorgaande afleveringen 

van deze rubriek werd de planning 

besproken van het project 'WO 

I in onze grensregio. Vergeten? 

Opgehelderd!' We volgden de 

evolutie van het prille idee tot 

het ambitieuze project zoals we 

dat nu kennen, met de onder

delen fietsroute, wandelpaden, 

cursus en boek. De website www. 

dodendraad.org lokte intussen 

zo'n 20.000 bezoekers. Dit heb-

ben we mede te danken aan goed 

promotiewerk, o.a. op tal van 

websites, in Ons Weekblad en via 

nieuwsbrieven. 

Stuurgroep 

Eind 2011 werd een stuurgroep 
opgericht voor de realisatie van het 
WO I-project. Daarin zetelen o.a. 
een aantal personen die profes
sioneel aan het project verbonden 
zijn: Trees van Geluwe, Sietske 
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Caers en Joeri Verheijen. Trees 
is Europees ambtenaar bij de 
gemeente Baarle-Hertog. Zij helpt 
ons vooral met het Leaderdossier, 
de omvangrijkste inkomsten-
bron. Sietske neemt deel namens 
Toerisme Provincie Antwerpen 
en Toerisme Antwerpse Kempen, 
Joeri is de afgevaardigde van Regio 
West-Brabant, het vroegere SES. 
Beide zijn actief betrokken bij de 
planning, realisatie en promotie 
van de fiets- en wandelroutes. Van
uit WV-Baarle is Jan van Strijp als 
vaste afgevaardigde heel actief. 

samen uitgewerkt. De reconstructie 
van een stukje dodendraad en 
de tweejaarlijkse vredesdagen 
voor Baarlese basisscholen zijn 
daarvan het resultaat. Wij vonden 
dat onze kennis over het vergeten 
WO 1-oorlogserfgoed verder dan de 
nabije omgeving moest uitgedragen 
worden. Daarom dienden we op 
13 oktober 2010. opnieuw samen 
met de gemeente Baarle-Hertog, 
een toeristisch project in bij de 
Vlaamse overheid. Dat werd helaas 
niet weerhouden. Geen nood, via 
het indienen van een Leaderproject 

Stuurgroepleden v.l.n.r.: Jef van Tilburg, Frans Van Gils, 
Herman Janssen en André Moors. Jan van Strijp, de 
vertegenwoordiger namens de VW, was bij het maken van 
de foto verhinderd. 

Vanuit Amalia maken Frans Van 
GiJs, Jef van Tilburg, André Moors 
en ikzelf dee1 uit van de stuur
groep. We laten deze voortrekkers 
even aan het woord, met mijzelf in 
de ietwat ongemakkelijke dubbelrol 
van interviewer en geïnterviewde. 

Hoe zijn jullie bij dit project 
beland? 

- FRANS: Dit project is een vervolg 
op het Vredesmonument de 
Dodendraad uit 2008, een project 
in het kader van herinneringsedu
catie. Herman en ik hadden dat 

zagen we de kans schoon om een 
nog groter idee te lanceren. 

- JEF: Toen ik tijdens de bestuurs
vergaderingen van Amalia hoorde 
van dat nieuwe project en de grote 
hoeveelheid werk die daarmee ge
paard gaat, heb ik me aangemeld 
om mee te werken. Eind 2011 ben 
ik gestart. Herman en Frans waren 
toen al een jaar bezig. 

- ANDRÉ: De Eerste Wereldoorlog 
fascineert mij . Ik wil er alles van 
zien, horen en lezen. Bijna negen 
jaar geleden was ik met 37 andere 

leden van Amalia erbij toen onze 
vereniging een meerdaagse reis 
organiseerde naar de Westhoek in 
Vlaanderen. Een reis naar de bar
baarse littekens en gevolgen van 
1914-1918. Een reis die de naam 
'In de voetsporen van pater Ladis
las' meekreeg. Tijdens onze reis 
kreeg de oorlog een gezicht door 
middel van het oorlogsdagboek van 
deze Zondereigense brancardier. 
We bezochten kerkhoven, gedenk
tekens, kraters, bunkers, loopgra
ven, musea, etc. Het werd een reis 
om nooit meer te vergeten. Een reis 
met levensechte ingrediënten als 
vreugde, bezinning, tranen, stiltes, 
emoties, fierheid, vriendschap en 
dankbaarheid. Dankbaarheid om 
erbij geweest te zijn. De 'Groote 
Oorlog' heeft mij daarna nooit meer 
losgelaten. Niet verwonderlijk dus 
dat ik ook wel een rol wilde spelen 
in het grootse WO I-project waar 
Amalia heel hard aan werkt. 

Duitse militaire politieagenten 
droegen een armband met daarop de 
letters M en P. Zij schreven zoveel 
boetes uit dat de Belgen hen smalend 
de 'Marken Pakkers' gingen noemen 
(collectie heemkundekring Essen). 
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ik echtgenoot, zoon, vader en 
grootvader. 

- FRANS: Zelf ben ik niet zo'n 
onderzoeker als Herman, maar ik 
weet me wel nuttig te maken bij 
het samenstellen van dossiers voor 
subsidies en sponsoring. Het leg
gen van contacten met personen of 
instanties en het samen promoten 
van ons project ligt me wel en doe 
ik graag. Het mee uitwerken van 
pedagogische projecten ligt in de 
ijn van mijn beroepsverleden. 

• JEF: En mijn voornaamste taak 
is de verslaglegging van verga
deringen en werkbesprekingen. 
Waar nodig zorg ik ook voor de 
publiciteit. Daarnaast help ik mee 
bij de uitvoering, bijvoorbeeld bij 
de afspraken met de gemeente 
Baarle-Nassau over de fiets- en 
wandelroutes. 

Brancardier pater Ladislas Segers (illustratie Charlotte 
Peys). 

· ANDRÉ: Ik probeer heel veel 
mensen enthousiast te maken voor 
dit fantastische project. Bovendien 

Beschrijf jullie taak eens 

binnen de stuurgroep. 

- ANDRÉ: De rol die ik graag w i l 

vervullen, heeft te maken met de 
communicatie via kranten, ons 
heemblad en onze website. Zowel 
het telefoon- als het e-mailverkeer. 
Toen ik dat een half jaar geleden 
met Herman besprak, was hij met
een enthousiast. En met enthousi
aste mensen werk ik graag samen! 

- HERMAN: Ik leg me vooral toe op 
het inhoudelijke. Frans heeft mijn 
werkwijze ooit vergeleken met die 
van een pitbull: vastbijten (in het 
onderwerp!) en niet meer loslaten. 
Ik sta op en ga slapen met WO I. 
Tussendoor ga ik werken en ben 
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is het mijn taak om precies bij te 
houden wie er deelneemt aan de 
cursus. wie een boek koopt en wie 
de boekpresentatie bijwoont in de 
Wauwer in Ravels. 

Wat trekt jullie het meest aan? 

- FRANS: Zowel de positieve reac
ties op de cursus als de belangstel
ling van de provincie en andere 
instanties geven heel veel voldoe
ning. Bijzonder is ook de brede 
ondersteuning vanuit Amalia. 

- HERMAN: Ik vind het bijzonder 
prettig om de toch wel gigantische 
opdracht die we onszelf gegeven 
hebben te verdelen in kleine, voor 
iedereen haalbare taken en die 
samen naar best vermogen één 
voor één te realiseren. Amalia's 
motto staat centraal: 'volhoudend 
vorder ik'. 

- JEF: Het regelen van een aantal 
zéér uiteenlopende zaken is zeker 
mijn ding. Dat komt in het project 

goed van pas. Daarnaast leer je 
zelf ook veel over het geoeuren 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
in onze regio. Ook de contacten 
met uiteenlopende partijen zoals 
vw·s. gemeentelijke instellingen, 
heemkundekringen in de regio, 
grondeigenaren etc. zijn interes
sant. Vla de fietsroute leer je ook 
de omgeving goed kennen. 

- ANDRÉ: Het meest aantrekkelijke 
van mijn rol binnen de stuurgroep 
vind ik de contacten die ik heb met 
heel veel mensen. Met leden van 
Amalia, vooral. Ik ben enthousiast 
en probeer dat over te brengen. Ik 
geniet van de positieve reacties. 

Wat is de sterkte van het 
project? 

- ANDRÉ: De sterkte van het pro
ject vind ik de hoge kwaliteit ervan. 
Alle facetten van het project zijn zó 
goed opgezet! 

- FRANS: Dat klopt, Dré. De sterkte 

van ons project ligt ongetwijfeld 
in de kwaliteit en ook in het breed 
gedragen zijn van alle onderdelen. 
Dat was van in het begin onze 
doelstelling en het geeft mij een 
enorme voldoening. Heel bijzon
der is ook de uitbreiding van onze 
werkgroep met enthousiaste, 
bekwame personen die elk hun 
verantwoordelijkheid opnemen 
en waarmee we snel op dezelfde 
golflengte zaten. ledereen weet hoe 
belangrijk het is om jezelf goed te 
omringen. 

- JEF: De verschillende manieren 
waarop de beschikbare informatie 
wordt gebracht. is toch wel heel 
bijzonder: je kunt een cursus 
volgen, een boek lezen en al 
fietsend of wandelend gedoseerd 
en ontspannen kennis nemen 
over WO I. Ook de manier waarop 
leerlingen van de VITO en de 
muziekacademie betrokken worden 
bij de uitvoering van delen van het 
project, is sterk. Men maakt bij 
voorbeeld frames voor informatie-

Onder grote belangstelling van de plaatselijke jeugd wassen Nederlandse soldaten in U litoten hun 
voeten. Ze doen dat midden op straat (collectie Ton Bluekens). 

van wirskaante 2013/2 9 



borden, schildwachthuisjes en een 
schakelhuis. De leerlingen krijgen 
ook de nodige achtergrondinforma
tie over de oorlog. Datzelfde geldt 
voor de leerlingen 'Woord' van de 
academie. Zij gaan de verhalen 
inspreken die bij de informatiebor
den horen. 

Hoe kijk je terug op het tot 
hiertoe geleverde werk? 

- JEF: Het project loopt gesmeerd. 
ledereen draagt naar vermogen 
en beschikbare tijd zijn steentje 
bij. Vooral de samenwerking met 
de VVV hier in Baarleis prima. Ik 
denk dat we trots mogen zijn op de 
realisatie van zo'n groots project, 
waarmee we bovendien één van de 
eerste zijn in Vlaanderen. Het feit 
dat zich binnen een korte periode 
meer dan honderd belangstel
lenden hebben gemeld voor de 
cursus, geeft de burger moed om 
op dit pad verder te werken. 

- ANDRÉ: Er is tot nu toe uitste
kend werk geleverd. Niet alleen 

wat betreft inhoud, maar ook qua 
planning en financiering. Voora 
Herman en Frans leverden een 
topprestatie! 

- HERMAN: Globaal genomen ben 
ik heel blij dat we vóór lopen op 
het schema. Dat verhindert het 
insluipen van negatieve stress. 

-FRANS: Ja, zowel het indienen 
van het project als het zoeken naar 
de nodige gelden verliepen vrij 
vlot. Maar de samenwerking met 
sommige overheden en instanties 
kon beter. Er komt er veel meer 
bij kljken dan eerst gedacht, maar 
we mogen fier zijn op wat er al is 
verwezenlijkt. Gelukkig zit er nog 
geen sleur op de werking1 

Wat verwachten jullie van de 
volgende maanden? 

- FRANS: We moeten vooral de 
kwaliteit en de timing bewaken. Ik 
ben er zeker van dat wij dit project 
tot een goed einde brengen. Er 
moeten hier en daar nog wat an-

Nederlandse grensbewaking per flets. 
Let op de verlichting vooraan! 

geitjes verwijderd worden. Hopelijk 
verloopt dit vlot. We zijn soms af
hankelijk van anderen. En er wacht 
ons nog heel wat uitvoerend werk. 

- JEF: Ja, maar de afgelopen 
maanden hebben we bijna weke
lijks een werkvergadering gehad 
om alle zaken geregeld te krijgen. 
Die frequentie kan stilaan verlaagd 
worden. Het klopt dat er nog veel 
moet gebeuren. Nog zeker tot no-

Overal waren soldaten ingekwartierd. Hier zien we de politiewacht in Chaam (collectie Ton Bluekens). 



Het dak van een strooien schildwachthuisje wordt voorzien 
van asfaltpapier (collectie Ton Bluekens). 

vember van dit jaar zijn we ermee 
van de straat! 

-HERMAN: Ook ik verwacht 
een druk jaar, maar de volgende 
maanden worden meer en meer 
concrete realisaties zichtbaar. Dat 
wordt genieten I 

- ANDRÉ: Dat denk ik ook. De ko
mende maanden gaan enorm veel 
bevrediging brengen. En alles komt 
perfect op zijn pootjes terecht. Dat 
kan niet anders als je zo'n klasbak 
als Herman in huis hebt. Mijn per
soonlijke wens tenslotte is dat ik in 
juni heel veel (voor)inschrijvingen 
mag noteren voor het unieke boek 
'Hoogspanning aan de Belgisch
Nederlandse grens'. Schroom 

mende gemeenten. Daarin zitten 
lokale vertegenwoordigers van het 
college, de VVV en de heemkun
dekring. Deze werkgroepjes zijn 
vooral actief op het niveau van de 
fietsroute. De aandacht gaat uit 
naar de plaatsbepaling en de in
houd van de infoborden. Daarnaast 
is het doorgeven van informatie 
een belangrijke opdracht. Diezelfde 
informatieoverdracht staat ook cen
traal bij de jaarlijkse vergadering 
van subsidieverstrekkers en bij het 
project betrokken partners. Op 24 
mei was er zo'n bijeenkomst. Ook 

de pers was hierbij uitgenodigd. 
Er werd voornamelijk gefocust op 
het intekenen voor het boek. De 
terugkoppelingen naar het bestuur 
van Amalia gebeuren maandelijks 
tijdens de bestuursvergadering. 
Per projectonderdeel wordt dan de 
stand van zaken besproken, met 
uiteraard bijzondere aandacht voor 
het financiële plaatje. 

Begroting 

Gezien de omvang van het project 
(ruim € 60.000, exclusief het 
boek) ging de stuurgroep op zoek 
naar subs id iëringsmogel ijkheden. 
Daarvoor werden tal van dossiers 
(en opvolgdossiersl ingediend. 
Een noodzakelijke, maar zware 
tijdsinvestering! Leader MarkAante 
Kempen subsidieert 61,53% van 
de totale begroting. De resterende 
38,4 7% werd elders gevonden. 
In de eerste plaats draagt Amalia 
€ 1.000 bij aan haar project. Zij 
zorgt ook voor de prefinanciering 
van de door Leader toegezegde 
geldmiddelen. Verder is er een 
financiële bijdrage van de vijf 
gemeenten die bij het project be
trokken zijn: Baarle-Hertog, Baarle-

niet. stuur een mailtje of bel mij 
op. Beste leden van Amalia: 
gewoon doen! Mijn e-mailadres is 
amoors@planet.nl. Telefoon vanuit 
Nederland 013 507 9556. Vanuit 
België 00 31 13 507 9556. 

~'\'t'r'r r r I TI "~~~ Ravèls 

Baarle·Nassau 8 L [J C C 

Werkwijze 

Leden van onze stuurgroep 
vergaderden achter de schermen 
met werkgroepjes die functioneren 
binnen elk van de vijf deelne-

*** * * * * * * *** 
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Nassau, Hoogstraten, Merksp1as 
en Ravels. Ook kwam er een 
positief antwoord voor sponsoring 
vanwege Wereldidee Rabobank 
de Zuidelijke Baronie, Koninkl ijke 
Drukkerij Em. de Jong, BLOCC, 
Cera, Erfgoedcel Noorderkempen 
en Provincie Antwerpen. Begin 
2013 keurde Leader MarkAante 
Kempen een aa ntal begrotings
aanpassingen goed. Het financiële 
plaatje is in evenwicht. De begro
ting toont aan dat het project zeer 
breed gedragen wordt. 

Fietsroute 

Voor de Dodendraadroute zet Regio 
West-Brabant (RWB) in Baarle 
de bestaande 'centrumroutes' 
(aanlooproutes naar het centrum) 
om in volwaardige knooppunten
routes. Baarle is de eerste plaats 
in Noord-Brabant waar dit gebeurt. 
Andere gemeenten volgen, maar 
moeten nog even wachten. Daar-

naast wordt de Haldijk volledig 
geïntegreerd in het fietsknoop
puntennetwerk en maken we op 
Belgisch gebied gebruik van een 
paar wijzigingen door Toerisme 
Provincie Antwerpen (TPA) om de 
Dodendraadroute zo dicht moge
lijk bij het vroegere traject van de 
dodendraad te brengen. 

Overal ka n de Dodendraadroute de 
fietsknooppunten volgen. In Baarle 
rijden we van het Belgische ge
meentehuis via de Kerkstraat naar 
het Kerkplein. Vervolgens leidt de 
route langs de Singel, Nieuwstraat, 
Chaamseweg, Burgemeester van 
Gilsestraat, Pastoor de Katerstraat 
en Loveren naar de Franse Baan. 
De Haldijk voert de fietser in rechte 
lijn naar de Gouverneursbossen 
en van daar v·a Hal, Schoorstraat 
en Haldijk naar de Hooiberg in 
Castelre. Verder gaat het via de 
Hoogstratensebaan, Castelreweg, 
Withof, Molenstraat en Bosuil naar 

de Beukendreef. In Wortel-Kolonie 
rijden we via de Torendreef naar 
het kruispunt bij het Casino en 
dan naar StaakheuveL Via de 
Wittekeiweg, Heikant, Ginhoven 
en Zondereigendorp wordt halt 
gehouden bij het Vredesmonument 
de Dodendraad. We keren terug 
naar het centrum van Zonderei
gen en passeren langs de nieuwe 
reconstructie van het schakelhuis 
op Gel. Via Ghil gaat de route naar 
het vroegere grensstation, waarna 
het Beis Lijntje ons naar het 
gemeentehuis van Baarie-Hertog 
terugbrengt. 
De totale afstand van de Doden
draadroute bedraagt 37 km . 

Het bepalen van de locaties voor 
de vijftien informatieborden was 
niet moeilijk, het verkrijgen van de 
nodige toestemmingen hiervoor 
des te meer1 Bij het schrijven van 
dit artikel wordt nog gewacht op 
een vergunning van de colleges 

De gele lijn volgt de dodendraadroute en flirt bij de grens met de rode lijn, het vroegere traject van de 
dodendraad. De sterretjes verwijzen naar de plaats van de infoborden. 
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Infobord 14 komt in Zondereigen op het gehucht Gel, bij de reconstructie van het schakelhuis (ontwerp BLOCC). 

van Baarle-Nassau en Hoogstra
ten. Mogelijk zijn onze aanvragen 
door Baarle-Nassau inmiddels 
goedgekeurd, op Hoogstraten is 
het wellicht nog even wachten. 
Ons voorstel om door middel van 
wegmarkeringen op zes plaatsen 
het dodendraadtraject op het weg
dek aan te brengen, kreeg na een 
positieve reactie vanuit Baarie-Her
tog en Merksplas en een negatief 
advies van Hoogstraten. Dit idee 
komt daarom in zijn geheel te 
vervallen. De metalen frames voor 
de infoborden zijn inmiddels door 
VITO Hoogstraten geleverd. De 
infoborden zélf worden wellicht in 
de loop van juni ontworpen. Eén 
voorontwerp is al langer klaar. Op 
de borden komen foto's met onder
schriften. Er staat ook een QR-code 
op. Als je die met een smartphone 
of een tablet scant, kan je via onze 
website een ingesproken verhaal 
beluisteren. De scenario's ervan 

zijn geschreven, de opnames 
gep·and in mei en juni. Hiervoor is 
een opnamestudio vastgelegd. De 
infoborden worden in de loop van 
het najaar geplaatst. Ook dat wordt 
nog een hele kus ... 

De laatstejaarsleerlingen van de af
deling Hout van VITO Hoogstraten 
zijn klaar met de reconstructie van 
het schakelhuis, dat al te bewon
deren was tijdens de opendeurdag 
op zondag 5 mei 11. Het plaatsen 
gebeurt de eerstvolgende weken. 
Deze reconstructie is om meerdere 
redenen heel bijzonder. Het is het 
eerste Schafthaus dat in zijn ge
heel is nagebouwd . In Molenbeer
sel bij Kinrooi (Limburg) staat er al 
één, maar dan zonder het typische, 
bijhorende wachtlokaal. Bovendien 
wordt een authentieke elektrische 
uitrusting erin geïnstalleerd dankzij 
schenkingen van U mieere Dien en 
Jan Hamers uit Vught. Ook een 

nieuw stukje dodendraad maakt 
deel uit van deze reconstructie en 
wordt eveneens in juni opgericht. 
We maken hiervoor gebruik van 
oude foto's en krantenverslagen uit 
onze regio. Zondereigen wordt hier
mee de eerste plaats waar je twee 
reconstructies van de dodendraad 
kan bezoeken. Beide staan boven
dien op de correcte, oorspronke
lijke plaats. De locatie op Gel in 
Zondereigen kwam ter beschikking 
dankzij een overeenkomst met de 
familie Jansen. Na de ruilverkave
ling wordt de gemeente Baarie
Hertog de nieuwe eigenaar. Tot 
slot wordt Gel-Zondereigen zowaar 
de eerste dodendraadreconstructie 
waar gebruik gemaakt wordt van 
originele porseleinen isolatoren, 
ter plaatse gevonden tijdens het 
akkeronderzoek. De grote isola
toren voor de doorvoerleiding zijn 
een schenking van de gemeente 
Rijkevorsel. 
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Het schakelhuis werd tijdens de opendeurdag van VITO 
Hoogstraten met trots aan het grote publiek getoond. Een 
indrukwekkende constructie! (foto Herman Janssen) 

-
... 

Voorontwerp van twee schildwachthuisjes (tekening VITO 
Hoogstraten). 

De leerlingen timmerden ook twee 
schildwachthuisjes. Het Duitse 
hokje werd gemaakt naar een oude 
foto uit Essen, het Nederlandse 
naar één uit Chaam. Ze worden 
respectievelijk opgesteld in Hoogs
traten (Schoorstraat, Minderhout) 
en Baarle-Nassau (Schootsenhoek, 
Castel re). 

De Dodendraadroute heeft alles 

de website. De fietsroute wordt 
officieel ingereden op zaterdag 
26 april 2014. We proberen dan 
om de opening van het toeristisch 
seizoen in Baarle te laten plaats
vinden. 

Wandelpaden 

De twee WO I-wandelroutes liggen 
definitief vast en zijn dit najaar vol
edig via knooppunten te bewan
delen. In Zondereigen verbindt het 
'Dodendraadpad' het bestaande 
Vredesmonument de Dodendraad 
met de nieuwe reconstructie op 
Gel. Voor de 'WO 1-Verzetswande
ling' in Baarie-centrum zal Regio 
West-Brabant (RWB) het wandel
routenetwerk uitbreiden met maar 
liefst zeven nieuwe knooppunten. 
Daar wordt gefocust op thema's 
als de vrij gebleven Belgische 
enclaves, de smokkelbrievenpost 
en het militaire zendstation MN7. 
We voorzien tegen eind 2013 twee 
wandelbrochures met routekaartjes 
en zowel praktische als inhoude
lijke informatie. Ook deze bro
chures worden gratis verspreid en 
kunnen via de website gedownload 

in zich om toeristen naar de regio 
te lokken. We zorgen tegen eind 
2013 voor een gratis fietsbrochure 
met een routekaartje en praktische 
informatie. ook te downloaden via 

Kunstig gevlochten hekwerk aan de Grens in Baarle-Nassau. Bij Nederlandse 
soldaten sloeg de verveling al vlug toe (collectie Adrie de Koster, Terneuzen). 
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worden. Het Dodendraadpad wordt 
officieel ingewandeld op zaterdag 9 
november 2013, het WO 1-Verzets
pad op zaterdag 26 april 2014. 

Cursus 

De cursus bestaat uit een reeks 
avondlezingen door gespecialiseer
de auteurs met op het einde een 
vragenronde. Jef praat de cursus 
aan elkaar. Naar verluidt was er 
wat verwarring over de schools 
klinkende benaming 'cursus'. Voor 
alle duidelijkheid: er worden geen 
examens afgenomen. 

De voorbereidingen zijn afgewerkt. 
Het programma. de sprekers en 
de zaal liggen al geruime tijc vast. 
Voor meer info verwijs ik graag 
door naar onze website over de 
dodendraad, www.dodendraad .org. 

Begin maart 2013 werd gestart 
met het inschrijvingen voor de 
cursus. Na drie weken moest 

de inschrijvingsperiode worden 
afgesloten wegens volzet, een 
mooi bewijs dat Baarle klaar is 
voor de herdenking '2014-2018, 
100 jaar WO 1'. In totaal hebben 
108 personen zich aangemeld. 
Van de drie doelgroepen werden 
vooral de streekgidsen en heem
kundigen bereikt, de leerkrachten 
iets minder. Opvallend is het groot 
aantal inschrijvingen vanuit onze 
vereniging (65%). De eigen leden 
kregen dan ook als eersten de 
kans om in te schrijven. Ook de 
verhouding Belgen-Nederlanders 
(55-45%} valt best mee. Het is 
namelfjk al langer duidelijk dat de 
WO I-herdenking in België meer 
tot de verbeelding spreekt dan in 
Nederland. 

Boek 

Bart Van Deun van de Koninklijke 
Drukkerij Em. de Jong verzorgde 
de lay-out van het boek 'Hoog
spanning aan de Belgisch-Neder-

landse grens'. Ook Ron Grooten en 
Marc Nooijens leverden schitterend 
werk. Het boek in A4-formaat 
telt 352 pagina's en bevat 370 
foto's in sepia, waarvan een groot 
aantal nooit eerder is verschenen. 
Charlotte Peys ontwierp de opval
lende cover en zeven paginagrote 
illustraties voor het binnenwerk. De 
fotoselectie was een hele klus van
wege de beschikbaarheid van heel 
veel beeldmateriaal. Wat een luxe! 
Meer dan duizend foto's moesten. 
soms met pijn in het hart, verwij
derd worden. 

Het boek ligt klaar om te drukken. 
We wachten de voorinschrijvin-
gen af om eind juni de oplage 
te bepalen. Vijf proefexemplaren 
zijn al ingebonden zodat iedereen 
het boek alvast kan inkijken (en 
bewonderen!). Dit zal ongetwijfeld 
een groot aantal twijfelaars over de 
streep trekken. Het boek is dan ook 
een juweeltje geworden, zowel wat 
betreft inhoud als vormgeving. 

Een primeur voor Van Wirskaante: de cover van Amalia's WO I-boek (illustratie Charlotte Peys). 



- f 

Nederlandse militairen zijn gehuisvest in de Sint-Hubertuskapel in Strijbeek, op nauwelijks honderd 
meter van de Belgisch-Nederlandse grens {collectie Ton Bluekens). 

Alle voor onze grensregio relevante 
WO I-onderwerpen komen aan 
bod. Ze worden grondig besproken 
door gerenommeerde auteurs en 
lokale specialisten. Het voorwoord 
is van onze voorzitter, Ad Jacobs. 
In dertig hoofdstukken komen 
achtereenvolgens aan bod: de aan
leiding tot de oorlog en de Duitse 
invasie in België (Dirk Van Thuyne 
en Herman Janssen), burgervluch-

telingen en geïnterneerde militairen 
in Nederland (Evelyn de Roodt en 
Herman Janssen), de Nederlandse 
houding (Leo van der Vliet), de 
IJzerslag en de loopgravenoorlog 
(Tom Simoens), Baarlese soldaten 
in de Westhoek (Herman Janssen), 
bezet België (Stefaan Vandenbus
sche), Baarle bezet, vrij of neutraal 
(Herman Janssen), het sluiten van 
de grens met de Dodendraad (Aiex 

Plaggenhut als schildwachtlokaal (collectie Ton Bluekens). 
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Vannesteen Herman Janssen), 
brievensmokkelpost via Baarle 
(Jacques Hemelaersl, het militaire 
zendstation MN7 (Brendan R. 
Whyte), spionage aan de Belgisch
Nederlandse grens (Jan Van der 
Fraenen), verzeislijnen in het kan
ton Hoogstraten (Jan Huijbrechts), 
de Antwerpen-Turnhout bunkerstel
ling (Herman Van Eyndhoven), de 
voedselvoorziening in bezet Belgie 
(Stefaan Vandenbusschel, oorlogs
kas! (Els Verbiest), het eindoffen
sief en de bevrijding (Tom Simeens 
en Herman Janssenl , het verdrag 
van Versailles en de Duitse herstel
betalingen (Hans Andriessen), het 
geruzie tussen België en Nederland 
(Herman Janssenl, Spaanse griep 
(Leo van Bergen, Herman Janssen 
en Karel Govaertsl en tot slot het 
herdenken van de oorlog (Frans 
Van Gils). 

De voorverkoop is intussen van 
start gegaan. In tijdschriften van 
de heemkundekringen Amalia 
vanSolmsen Nicolaus Poppelius 
verscheen een promotieartikel. Tot 
eind juni kan nog ingetekend wor-



den voor een gereduceerde prijs. 
Je betaalt dan 30,00 in plaats van 
€ 35,00. 

Na de verschijndatum ( 13 oktober 
2013) is het boek o.a. verkrijg
baar in het Heemhuis, bij Bruna 
(Baarlel en de Klapekster (Wortel· 
kolonie). 
Voor informatie over het intekenen 
voor het boek: zie blz. 18 in deze 
Van Wirskaante. 

Boekpresentatie 

Zo als eerder vermeld wordt ons 
WO I-boek op zondag 13 oktober 
2013 in Ravels gepresenteerd. 
Alles laat uitschijnen dat De Wau
wer daarvoor vol loopt. Om een 
overrompeling te vermijden, wordt 
gebruik gemaakt van inkomtickets. 
Die zullen uitgedeeld worden aan 
wie zich voor die namiddag heeft 
aangemeld. De boekpresentatie is 
gekoppeld aan een optreden van 
Folgazán: Amalia krijgt de première 

van het programma 'De Groote 
Oorlog van de kleine Belg'! Er zijn 
tekstfragmenten en foto's gese
lecteerd die tijdens het optreden 
gebruikt worden. Voor dit optreden 
werd subsidiëring bekomen via 
Aanbod Podium (Vlaamse over
heid). Het dra a i boek voor 13 
oktober is zo goed als klaar ... 

Nevenprojecten 

In de marge van het WO I-project 
organiseerde Amalia eind april 
2013 voor de derde keer haar 
tweejaarlijkse vredesdagen voor de 
leerlingen van het vijfde en zesde 
leerjaar van alle Baarlese basis
scholen (in Nederland: de groepen 
zeven en achtl. Ook 't Spoor in 
Weelde-Statie tekende present. On
geveer 220 leerlingen namen één 
dag aan het programma deel. Cen
traal stonden de gebeurtenissen 
uit WO I in de Baarlese grensregio. 
Aan de hand van concrete getuige
nissen, overgeleverde verhalen en 

De WO I-website van de provincie Antwerpen wordt gelanceerd vanuit 
basisschool De Horizon in Zondereigen, bij gelegenheid van de door Amalia 
georganiseerde vredesdagen (foto André Moors}, 

Jo Oe Meyere is bij ons nog altijd 
bekend van de tv-reeks 'Dagboek van 
een herdershond'. 

zeer veel beeldmateriaal werden de 
leerlingen door een enthousiaste 
ploeg gidsen uit onze vereniging 
rondgeleid. Ze bezochten o.a. het 
vroegere treinstation in Baarle-Nas
sau-Grens, Vredesmonument de 
Dodendraad in Zondereigen en de 
tentoonstelling 'Operatie Kogelvrij' 
in de turnzaal van basisschool De 
Horizon, eveneens in Zondereigen. 

Het Turnhoutse theatergezelschap 
Het Gevolg bereidt een programma 
voor met als titel 'Petrus en den 
doodendraad'. Het is een love
story, geschreven door Guido Van 
Meir. Het is een voorstelling over 
hoe zelfs 2.000 volt de liefde niet 
kon stoppen. Integendeel. Nie· 
mand minder dan Jo De Meyere 
speelt de hoofdrol. Van bij het 
begin was Amalia bij dit gebeuren 
betrokken, zowel inhoudelijk als 
praktisch. 

De première vindt in De Wauwer 
in Ravels plaats omstreeks half 
januari 2014. Frans en Herman 
verzorgen het voorprogramma met 
een korte lezing over de doden· 
draad. Wij houden u op de hoogte! 
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Intekenen voor het boek 

Tot 30 juni kan nog ingetekend worden voor een gereduceerde prijs. Je betaalt dan € 30,00 in plaats 
van € 35,00. Om voor die gereduceerde prijs in aanmerking te komen, moet de betaling wel uiterlijk 
30 juni binnen zijn. 

Belg1sche én Nederlandse belangstellenden dienen het verschuldigde bedrag over te maken op: 
I BAN: BE90 7310 2235 4532 BIC: KREDBEBB ten name van 'Amalia van Solms project WO 1', onder 
vermelding van ·wo I-boek'. Contant betalen kan ook. Zie h erna 

Via onze website www.dodendraad.org kan je heel gemakkelijk intekenen. Voor mensen die een 
voorkeur hebben om op een andere manier in te tekenen en/of te betalen, hebben we verschillende 
mogelijkheden. Je kan telefonisch contact opnemen met een van onderstaande personen of je stopt bij 
hen een enveloppe met daarin het inschrijfformulier en het geld in de brievenbus. Het inschrijfformulier 
is bijgevoegd in deze Van Wirskaante. 

Contactpersonen: 
André Moors. Hertogenstraat 14, 511 1 AR Baarfe-Nassau (013 507 9556 of 06 521 80 388) 
Annelies Verheijen. Sernardusstraat 36, 5113 TG Ulicoten !013 5199486) 
Jef van Tilburg, Leliestraat 4, 2387 Baarie-Hertog (014 69 92 52) 
Frans van Gils, Zondereigen 81, 2387 Zondereigen (014 63 35 88) 
Herman Janssen, Steenweg op Hoogstraten 100, 2330 Merksplas (014 63 40 77} 
Hild Willems-Segers, Den Heerd 20, 2330 Merksplas (014 63 47 65} 
Bas Van Haeren, Deenakkers 1, 2381 Weelde (014 69 91 26) 
Frans De Jonghe. Lage Weg 4, 2322 Minderhout (03 314 66 21) 
Marcel Gulickx, Vogelzang 2 b4, 2300 Turnhout (014 69 90 88) 
Luc Andries, Pastoor Coolsstraat 15, 2382 Poppel (047 49 71 727) 

Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om het inschrijfformul ier en het geld (in een enveloppe) te depone
ren ·n de brevenbus van het Heemhuis, Kerkstraat 4. 2387 Baarle-Hertog. 

Ophalen van het boek 

Er z1jn drie mogelijkheden: 
Je haalt het boek op m het Heemhuis in Baarle ná 13 oktober a.s. 

- We sturen het boek op naar je hu:sadres. Er komt dan wel € 6,00 bï voor verzeildkosten 
Je komt op zondagmiddag om 14.00 uur naar de boekpresentatie in De Wauwer in Ravels. 
Je kan dan ook genieten van een prachtig (gratis) optreden van de West Vlaamse folkgroep 
Folgazán. Maar let op: er is nog maar een beperkt aantal van de 350 plaatsen beschikbaar! 
Reageer daarom snel. Wij sturen in september gratis tickets naar uw huisadres. 
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Reacties van leden 

VAN DE REDACTIECOMMISSIE 

Ook deze keer ontvingen we weer 

verschillende reacties. Bedankt 

daarvoor! 

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@pfanet.nf 

of telefoon 013 5079556). 

Ben Wolters: 

Geacht Bestuur, 
Tot mijn spijt moet ik mij absent 
melden voor de jaarvergadering 
van Amalia van hedenavond. 
Van de gelegenheid maak ik 
gebruik om u te complimenteren 
met de prachtige uitvoering van het 
tijdschrift Van Wirskaante. 
Ongetwijfeld landskampioen van 
alle heemkunde-uitgaven in Neder
land. En niet alleen de uitvoering, 
maar ook de inhoud is altijd heel 
bijzonder. 
Een hele groep enthousiaste 
mensen zorgt ervoor dat Amalia 
werkelijk een bloeiende vereniging 
is en blijft. 
Een heel bekwaam bestuur met 
dhr. Jacobs als 'motor' voorop 
verdient alle lof. 
En moge dit nog vele jaren zo 
blijven. 

Hartelijke groeten, 
Ben Wolters, Breda 

Ad en Willy de Leeuw: 

Beste mevrouw Voeten, 
Hiermee moeten wij ons helaas 
afmelden voor de Algemene Leden
vergadering van vanavond. 
Bij deze grote complimenten voor 
Van Wirskaante. Het zijn dierbare 
boekwerkjes. De artikelen lezen we 
van A tot Z en de vormgeving en 
lay-out zijn uit de kunst! 
Vriendelijke groet. 
Ad en Willy de Leeuw, Rijen 

Lucy van Opstal van Laarhoven: 

Hallo André, 
Sorry voor de late reactie dat is niet 
uit desinteresse maar .... dat moet 
nog ..... en dan niet meteen doen 
hè. 
Het is een geweldig stuk wat je van 
ons mam hebt gemaakt, met leuke 
foto's. Een mooi monumentje voor 
ons allemaal. 
Ons mam heeft voor alle klein
kinderen de boekjes gekocht en 
die vinden het ook leuk en lezen 
dingen die ze nog niet wisten. 
Hierdoor komen er bij ons mam 
weer verhalen los en vragen van 
ons of de kleinkinderen zodat we 
nog meer over het leven van ons 
mam en pa en over hun jeugd te 
weten komen. 
Echt heel leuk ..... ons mam had er 
wel moeite mee tijdens de voorbe
reidingen en zo. Maar ze is stiekem 
wel trots hoor, al zal ze dat zelf niet 
makkelijk zeggen. 

Ons mam heeft ook vele leuke 
reacties gehad verteld ze, dus 
helemaal goed. 
Nogmaals hartelijk dank voor alle 
moeite, ook namens ons mam. 
Groetjes Lucy van Opstal van Laar
hoven, Tilburg 

Volgens de kinderen is Riet van 
Laarhoven een geweldige vrouw. Dat 
vinden wij van de redactie ook! 

Marij Van den Bergh - van Laar· 

hoven: 

Hallo André, 
Ik wil u bedanken voor het mooie 
interview dat u van ons mam heeft 
afgenomen. 
We hebben er allemaal van geno
ten. En de reacties van cliënten, 
mensen op straat en in de winkel 
waren overweldigend. 
Ik kan je ook wel zeggen dat ons 
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mam een speciale vrouw is, een 
geweldige vrouw. Daarom ben ik 
blij met dit artikel zodat wij hier 
aan later ook een mooie herinne
ring zullen hebben. 
Het was wel mooi, ik werk in de 
thuiszorg maar de verzorging liep 
nogal uit toen het boekje uit kwam, 
want de cliënten moesten toch 
even praten over het artikel. 
Ons mam is bij vele mensen goed 
gekend. 
Nogmaals hartelijk dank en ga zo 
voort. Het is een geweldig blad. 
P.S: we moesten wel even wennen 
aan het dialect. Zo sprekend ken
nen we ons mam niet. 
Met vriendelijke groeten, 
Marij Van den Bergh- van Laarho
ven, Baarie-Hertog 

Marcel Gulickx: 
In Van Wirskaante van 1 maart 
jl. stond op blz. 97 een foto van 
enkele schilders die aan de Grens 
aan het werk waren. In het onder
schrift staat: 'midden boven de opa 
van Piet Baijens'. 
Het is echter niet de opa van Piet, 
maar zijn vader Fons. 
Groetjes, 
Marcel Gulickx, Turnhout 

Toon Bernaerts: 
Beste André, 
Bedankt, mede namens alle nich
ten en neven, voor het prachtige 
verhaal over Pro Bemaerts 100 
jaar in 1933. 
Groeten, 
Toon Bernaerts, Alphen. 

Een openbare onthoofding trok veel belangstelling. 
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Jan Broos: 
Hoi Dré, 
Met veel belangstelling heb ik in 
de vorige Van Wirskaante het stuk 
gelezen over Pro Bernaerts. Vooral 
het deel over de executie in Turn
hout. Dat vraagt natuurlijk om een 
onderzoekje. 
In de periode 1840-1858 was er 
één executie met de guillotine en 
dat is die van Joannes Franciscus 
(Frans) Claes op 12-03-1857 
Turnhout. Op 12 februari was hij 
te Antwerpen veroordeeld tot de 
guillotine te Turnhout. Een citaat 
uit de Kempenaar (oude gazet van 
Turnhout) van 15 maart 1857: 
'Onze stad is heden morgen 
getuige geweest van eene regtsple
ging, waarvan er in het verledene 



Foto van een gedeelte van de guillotine (het is een replica) 
die staat opgesteld in het stadhuis van Turnhout. Zie 
de zware schuine bijl. Het afgehakte hoofd viel aan de 
achtertijde van de guillotine in een mand. 

harer geschiedenis geen voorbeeld 
bestaet. Voor de eerste mael is 
hier de verscrikkelyke guillotine 
opgerigt. om een mensch, door 
de wet veroordeeld, ter dood te 

brengen. Geen wonder dan ook, 
dat zulke gebeurtenis niet alleen 
de bevolking van Turnhout, maar 
ook die der Kempische dorpen van 
zeven en acht uren in de omtrek 
te been bragt. Reeds van over 
verscheidene weken werd er, van 

zekere dorpen alle nachten iemand 
naer de stad gezonden. om te 
zien of het schavot niet opgerigt 
stond. Eindelyk is het akelige uer 
aangebroken. Heden te midder
nacht is de guillotien op de markt 
opgetimmerd. Het publiek was 
door de nieuwsbladen verwittigd, 
en heeft als om zoo te zeggen van 
ditoogenblik af post gevat en de 
plaats der strafoefening niet meer 
verlaten. Even voor 9 ure wordt 

Claes beneden gebragt en aen de 
scherpregter overgeleverd: hij ziet 
weinig of niet bleek, en doet geene 
de minste ontsteltenis blyken. Hy 
laet zich kalm binden en begint 
stil te bidden. Vier minuten later. 
beklom hy, ondersteund door de ai· 
des van den executeur het schavot, 
en een minuut later viel zyn hoofd. 
Onmiddellyk na de onthoofding is 
het lichaem in de kist gelegd, en 
onder geleide van de gendarmerie 
naer het kerkhof gevoerd. Aldaer 
zyn de laatste gebeden door een 
eerwaerden geestelyken gebeden. 
Het mes was nog niet gevallen, 
wanneer er reeds een liedje op den 
dood van den ongelukkigen ter 
markt werd gezongen en verkocht'. 

Frans werd veroordeeld voor de 
dubbele moord op zijn oom en 
tante: Jeannes Franciscus Broos 
(gedoopt Bekkevoort op 26-12-
1796) en zijn vrouw Anna Catha
rina Desmedt (geboren Lichtaart in 
1812). De moord vond plaats te 
Beerse op 23-10-1856. 

Met vriendelijke groet, 
Jan Broos 

Iemand die anoniem wenst te 
blijven: 

Hallo André, 
In Van Wirskaante van maart 
2013 staat er op blz. 35 het vol
gende onderschrift bij een van de 
foto's: 'Een deelneemster aan de 
optocht zit dwars op haar paard'. 
Deze deelneemster zit niet zo
maar dwars op haar paard. maar 
in de 'amazonezit'. In die tijd 
mochten de dames enkel in deze 
houding (met twee benen naar één 
kant) op een paard zitten, zover dat 
al mocht1 

Met vriendelijke groet, 
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Oud-medewerkers Openbare Werken hadden heel 
zwaar werk en realiseerden ook grote projecten 

Vrijwel alles gebeurde vóór 1970 
met schop en riek 

ANDRÉ MOORS 

Bepaald trots mag de afdeling meer dan 1 00 km sloten en wa-

Openbare Werken van de ge- ter/open, het maaien en afsteken 

meente Baarfe-Nassau zijn op de van bermen, het bestraten van 

vele grote projecten die in eigen weggetjes met keien, het aanleg-

beheer werden gerealiseerd. gen van asfaltwegen, het kappen 

Maar hadden de mensen die vroe· van hout. Het destijds in eigen 

ger bij Openbare Werken werkten 

een gemakkelijk, rustig baantje? 

Nou, vergeet het maar! Tijdens 

het interview met vijf inmiddels 

gepensioneerde buitendienstme

dewerkers, allen geboren in de 

jaren '30, is mij dat in ieder geval 

wel duidelijk geworden. Harrie 

van den Brandt, Gust Haagen, 

Jaon Laurijssen, Gust Verheijen 

en Jaon van Steen vertellen veel 

interessants over hun tijd bij de 

gemeente. Een gemeente met 

een bijzonder groot buitengebied. 

En vooral dáár moest zwaar werk 

beheer ophalen van huisvuil was 

zwaar en vies. Toen dorp Noord 

in ontwikkeling kwam, moest 

ook daar het nodige werk verzet 

worden. En dat allemaal met heel 

eenvoudige hulpmiddelen. Dat 

is vandaag de dag wel anders. 

Kortom, een kijkje terug in die tijd 

is alleszins de moeite waard om 

te lezen! 

Even voorstellen 

Gust Verheijen start zijn werk
zaamheden bij de gemeente in 
1965. Hij wordt door het raadslid 
Peet Olislaegers gevraagd om 
tractorchauffeur te worden. Later 

verricht worden. Zoals bij het van 

Allerheiligen tot Pasen ruimen van 
Jaon van Steen • Gust Haagen • Gust Verheijen • Jaon Laurijssen. Harrie van 
den Brandt was bij het maken van deze foto verhinderd. 
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Harrie van den Brandt 

bestuurt hij de eigen vuilniswa
gen en verricht hij ook andere 
werkzaamheden. In 1985 wordt 
hij op 51-jarige leeftijd afgekeurd 
vanwege rugproblemen. 
Jaon van Steen begint in 1980 
op 42-jarige leeftijd. "Daarvoor 
werkte ik in het hout en van 1975 
tot 1980 bij de BSW voor de 
gemeente. Ik werkte vooral in de 
plantsoenen. Toen ik 61 werd, ging 
ik met VUT." 
Jaon Laurijssen, geboren en 
getogen in Ulicoten, begint bij de 
gemeente in 1956. Hij is dan 26 
jaar. Daarvoor is hij opperman bij 
de gebroeders Van Tilborg. "Ik wier 
het beu om d'e stenen te draogen." 
Belangrijkste taak van Jaon was 
het onderhouden van de waterlo
pen, huisvuil ophalen en de laatste 
jaren beheerder van de sportzaal 
in Ulicoten en Baol. "Ik was daar 
eerst niet blij mee. Moest er ramen 
wassen, schuren en dwei1en, werk 
dat ik nooit gedaan had. Ik zette 
er alles klaar voor de scholen en 
ruimde alles weer op. Na dat moei
lijke begin heb ik het altijd graag 
gedaan. Op 1 oktober 1989 ben ik 
met VUT gegaan." 
Op 1 september 1955 komt Gust 

Haagen, geboren in 1935, bij de 
gemeente in dienst. Gust deed van 
a les. Metselen, timmeren, riolen 
mee leggen, huisaansluitingen voor 
de riolering maken. Beginjaren '80 
wordt ook hij afgekeurd. 
Tot slot Harrie van den Brandt, 
geboren in 1934, komt bij de ge
meente werken in 1950. In 1964 
vo.gt hij zijn vader Sooike op als 
hoofd Openbare Werken. Jarenlang 
is Harrie ook commandant van de 
plaatselijke brandweer. Hij vertrekt 
bij de gemeente op l juli 1990. 
Dan gaat hij genieten van de VUT. 

De mannen zitten op hun 
praatstoel en gaan terug in de 
tijd 

Gust Haagen: "Toen ik in 1955 bij 
de gemeente begon, had ik een 
stuk of zes collega's: Jac van den 
Brandt, Suske van Sas, Jef Laurijs
sen, Peer Remeijsen, Jaoneke 
Adriaansen, Fran Leijten en Jef 
Versmissen. Een jaar later kwam 
Jaon Laurijssen er bij en weer wat 
later Fonske Keustermans. Met 
de schop op onze fiets gebonden 
reden we naar de plaats waar 

we die dag zouden werken, hoe 
ver dat ook was. En om half acht 
begonnen we daar. Tot half zes. 
Later werden de werkdagen een 
beetje korter." 
Jaon Laurijssen was gedeeltelijk 
aangenomen om te werken in 
Ulicoten. Meestal werkte hij er 
moederziel alleen. Onvoorstelbaar 
is dat hij duikers helemaal alleen 
legde. Hij weet zich nog heel goed 
te herinneren dat het weggetje op 
Postel in Ulicoten met verschil
lende mensen gemaakt m0€St 
worden. Dat weggetje liep van de 
boerderij van Jaon van den Brandt 
tot aan het Klompke. 
Jaon: "In die zandbaan werden 
klinkers gelegd. Ik moest die 
aandragen voor de twee straten
makers. Suske van Sas en Jacvan 
den Brandt. Het was best zwaar 
werk. Jef Schoenmakers was in 
opleiding voor stratenmaker. Alleen 
bij echt slecht weer schuilden we 
in een schuur of zo." 
Het eerste werk van Jaon van 
Steen was volgens zijn zeggen het 
mee aanleggen van de eerste ten
nisbaan in Baarle. "Samen met Jos 
Voeten deed ik het grondwerk. Jos 

Medewerkers van de gemeente zijn in 1957 de weg op 
Postel aan het bestraten. V.l.n.r. Frans van Sas - Jaak van 
den Brandt (geknield) • Peer Remeijsen • Jaon Laurijssen • 
Jef Laurijssen. 
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Fons Keustermans was bij zijn 
collega's bijzonder geliefd. Als 
jongeman droomde hij er van om 
kluizenaar te worden . 

met de tractor, ik met de schop. Ik 
moest alles met de schop goed plat 
leggen en anderen brachten daarna 
de gravel aan." 

Werden beiden uitgenodigd bij de 
officiële opening, vraag ik mij af. 
Jaon: "Nee, ik toch niet! Maar ja, 
commentaar van de tennisclub 
hebben we ook nooit gehad. En 
dat Is toch ook al wat. Ik weet in 
ieder geval zeker, tegenwoordig 
heeft het gemeentepersoneel het 
veel gemakkelijker. Het zware 
handwerk is voorbij. Machines 
doen hun werk en er wordt heel 
veel uitbesteed." 

Gust Verheijen's eerste werk was 
grondwerk in de Baroniestraat 
"Sus Koks was er bezig met het 
bouwen van huizen. Ik moest daar 
zavel met de voorlader aanvullen. 
Dat was de eerste keer dat ik met 
een voorlader op de tractor werkte. 
We moesten ook bomen snoeien 
met een kapmes op een lange 
stok of. zoals op de Singel en Sint 
Anna plein, op een ladder tegen de 
bomen. Ook dat gaat tegenwoordig 

Op deze mooie tekening van Antoon van Tuijl is te zien hoe 
sloten geruimd werden. 

met die hoogwerkers wel anders ." 
Jaon van Steen: "Dikwijls waren 
in die tijd sloten helemaal dicht
gereden omdat de aangrenzende 
akkers geploegd waren door de 
boeren. Bijvoorbeeld de sloot op de 
Veldbraak bij Stan de Bie tot aan 
de draai toe, zo'n twee kilometer 
lang. Daar heb ik met Jan Ker
remans en Fons Keustermans de 
nod ige tijd gewerkt. Eerst maaiden 
we de graskanten van die sloot met 
een schouwzeisje en dan werd de 
sloot met de schop uitgediept. Met 
een riek gooiden we dan alles wat 
uit de sloot kwam aan weerskanten 
op de akkers. De boeren moesten 
dat dan zelf opruimen. Soms pro
testeerde er wel eens boer als die 
vond dat er meer dan de helft op 
zijn grond lag en dus te weinig op 
de grond van een andere boer. Ja, 
dat werk met de schop in de sloten 
heb ik zes jaar lang gedaan." 

'We hebben heel wat lomp 
werk verzet' 

Grotere waterlopen, zoals het 
Merkske van Baol-brug naar het 
Groeske en verder, werden ook 
met de hand uitgemaaid. Eigenlijk 
onvoorstelbaar. Dat gold ook voor 
de Bremer en andere waterlopen. 
En de schoppen en rieken en zeis
jes moesten de mannen zelf goed 
schoonmaken en slijpen. 
Gust Haagen: "Ik zal jou vertellen, 
op de opslagplaats van Openbare 
Werken aan de weg naar Ulicoten 
moesten wij nog al eens vrachtau
to's met zand laden, dat bestemd 
was voor de gladheidbestrijding. 
We gooiden dan dat zand met de 
schop er op. Ja. met de schop! 
Als het glad was kieperden Fonske 
Keustermans en Jan Kerremans 
dat zand 's nachts weer met de 
schop van de vrachtwagen, bijvoor
beeld op de weg naar Castelre. In 



ieder geval niet op Hertogse grond, 
zoals in de Kapelstraat en de Klok
kenstraat Dat was er niet bij. 
Gust Verheijen: "En nog iets, kant
keien van wel tien kilo moesten wij 
in Rijkevorsel met de hand op de 
vrachtwagen laden en bij de aan te 
leggen straat er weer met de hand 
afhalen." 
Jaon van Steen: "Ja. we hebben 
heel wat lomp werk verzet!" 
Gust Haagen wil perse iets kwijt 
over oud-collega Fonske Keus
termans. "Fonske was unne 
heel goeie mens. Unne harde 
werker. Altijd doorgaan. Als het 
sneeuwde zei hij, doorgaan, van 
sneeuw word je niet nat. Dat kun 
je afschudden. Fonske was bijna 
altijd met de schop in de sloten te 
vinden. Hij hield nooit op." 
Jaon van Steen vult aan: "Fonske 
was ook unne echte natuurmens. 
Hield alles bij. Als hij een speciaal 
vogeltje zag. vertelde hij er over. 
Hij was een heel fijne collega." 

Toezicht op de mannen werd 
uitgeoefend door Sooike van den 
Brandt, later door zijn zoon Harrie. 
Volgens Gust Haagenkwam Sooike 
altijd op zijn brommertje. 
"Ik weet nog dat Harrie en ik op 
Postel bezig waren en dat Sooike 
zijn brommertja tegen de vrachtau
to zette. Ik was bezig met het met 
mijn schop gooien van zand op 
die vrachtwagen. Sooike zei toen 
tegen Harrie dat hij die vrachtauto 
veel beter anders kon zetten. Har
rie doet dat en ja hoor ..... Sooike 
kijkt naar zijn brommertja en zegt, 
verdomme, alles van dat ding staat 
nou scheef!" 

Dorp Noord komt tot 
ontwikkeling 

In 1950 waren er nauwelijks 
plantsoenen in Baarle. De eerste 

Hier is de Generaal Maczeklaan in wording. Medewerkers 
van een ingehuurd bedrijf leggen de trottoirbanden. 

uitbreidingsstraat was toen de 
Burgemeester de Grauwstraat 
Dierenarts Schoorlemmer was de 
eerste die in Dorp Noord aan de 
Generaal Maczeklaan bouwde. 
Openbare Werken moest toen voor 
hem nog een puinweggetje leggen, 
anders kon hij niet thuis komen. 
Vooral eind jaren '60 komt er 
steeds meer onderhoudswerk bij 
als in Dorp-Noord begonnen wordt 
met de aanleg van meer straten. 
En na de aanleg van sportpark 
Boschoven komt er plotsklaps 
40.000 m2 onderhoud bij. Bartje 
Hereijgers die voordien het gras
maaien in z'n eentje had gerund, 

kon dat werk niet meer alleen aan. 
Hij kreeg steeds meer hulp. Ook 
de B.S.W. werd op dit onderdeel 
actief. 

Er moest ook riolering gelegd wor
den in de straten in Dorp Noord. 
Gust Haagen weet er nog alles van. 
"Ik weet nog dat Chat Vermeeren 
de zaak uitgroef op de Gene-
raal Maczeklaan. Met een oude 
takelwagen van Louike Brasens 
takelden wij buizen van een meter 
doorsnee en lieten die dan in de 
diepe gleuf zakken. Aan de bin
nenzijde moest ik die buizen op de 
naden dichtkitten." 

Dorp Noord in realisatie. Deze foto is gemaakt op de hoek van de Nassaulaan 
en de Herenstraat Op de achtergrond de later afgebroken boerderij van de 
familie van Tilburg. De monumentale lindebomen bleven gelukkig staan. 



Contacten op het 

gemeentehuis 

Ik ben we1 benieuwd hoe de 
taakverdeling tussen de gemeen
temedewerkers tot stand kwam. 
Was er een vorm van werkoverleg, 
vraag ik hen. Janus Laurijssen en 
Gust Verheljen: "Werkoverleg? Wat 
is dat? Sooike en Harrie zeiden wie 
wat moest doen. Meer niet. ledere 
week kregen we een opdracht 
mee. En wij deden dat gewoon. 
Protesteren deden we nooit. Je had 
trouwens niks te vertellen." 
Opvallend is toch ook wel dat de 
eerste jaren het kantoorpersoneel 
en het personeel van O~enbare 
Werken twee aparte personeelsver
enigingen kenden. Op mijn vraag 
waarom dat zo was reageert Gust 
Verheijen: "Heel simpel, wij had
den vuile kleren aan. die mannen 
zuivere kleren." 

De eerste werkdag 
van Harrie van den Brandt 

1 mei 1950 is de eerste werk
dag van Harrie. Op die cag en 
tijdens vele jaren die volgen, was 

Openbare Werken gehuisvest in 
een klein bijgebouw achter het 
volledig verdwenen gemeentehuis. 
Bij de bevrijding was namelijk het 
gemeentehuis volledig vernield. 
Op zijn eerste werkdag moest 
Harrie toen met enkele collega's 
de tankvallen gaan begraven die 
door de Duitsers op de zandwegen 
zuidelijk van de kern van Baarle
Nassau waren aangebracht om 
de geallieerde tanks te stoppen. 
Betonnen fundamenten waren 
voorzien van één-meter hoge 
spoorstaven. 
"Een twee meter diepe sleuf werd 
naast de versperring aangebracht 
in de hoop dat we het gevaarte 
konden kantelen. Dit laatste bleek 
evenwel niet mogelijk. Mijn vader 
Sooike kwam met secretaris van 
Gompel de situatie ter plaatse 
bekijken. Zij concludeerden dat er 
maar één oplossing was, door de 
versperring te injecteren met dyna
miet en vervolgens tot ontploffing 
te brengen. Het lukte wonderwel," 
aldus Harrie. 
Een paar jaar later, in 1954, wordt 
begonnen met de herbouw van het 
gemeentehuis. 

links achter het gemeentehuis is de kleine opslagruimte van Openbare Werken 
zichtbaar. De deuropening leidt naar het openbaar urinoir. 

26 van wirskaante 2013/2 

Harrie: "Het grondwerk hierbij 
werd volledig door Openbare Wer
ken met handkracht uitgevoerd. 
De hele bouwput werd tot de vaste 
grond uitgegraven en nadien met 
ophoogzand uit eigen depot aan de 
Ulicotenseweg, tot maaiveldhoogte 
opgehoogd. " 

Dadendrang van burgemeester 
De Grauw 

Volgens Harrie van den Brandt was 
burgemeester De Grauw een man 
die enorm veel voor de gemeente 
Baarle-Nassau heeft betekend. 
Zeker op het terrein van Openbare 
Werken manifesteerde hij zich 
meer als een zakenman dan als 
burgemeester. Hij werd eind 1944 
aangesteld tot burgemeester van 
Baarle-Nassau . Hij wist met name 
de afdeling Openbare Werken 
zodanig te stimuleren dat werken 
ter hand werden genomen waar 
andere gemeenten nog niet aan toe 
waren. 
Harrie: "Deze afdeling met vijftien 
medewerkers. onder leiding van 
mijn vader Frans (Sooikel van den 
Brandt, kreeg taken opgedragen 

Burgemeester de Grauw kende een 
grote dadendrang. 



In 1965 krijgt burgemeester de Grauw een Koninkl ij ke 
Onderscheiding. V.l.n.r. de weini.g vrolijk kijkende 
gemeentebestuurders Jos Willems • Pro Tuijtelaars • Jaon 
Verheijen • Piet van den Broek • Jan Laurijssen • Peet 
Olislaegers en hoofd Openbare Werken Harrie van den 
Brandt op weg naar de receptie. 

die normaal buiten het takenpakket 
van Openbare Werken lagen. Op l 
september 2012 was het overigens 
precies honderd jaar geleden dat 
Sooike als dertienjarig jochie in 
dienst kwam bij de gemeente. Op 
tweeëndertigjarige leeftijd werd hij 
bevorderd tot gemeenteopzichter 
en kreeg de leiding over Openbare 
Werken. 

vangrijke werken, geheel in eigen 
beheer, ten uitvoer bracht." 

Watersnoodramp 1953 

De Grauw was een van de eerste 
burgemeesters in Brabant die vol
gens Harrie zijn diensten aanbood 
om aan de dichtingswerken van 
de dijken zijn medewerking te 
verlenen. 
"Een vrachtwagen vol met jutezak
ken, geschonken door zakkenhan
del P. Aarts aan de 

Donkerstraat in Baarle-Hertog, 
werd door onze chauffeur Fran 
l eijten richting Oudenbosch 
gereden. Daar was een depot 
ingericht waar alle hulpverleners. 
met de inzet van vele vrijwilligers. 
de zandzakken konden vullen. Die 
werden vervolgens, gecoördineerd 
door de militairen, naar het ramp
gebied gereden. Twee weken lang 
werd deze hulpverlening in stand 
gehouden, waarbij ook Openbare 
Werken van Baarle-Nassau actlef 
bleef." 

Huisvuil ophalen 

Tegenwoordig. vanaf ongeveer 
1985, wordt het ophalen van 
huisvuil uitbesteed. Voor die tijd 
gebeurde dat in eigen beheer, toen 
óók voor Baarle-Hertog. Jaon 
Laurijssen weet er alles van. Hij 
haalde zestien jaar lang het huis
vuil mee op. 
"De inwoners zetten toen allerlei 
teilen. tonnen, bakken, dozen. 
vaten mee allerlei troep, ook ijzer
waren. aan de straat. Wij moesten 
die zware troep met z'n tweeën 
met onze handen in de laadbak 
van de vrachtauto zetten. Bartje 

Na de oorlog werkte burgemeester 
de Grauw met grote voortvarend
heid aan de ontwikkeling van de 
gemeente, waarbij het buitenge
beuren centraal stond. Talrijke 
plannen werden gemaakt waarmee 
diverse buurtschappen uit hun 
isolement werden gehaald. Wan
neer door de Gemeenteraad een 
krediet voor wegen was gevoteerd, 
werd Sooike door de burgemeester 
verzocht een taxi te regelen bij 

Deze gemeentelijke vuilniswagen kon in 1965 al geladen 
worden met gemeentelijke huisvuilemmers. V.l.n.r. de 
kinderen Jan - Ria • Ad • Henk • Ton Severijns. 

Jan van Gorp, waarmee zij beiden 
de reis naar de grindgroeven in 
Wessem (Limburg) maakten om 
honderden tonnen grind en zand 
aan te kopen, benodigd voor de 
aanleg van nieuwe asfaltwegen. 
Burgemeester de Grauw was maar 
wat trots dat hij zijn vele collega's 
kon vertellen dat zijn eigen afdeling 
Openbare Werken dergelijke om-



Hereijgers en andere keren Fran 
Leijten stonden in de laadbak en 
gooiden die vaten en tonnen dan 
leeg. Bij de camping van Sloekers 
op de Bredaseweg stonden iedere 
week soms wel twintig vaten van 
tweehonderd liter. Geen oren er 
aan en loeizwaar. Op de Singel bij 
den Engel stonden soms wel twin
tig vuilnisemmers mee etensresten 
met volop wormen en maaien. 
Boven op de emmers lag veel meer 
troep dan er in." 
Gust Haagen vult aan: "Als de 
vrachtwagen vol zat reden we er 
mee naar brandkuilen en vennen 
om die dicht te gooien. In zo'n 
ven, bijvoorbeeld bij Baol-brug, 
wemelde het van de ratten als we 
daar aankwamen. Trouwens, ook 
de vuilstort in Ulicoten was eerst 
een ven." 
Jaon Laurijssen: "En als we dan 
klaar waren met huisvuil ophalen, 
mocht ik daar naar toe om alles 
plat te zetten met de riek. Waarom 
die vennen dicht moesten? Dat 
weet ik niet. Dat was opdracht. 
En dan nog iets. Ik heb ooit mee 
gemaakt dat er een dode hond in 
een vuilemmer zat. Het was in en 
op die emmer een en al maaien! 
De emmer stond bij het huis waar
van de voordeur open stond. Toen 
heb ik de emmer met de hond er 
in, in de gang gezet en de deur 
dicht getrokken! Later, zeg vanaf 
1965, werd het werk gemakkelij
ker toen er echte vuilnisemmers 
kwamen en een echte vuilniswa
gen. Op de vuilstort in Ullcoten 
heb ik ook nog ruim negen jaar 
toezicht gehouden omdat ook par
ticulieren daar kwamen storten." 
Gust Verheijen: "Illegaal storten? 
Alles mocht. Ik was een keer de 
zaak op de stort in Ulicoten mee 
de tractor aan het plat douwen. 
Chat Simons van Loveren kwam 
toen mee een Volkswagentje, rijdt 
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hem aan de kant van het gat, stapt 
uit, geeft z'n auto een duwtje en 
die valt in dat gat. Zijn vrouw stond 
met een andere auto klaar en 
samen reden ze weer op huis aan. 
Achille Verheijen, de garagehouder, 
bracht er een keer een vaatje met 
afgelopen, vuile olie en stak die 
olie in brand. Ja, er gebeurde van 
alles." 

Wegen bestraten en 
asfaltwegen aanleggen 

Openbare Werken had in de jaren 
'60 een eigen stratenmakersploeg, 
gevormd doorJacvan den Brandt, 
Suske van Sas, Jef Laurijssen, Peer 
Remeijsen en Jef Versmissen. Dit 
vijftal legde diverse wegen aan en 
reconstrueerde eveneens diverse 
wegen. Enkele voorbeelden zijn de 
weg van het Voske naar Groot
Bedaf, Driehuizen-Pineind en de 
wegen door de buurtschappen 
Boschoven, Hoogeind, Heikant en 
Veldbraak. Heel veel zandwegen 
werden van een puinfundering 
voorzien waarover later een asfalt-

verharding werd aangebracht. 
De allereerste weg die volgens Har
rie in asfalt werd aangelegd was 
in 1953 de Molenbaan, vanaf de 
bebouwde kom tot aan de splitsing 
Gorpeind-Eikelenbosch. 
Bij steeds meer reconstructies 
werd ook de wegbreedte vergroot 
van drie naar vijf meter. Het puin, 
benodigd voor deze verbredin
gen langs beiden zijden van de 
bestaande weg werd met eigen 
vrachtwagens op diverse plaatsen 
gehaald in Tilburg. 
Het eerste werk dat Gust Haagen 
moest verrichten was puin met 
een hamer kapot slaan dat in de 
zandbaan van Boschoven naar de 
huidige Generaal Maczeklaan was 
gereden. 
"Eerst werd het nodige zand uit 
het weggetje met een tractor 
verwijderd. Daarna kiepte een 
vrachtwagen grote stukken puin in 
de bedding, zo'n 25 cm dik. Die 
brokken waren soms zó zwaar, dat 
ze nauwelijks te dragen waren. 
Vervolgens moesten wij die brok
ken met een hamer kapot slaan. 

Tijdens de werkzaamheden in 1956 aan de weg van Boschoven naar het 
centrum kwam een vrachtwagen van Chat Vermeeren die voor dat werk geladen 
was met grind, op het Bels Lijntje in botsing met een goederentrein. 



Medewerkers van de gemeente zijn in 1962 op de 
gemeenteopslag aan de Baarleseweg volop bezig met het 
mengen van emulsie met zand en grind voor de eigen 
wegenbouw. Boven op de molen Gust Haagen. Verder 
v.l.n.r. Karel van Steen -....... - Bartje Hereijgers - Gust 
Wouters- Jos Voeten. 

Een nieuw asfaltwegdek wordt gelegd in de buurtschap 
Heikant. V.l.n.r. Fran Leijten- Nlco Jacobs- Jan Kerremans 
- Fans Keustermans- Gust Haagen- Jef Laurijssen. Op de 
voorgrond Louis Bervoets. 

Nogmaals de aanleg van de weg In buurtschap Heikant. 
V.l.n.r. louis Bervoets - Jef Laurijssen - Gust Haagen - Jan 
Kerremans - Frans Leijten - Nico Jacobs. 

Er wordt ca. 1983 met externe aannemers volop gewerk1 
aan de reconstructie van de Meerleseweg. 

Héle dagen aan één stuk! Er werd 
niet gevraagd of je daar moe van 
werd. En dan moest je nog alles 
egaliseren met de hand en met de 
riek. Fran Leijten reed er daarna 
met de wals over. Toen dat klaar 
was. werd er asfalt op gedraaid. In 
1956 is de weg officieel geopend," 
aldus Gust. 

Zoals eerder vermeld, werd in het 
begin in het Limburgse Wessem 
zand en grind voor de aanleg van 
wegen aangekocht. Volgens Harrie 
werden bij de firma Smid en Hol
lander in Hoogkerk bij Groningen 
honderden vaten emulsie (eshalite 
half stabiel) besteld, die in drums 
van 200 liter werden aangevoerd, 
samen met een voor die tijd 

De betonverharding op de Meerleseweg is aangebracht. 



Ba.lllLe-nassau, 3o-9-1964 opdracht om deze klus met het 
buitendienstpersoneel van de ge
meente Baarle-Nassau te klaren. 
Mede dank zij hun fantastische in
zet kon op sportpark Boschoven in 
1966 een mooi werkstuk worden 
afgeleverd, wat door de grondtech
nische dienst van de K.N.V.B. bij 
de keuring van de velden ook nog 
een huzarenstukje werd genoemd. 
Het nieuwe sportpark hoefde 
volgens de K.N.V.B. in kwaliteit 

Sooike van den Brandt (m) heeft zijn taak overgedragen 
aan zijn zoon Harrie (r). Harrie neemt de felicitaties van 
burgemeester de Grauw in ontvangst. 

en afwerking niet onder te doen 
voor menige accommodatie aan de 
top. Niet alleen burgemeester De 
Grauw, maar ook de hele afdeling 
Openbare Werken waren natuurlijk 
vereerd. gigantische mengmolen waarin het 

benodigde product werd gemaakt. 
"Op een gegeven moment vond het 
transport van grind en zand plaats 
door binnenvaartschepen met als 
bestemming Breda. Daar loste de 
firma Rasenberg het materiaal in 
grote trechters. Het Baarlese trans
portbedrijf van Chat Vermeeren 
met zi jn grote Scania's vervoerde 
dat zand en grind naar de gemeen
tewerf aan de weg naar Ulicoten. 
Daar werd met eigen personeel het 
product voor wéér een nieuwe weg 
klaar gemaakt," aldus Harrie. 

Aanleg van Sportpark 

Boschoven 

In 1964 bereikt Sooike van den 
Brandt zijn pensioengerechtigde 
leeftijd en draagt hij het stokje 
over aan zijn zoon. Die was toen 
al veertien jaar bij zijn vader op 
de afdeling Openbare Werken 
werkzaam. Tijdens de afscheidsre
ceptie van zijn vader wordt Harrle 
benoemd tot Hoofd Openbare 
Werken en in 1971 tot Comman
dant van de Vrijwillige Brandweer 
(Harrie werd in 1959 lid van de 
brandweer). 
"Meteen na mijn benoeming had 
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burgemeester De Grauw al een 
flinke klus voor mij. De gemeen
teraad had namelijk een krediet 
beschikbaar gesteld voor de aanleg 
van sportpark Boschoven. Met de 
woorden: 'laat nu maar eens zien 
wat je de voorbije jaren allemaal 
hebt geleerd', kreeg ik In 1966 de 

Het zwembad werd overigens ook 
in diezelfde tijd aangelegd. De 
firma Despla uit Venlo was daar
voor aangetrokken. n 

Het sportpark is niet het enige 
grote project dat onder verantwoor-

Een van de nieuw aangelegde voetbalvelden op 
sportpark Boschoven wordt in 1965 met een houten 
mal geëgaliseerd. V.l.n.r. Gust Haagen - Jos Voeten -Jan 
Kerremans (op de rug gezien) - Jef Laurijssen - Fons 
Keust.ermans- vader van Jaon Laurijssen (in Ulicoten Jef 
van Prowe genoemd). 



dit serieus is, antwoordt hij: "Ja 
ja, dat staat te gebeuren. Mijn 
collega-wethouder Jef van den 
Brandt en ik zijn het er over eens 
om van de braakliggende grond op 
het sportpark een manegeterrein 

Jos Voeten gebruikt in 1965 de wegenschaaf voor de voor
egalisatie bij de aanleg van de voetbalvelden. 

te maken voor de paarden- en po· 
nyvereniging en op het overige deel 
wordt een wieierbaantje aangelegd. 
Burgemeester Hogenbosch zou 
liever zien dat de ruimte waarop 
het wieierbaantje wordt geprojec
teerd voor een hockeyveld wordt 
gereserveerd, maar daar zijn Jef en 
ik het niet mee eens." 
Enkele weken later, wanneer ik 
voor de tekentafel sta om de laatste 
hand aan het ontwerp te leggen, 
komt plotsklaps de burgemeester 
op mijn kantoor. Wat ben jij hier 
aan het doen, vraagt hij met enige 
stemverheffing. Ik ben bezig met 
het ontwerp van de wielerbaan, 
burgemeester. Wil je daar onmid
dellijk mee stoppen, mijnheer van 
den Brandt. Weet jij dan niet dat 

delijkheid van de gemeente en 
door Harrie en zijn medewerkers 
wordt gerealiseerd, zo blijkt. Voor· 
beelden daarvan zijn de aanleg 
van riolering met pompgemaal 
naar Goordonk, aanleg drukrio
lering buitengebied en riolering 
naar sportpark Boschoven, aanleg 
industrieterrein inclusief riolering 
en de elektrificatie van Castel re. 
Vele wegen- en andere werken 
zouden nog volgen al kwam het 
moment steeds dichterbij dat voor 
dergelijke klussen steeds vaker 
aannemers met modern materieel 
werden ingeschakeld. 
Harrie: "Ik zou tekort schieten 
wanneer ik niet even stil zo•J staan 
bij de kwaliteiten van al die vijftien 
medewerkers van destijds. Zij 
waren even gemotiveerd als de 
leiding. Alleen met medewerkers 
met die kwaliteiten. blootgelegd 
door een burgemeester die hun 
werk vaak complimenteerde, kon 
dit alles worden bereikt. Aan al 
dit positieve kwam plotsklaps een 
einde toen burgemeester De Grauw 
op 6 december 1972 op 69-ja
rige leeftijd aan een hartaanval 
overleed." 

Aanleg atletiekaccommodatie, 
wieierbaantje en 
manegeterrein 

Begin jaren '80 vindt de realisa
tie van de atletiekaccommodatie 
plaats. En weer een tijdje later 
wordt daar nog een wieierbaantje 
en manegeterrein aan toegevoegd. 
Dit laatste kent volgens Harrie nog 
een opvallend verhaal. 
"Op een gegeven ogenblik komt 
wethouder Moors bij mij op 
kantoor met de vraag of ik in staat 
was een wieierbaantje te ontwer· 
pen. Wanneer ik hem vraag of 

er binnenkort weer verkiezingen 
zijn en er weer zieltjes gewonnen 
moeten worden, kreeg ik nog even 
mee. 
Niet lang daarna komt de aan
leg van het wieierbaantje en het 
manegeterrein toch in uitvoering. 
Ik mocht mijn plan dus alsnog 

De regeninstallatie doet zijn werk op de In 1965 nieuw 
aangelegde voetbalvelden van het sportpark. Bartje 
Hereijgers heeft er veel maaiwerk bij gekregen. 



afwerken. Helaas heb ik moeten 
constateren dat de wielerbaanin
vestering beter in de gemeentekas 
ware gebleven, getuige de staat 
waarin het voormalige wieierbaan
tje thans verkeert." 

Jan Kerremans (I} en Ad Raeijmaekers 
ruimen de bermen op Klein Bedaf In 
de jaren '80. 

Slot 

Aan het einde van het interview 
vraag ik aan de mannen of ze 
tevreden waren over hun loon. 
Jaon van Steen: "Daar werd niet 
aan gedacht of over gepraat. Ook 
op een ander kon je niet meer 
verdienen." 
Gust Haagen: "We hadden een 
keer een bijeenkomst genad bij 
Riggeling met mensen van de 
vakbond om te praten over meer 
loon. Miel den Drukker hoorde er 
van en zei toen heel boos: 'Ver
domme, dan moet je dáar niet zijn, 
dan moet je bij mij zijn!' Maar het 
had toch wel geholpen. We kregen 
vanaf toen kleding- en fietsvergoe
dingen. Ik moet wel zeggen, we 
krijgen vandaag de dag nog altijd 
een kerstpakket. Als je niet thuis 
bent, zetten ze het gewoon aan de 
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Gust Haagen en zijn vrouw Miet 
nemen in 1980 de felicitaties 
van burgemeester Hogenbosch in 
ontvangst t.g.v. het 25-jarig jubileum 
van Gust. 

voordeur. Vroeger moesten die pak
ketten perse afgegeven worden." 

Het was een gezellige buurt met 
de mannen van Openbare Werken. 
Door hun open inbreng zijn we 
heel wat aan de weet gekomen 

hoe het er vroeger bij Openbare 
Werken aan toe ging. Hartelijk 
dank daarvoor! 
Vast staat dat zij vroeger echte 
collega's waren die veel voor 
elkaar over hadden. Ze moesten 
weliswaar hard werken, maar toch 
denken ze met heel veel genoegen 
terug aan hun tijd bij de gemeente 
Baarle-Nassau. 

Mannen. het gaat jullie goed I 

In 1981 zijn Jaon Laurijssen en zijn 
vrouw Di na aan de beurt t.g.v. het 
25-jari.g jubileum van Jaon. 

Het personeel van Openbare Werken in 1980. 
Boven v.l.n.r. Jos Voeten • Jaon Laurijssen • Fons Keustermans • Louis 
Tuijtelaars - Ja on van Steen - Henk Goos • Bert van de Bosch • Jan Kerremans. 
Onder v.l.n.r. Gust Haagen - Ad Raeijmaekers- Frans Jacobs • Nico Jacobs
Gust Verheijen • Chris Schuurbiers. 



In Memoriam 

Helaas hebben wij in de afgelo

pen periode weer van zeven leden 

afscheid moeten nemen. 

Wij gedenken: 

Gerard Grimbergen, 
Alphenseweg 39 
5111 NB Baarle-Nassau 
overleden op 3 maart 2013, 

loos Tuijtelaars • de Graaf, 
Veldbraak 3a 
5111 HH Baarle-Nassau, 
overleden op 4 maart 2013, 

Raymond Römer, 
Lindekenstraat 31 bus 4 
2300 Turnhout 
overleden op 15 maart 2013, 

Treesje Koyen • Kok, 
Cor van der Bokstraat 9 
5111 VC Baarle-Nassau, 
overleden op 30 maart 2013, 

Lydie Smeulders · Van Hal, 
St. Janshot 14 
5111 W Baarle-Nassau 
overleden op 6 april 2013, 

Emma van de Lisdonk • Cornelis
sen, Oosteinde 5 
2387 Baarle-Hertog, 
overleden op 13 april 2013, 

Gaston Gulickx, 
Molenstraat 48 
2387 Baarle-Hertog, 
overleden op 13 april 2013, 

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. 
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Wafels van Marcel Gulickx 

MARCEL GULICKX 

Bij elke nieuwjaarsviering van 

Amalia krijg ik veel complimenten 

voor de kennelijk lekkere wafels 

die ik dan bak. Ook langs deze 

weg, hartelijk dank daarvoor. 

Op veler verzoek volgt on

derstaand informatie over de 

benodigdheden en de wijze van 

bereiden. 

Benodigdheden voor ca. 40 stuks. 
Let op, alles precies afwegen! 
10 eieren 
500 gr. suiker 
250 gr boter 
250 gr. margarine 
I pakje vanillesuiker 
650 gr. bloem (geen zelfrijzende 
bloem) 

10 eierdooiers en 5 eiwitten goed 

opkloppen samen met de suiker 
(wit kloppen). 
Boter en margarine smelten (niet 
te warm), dit bij het dooier-eiwit
mengsel voegen, bloem toevoegen. 

5 eiwitten met de vanillesuiker 
opkloppen, dit onder het mengsel 
spatelen. 

Wafelijzer moet goed heet zijn en 
dan ..... 

Bakken maar! 
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Marcel volop aan het werk tijdens de Nieuwjaarsviering in 2006. 

Lizette deelt de door haar man Marcel gebakken lekkernij uit, zo ook op deze 
foto uit 2006. 



Mijn Mathijssenbloed en rode draden 
in mijn leven (1) 

JES SEEGERS 

Het artikel in een eerdere Van 

Wirskaante, over Jeanne Couwen· 

berg-Scheltekens riep bij mij veel 

jeugd· en latere herinneringen 

op. Jeanne Schellekens heeft het 

onder andere over de grote familie 

Mathijssen die bij haar in de 

buurt woonde, over haar wiend· 

schap met Til Mathijssen en over 

Jef Mathijssen die misschien wel 

een oogje op haar had. Daarbij 

had zij het over de marechaussee 

die in hun buurt op paarden al 

schietend rondreed, waarvoor zij 

als klein meisje weggevlucht was. 

Bij deze Koninklijke Marechaus· 

see werd ik destijds als dienst· 

plichtige ingedeeld buiten mijn 

wil en weten om. Daarbij speelde 

vooral pastoor Koenraadt een be

langrijke rol. Een onderwerp waar 

ik graag in een van de volgende 

uitgaven van ons heemblad op 

terugkom. In het onderstaand ar

tikel en volgende keer beschrijf ik 

in grote lijnen de gebeurtenissen 

die bepalend zijn geweest voor 

mijn leven en de relatie tussen 

mij en de familie Mathijssen. 

Mijn grootouders van moeders 
kant 

Jan Mathijssen en Jans de Beer 
uit Riel zijn in 1897 getrouwd. Na 
eerst enige tijd in Riel te hebben 
gewoond, zijn zij op verzoek van 
de Spoorwegen. waar mijn opa 

werkzaam was bij het Werkspoor, 
verhuisd naar Alphen. Dit gebeurde 
aanvankelijk zeer tegen de zin van 
mijn oma omdat volgens haar me
ning de boerenbevolking in Alphen 
het hoog had zitten en neerkeek 
op de mensen in Riel. Kort voor 
1900 zijn zij toch verhuisd en 
gingen zij wonen in wachtpost 
17 bij Kwaalburg, waar de weg 
naar Baarle het spoor kruiste. Van 
deze wachtposten zijn er tussen 

Opa en Oma Jan en Jans Mathijssen • Oe Beer. 

Een routehuisje of, zoals velen dachten, een roethuisje. 
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Tilburg en Baarle-Grens in totaal 
zevenentwintig gebouwd in 1868. 
Ze zijn allemaal gebouwd volgens 
een vast plan, of zoals het toen 
geschreven werd volgens een 'Plan 
Général'. Deze wachtposten waren 
nog kleiner dan de weverswo
ninkjes in Tilburg. Daar klaagden 
de mensen over. De Spoorwegen 
besloten daarom in 1913 weer een 
'Plan Général' op te stellen voor 
vergroting van al deze wachtpos
ten. In 1914 is dit plan uitgevoerd. 
Ze kregen de vorm zoals wij ze nu 
nog kennen. De oorspronkelijke 
benaming van de wachtposten 
was 'Route Huisjes'. Ze zijn dus 
vernoemd naar de treinroute, 
in dit geval Spoor 29. Door de 
plaatselijke bevolking werd dat 
vertaald in 'roethuisjes'. Lang heb 
ik gedacht ·en blijkbaar velen met 
mij - dat de benaming 'roethuisje' 
afkomstig was van de uitstoot van 
roet door de stoomlocomotieven. 
Onterecht dus. Daarnaast had ik 
ook altijd gedacht dat de benaming 
'Beis Lijntje' ontleend werd aan 
de richting België. Ook onterecht. 
Het kreeg deze naam omdat het 
spoor. de wachtposten, seinhuizen 
en stations werden aangelegd door 
een Belgische Maatschappij. 
Nadat mijn groothouders hun 
intrek hadden genomen in de 
wachtpost ging mijn opa dagelijks 
met de personentrein naar zijn 
werk in Tilburg. Mijn oma kreeg 
de taak om telkens wanneer er 
een trein kwam, met een rode 
lantaarn het overige verkeer tegen 
te houden. Later kwamen er een 
paar kettingen en nadien werkte 
zij met rode vlag en spoorbomen. 
In dezelfde periode woonde een 
broer van mijn opa op de Tommei 
in wachtpost 24. Dat was Keeske 
Mathijssen met zijn gezin. Bij zijn 
kinderen waren o.a. ook een Jan 
en een Til, die zich later in Baarle-

36 van wirskaante 2013/2 

Hertog gevestigd hebben. 
( Bron Beis Lijntje + wachtposten; 
Archief Tilburg, o.a. Kusters) 

Ik was verbaasd om van mijn 
oudste nog in leven zijnde nicht te 
horen dat mijn oma er zo op tegen 
was om in Alphen te gaan wonen. 
Zij meende dat de boerengemeen
schap in dit dorp het hoog had zit
ten. Dat is opmerkelijk daar zij de 
dochter was van een welgestelde 
ondernemers- familie uit Riel. 
Hier heb ik nog wel eens aan moe
ten terugdenken toen ik verliefd 
werd op een Alphense boeren
dochter. Haar vader wees mij af 
omdat ik niet tot de boerenstand 
behoorde. Ik was te min voor hem 
en moest het uitmaken. Dat deed 
zeer1 Ik heb me toen voorgenomen 
me zodanig te ontwikkelen dat 
ik voor niemand hoefde onder te 
doen. 
Naast mijn volle werkweek deed ik 
twee avondcursussen. Alles samen 
heb ik wel zo'n dertien jaar avond
school gedaan om me op bouw
kundig gebied zo goed mogelijk te 
bekwamen. 
Ik vergat mijn eerste grote liefde 
niet, maar ben later gelukkig 
getrouwd met een andere boeren
dochter uit Hilvarenbeek. 

Ongeveer een jaar nadat de vader 
van mijn eerste verkering mij 
zo vernederend had afgewezen 
vanwege mijn afkomst, werd er 
ironisch genoeg weer een onder
zoek gedaan naar mijn achter
gronden. Vanwege de plannen die 
Defensie had voor mijn aanstaande 
dienstplicht, werd er geheel buiten 
mijn wil en weten om, een diep
gaand onderzoek ingesteld naar de 
persoon van Jes Seegers. Hierbij 
kwamen vragen aan de orde over 
onbesproken gedrag, rechtvaardig
heidsgevoel, verantwoordelij kheids-

gevoel en dat soort zaken. Defensie 
kwam hierbij tot andere conclusies 
dan die hooghartige pa een jaar 
eerder. 
Ik kreeg een extreem zware en 
lange diensttijd, die Defensie be
stempelde met termen als eervol. 
kleine elite-eenheid en dat soort 
dingen. 

Mijn bedrijf 

Nadat ik 27 geworden was. heb 
ik een eigen bedrijf opgestart in 
de betonsector. De motivatie voor 
beton kwam voort uit de grote 
vraag naar betonproducten voor de 
agrarische sector in deze regio. In 
die tijd was levertijd belangrijker 
dan de prijs van het product. Dat 
bood natuurlijk de gelegenheid om 
daar maximaal van te profiteren. 
Op het moment dat de daling van 
de vraag naar deze producten 
begon in te zetten, heb ik contact 
gezocht met de HTS in Tilburg voor 
een uitgebreid marktonderzoek. 

Er was veel vraag naar 
betonproducten. 



Daar hebben enige leerlingen 
als stage- of eindopdracht aan 
deelgenomen. De uitkomst van het 
onderzoek was dat een goede om
schakeling gezocht moest worden 
naar voorgespannen betonpro
ducten waar een groeiende markt 
van verwacht werd. De technische 
kennis van voorspantechniek was 
slechts bij een klein aantal be
tonbedrijven bekend. Bij mij niet! 
Om deze achterstand in te halen, 
zocht ik contact met de Technische 
Universiteit in Delft. Een paar 
studenten Weg- en Waterbouw 
bogen zich over de moeilijke pro
blematiek, waaronder vooral ook 
de sterkteberekeningen. Ze werden 
begeleid en aangestuurd door 
een docent Bouwkunde van de 
HTS in Tilburg van wie ik al meer 
begeleiding had gehad. Nadat alles 
afgerond was, konden de eerste 
machines of spanbanen voor deze 
nieuwe techniek ontworpen en 
gebouwd worden. Terwijl aan de 
ene zijde van onze productiehal de 
productie voor de agrarische sector 
werd afgebouwd, werd aan de 
andere zijde de voorspanproductie 
opgebouwd. Jammer was wel dat 
ik nog maar zes jaar daarvoor de 
volledig geautomatiseerde na
chines voor de agrarische sector 
ontworpen had, waarna deze bij 
een plaatselijk constructiebedrijf 
gebouwd werden. Nu moest ik ze 
al afschrijven. 
Het invoeren van de nieuwe tech
niek kostte een berg geld en voor 
mij de nodige studie-uren. Hier 
stond wel een flinke opwaardering 
van het bedrijf tegenover. Voor de 
afzet van de voorgespannen pro
ducten vond ik een na enig speur
werk een inkooporganisatie van 
bouwmaterialenhandelaren. Die 
wilde de exclusieve verkoop van 
onze producten maar al te graag 
hebben. Door deze constructie 

Ons huis, met eigen handen gebouwd. 

was het mogelij k om hun netwerk 
voor de afzet van onze producten 
in geheel Nederland te gebruiken. 
De gemaakte afspraak was simpel: 
wij {Seegers Beton BV) produceren 
en jullie verkopen. Dat hebben ze 
ook gedaan. Ook de prijsafspraken. 
de manier van berekenen van de 
jaarlijkse prijsindexering en andere 
financiële zaken werden op papier 
vastgelegd. Deze afspraken werden 
door deze organisatie stipt nage
komen. De onder Kiwa Certificaat 
op de markt gebrachte producten 
liepen goed. De kwaliteitscontro
les, één keer per maand voor dit 
certificaat, had ik ondergebracht 
bij een extern onderzoeksbureau. 
De Kiwa zelf bracht twee keer per 
jaar onaangekondigd een bezoek 
aan het bedrijf voor eigen kwali
teitscontroles en controles over de 
maandelijks uitgevoerde controles. 
Na enige jaren kreeg onze omzet 
nog een extra impuls doordat 
architecten onze producten gingen 
voorschrijven in de bestekken van 
(soms grote) bouwprojecten. 

Geen emotionele band 

Vanwege gebrek aan opvolging 
en de stress die een dergelijke 
onderneming met zich meebrengt, 
besloot ik op mijn 55• jaar te 

stoppen met mijn bedrijf, alles te 
verkopen en te gaan genieten van 
het leven. Die beslissing was voor 
mij niet moeilijk omdat ik geen 
enkele emotionele band had met 
het bedrijf. Het was voor mij niets 
meer dan een instrument om mijn 
doelstellingen te realiseren. Anders 
lag het voor het huis dat ik eerder 
met eigen handen gebouwd had. 
Hier waren drie van onze vier 
dochters geboren, opgegroeid en 
vanuit dit huis uitgevlogen. Zowel 
bij mijn vrouw als bij mij was het 
emotioneel moeilijk om dit huis 
met zijn vele herinneringen te 
verlaten. 
Bij het opstarten van het bedrijf 
had ik vier doelstellingen. Na de 
harde afwijzing in mijn jongere 
jaren, wilde ik bewijzen dat ik 
goed voor mezelf en anderen kon 
zorgen. Daarnaast wilde ik mijn 
gezin in een redelijke welstand 
kunnen onderhouden. Ik wenste de 
mogelijkheid te hebben om onze 
kinderen te laten studeren en als 
vierde wilde ik voldoende financi
ele middelen voor een onbezorgde 
oude dag. Alle gestelde doelstel
lingen waren gehaald binnen een 
termijn van achtentwintig jaar. 
Ti jdens deze jaren had het bedrijf 
ook voldoende zijn maatschappe
lijk en sociale verantwoordelijkheid 
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genomen ten opzichte van de om
geving. Hieronder viel o.a. financi
ele ondersteuning van verenigingen 
en culturele activiteiten zoals 1000 
jaar Baarle. Bij het vijfentwintigja
rig jubileum van het bedrijf kwam 
de grote actie ten behoeve van 
de kapel van Nijhoven. Tenslotte 
moesten er binnen het bedrijf ook 
voldoende zekerheden worden 
ingebouwd voor de medewerkers 
en voor de vaste klanten. Toen dat 
allemaal geregeld was, kon het 
bedrijf verkocht worden. 

Nijhoven, mijn broer en ik 

Mijn broer Jan - die nog al eens 
impulsief voor de dag kan komen 
·had het idee opgepakt om in de 
kapeltuin de veertien staties van 
de kruisweg te restaureren. De 
beeldengroepen waren gehavend 
of verdwenen en een aantal van 
die staties stond op omvallen. 
Restauratie ging naar zijn mening 
alleen als ik hem daarbij hielp met 
sponsoring en ondersteuning van
uit mijn bedrijf. Ik vroeg drie dagen 
bedenktijd waarna ik akkoord ging. 

De kapeltuin van Nijhoven. 
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Maar ik had twee voorwaarden: 
dan doen we ook, meteen daarna 
de restauratie van de vijftien 
'Geheimen van de Rozenkrans' 
en de 'Zeven Smarten van Maria', 
de twee reeksen kleinere kapel
letjes. Daarnaast wilde ik dat het 
zo uitgevoerd werd dat de kerk 
de geldknip volledig gesloten kon 
houden. Na enige bedenking ging 
hij hier weer mee akkoord, onder 
de voorwaarde dat ik niet te hard 
van stapel zou lopen. Hij kende 
mij tenslotte! Omdat zijn bedrijf 
net het zilveren jubileum achter 
de rug had en dat van mijn bedrijf 
eraan zat te komen, leek het ons 
een mooie geste om dit karwei als 
een duurzame gift aan de gemeen
schap te doen. Mijn bedrijf nam 
de sponsoring op zich van alles 
wat 'grijs' geworden is bij de kapel. 
Het bedrijf van mijn broer zou een 
gelijkwaardige sponsoring doen in 
de vorm van de betonmallen, de 
voorzetramen, het houten kruis op 
de calvarieberg, enz. De betonmal
len vielen voor mijn broer duur 
uit. De betonnen vormen moesten 
spiegelglad uit de bekisting komen. 

Een van de gerestaureerde 
kruiswegstaties. 

Voor dat repeterend werk hadden 
wij samen een techniek ontwikkeld 
waarbij eerst het gestorte beto
nelement door luchtdruk zwevend 
in de mal gebracht zou worden 
voordat het er verder uitgetakeld 
werd. Deze techniek was nodig 
om de betonnen omkastingen 
heel te houden en de mal niet te 



beschadigen. Ik zou de berekenin
gen doen, wat resulteerde in een 
druk van 0.4 bar. Bij minder ging 
het element niet zweven en bij 
meer zou de mal uit elkaar kunnen 
knallen, wat ook niet gewenst was. 
Met deze gegevens kon mijn broer 
aan de slag. De mallen moesten 
luchtdicht zijn. Bij de maatvoering 
was slechts een speling van 1 mm. 
toegestaan vanwege luchtdrukver
lies. De mallen moesten de lucht
druk aankunnen. Uiteraard was dit 
een uitdaging voor mijn broer en 
natuurlijk kreeg hij dat voor elkaar. 
Het was wel spannend bij de 
eerste ontkisting! Het resultaat was 
beter dan verwacht. 

Werkgroep kapel van Nijhoven 

Kort nadat wij onze besluiten voor 
de restauraties hadden genomen, 
moest er vanwege taakverdelingen 
een werkgroep opgericht worden. 
Hierbij maakten wij een foutl Wij 
zagen over hoofd dat het beter 
geweest zou zijn, het geheel onder 
te brengen in een stichting. Daar
door zou het verderop in het totale 

De kapelletjes van de Zeven Smarten 
van Maria en de Calvarieberg. 

project een stuk gemakkelijker 
geweest om meerdere landelijke 
en provinciale subsidies binnen te 
halen vanwege de monumentale 
status van de kapel en de kapel
tuin. Helaas, maar gedane zaken 
nemen geen keer. 

Inmiddels was het zover dat ik kon 
beginnen met de eerste plannen en 
tekeningen. Ondertussen ontwik
kelde zich bij mij het idee om ook 
de kapel zelf grondig te restau
reren, zodat deze zonder verder 
onderhoud weer jaren mee kon 
gaan. Ik dacht eraan buitenverlich
ting aan te brengen, wilde riolering 
aanleggen, de paden verharden 
met dolomiet en verder alles doen 
waarmee een opwaardering van 
het geheel zou plaats vinden. Het 
leek mij niet verstandig om dit 
allemaal aan onze Jan te vertel
len. Ik beloofde hem immers niet 
te hard van stapel te lopen. Ik wist 
toch wel dat ik op zijn loyaliteit 
kon rekenen als het zover was. 
Hij is mijn broer; wij zijn het nooit 
eens geweest maar wel altijd eens 
geworden I 

Het monumentje bij het asuitstrooiveld. 

De klokkentoren. 

Dankzij vele andere vrijwilligers 
en sponsoring door anderen 
verliep het project voortreffelijk. 
We liepen zelfs in op het geplande 
tijdschema. Gedurende deze 
periode hoorde mijn broer en ik 
van pastoor Maickel Prasing dat 
het hem zo mooi zou lijken als de 
klokken van het SOS gebouw, die 
daar toch maar nutteloos hingen, 
zouden kunnen luiden bij de kapel. 
Een wens waar wij op ingingen. 
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Maar hiervoor zou dan wel een 
klokkentoren met alle toebeho-
ren gebouwd moeten worden. 
Daarnaast vonden wij de manier 
waarop crematie-assen uitgestrooid 
werden langs de modderpaden van 
de kapeltuin mensonterend. Het 
voorstel hierover dat wij aan pas
toor Maickel deden, werd natuur
lijk door hem met beide handen 
aangegrepen. Een asuitstrooiveld, 
een gedenkmuur en een monu
mentje, compleet met afrastering 
en aanplant moesten dus ook nog 
·even' gerealiseerd worden. 

Stroomversnelling 

Voor de verdere realisatie van de 
inmiddels geplande werkzaam
heden bij de kapel had ik mijzelf 
ruim anderhalf jaar gegeven. Ik 
wilde mijn bedrijf binnen deze pe-

riodeverkopen en wilde het totale 
'project Nijhoven' graag in dezelfde 
periode afgerond hebben. Hiervoor 
was verdere sponsoring vanuit het 
bedrijf van mijn broer nodig maar 
ook zijn grote vakmanschap. Mijn 
bedrijf zou verdere sponsoring 
moeten ophoesten binnen dat 
anderhalf jaar. Daarbij was ook 
sponsoring nodig van de leve
ranciers en klanten van Seegers 
Beton BV voor de bakstenen. het 
eikenhout. dolomiet. dakpannen, 
enz. Voor alle nog uit te voeren 
werken had ik voor elk afzonderlijk 
volgens een vast stramien een 
planning gemaakt. 'Doelstelling, 
ontwerp, nodige bouwtekeningen, 
vergunningen. extra sponsoren. 
vakbekwame vrijwilligers. realisatie 
en tijdsduur'. Deze afzonderlijke 
blokken paste ik in een totaal 
werkschema van anderhalf jaar. 

De kapelletjes van de eerste vijf Geheimen van de 
Rozenkrans. 
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Ik was mij ervan bewust dat het 
project in een stroomversnelling 
zetten, wrevel op zou kunnen 
roepen bij de werkgroep. Ik vond 
het echter niet verantwoord de 
geplande verkoop van mijn bedrijf 
aan de werkgroep te vertellen. Zo'n 
bedrijfsverkoop kan heel gevoelig 
liggen. Wel had ik alles besproken 
met pastoor Maickel. die ik als 
vertrouwenspersoon beschouwde. 
Ook hij zag problemen aankomen 
bij de werkgroep als de versnelling 
doorgezet zou worden. Ik stelde 
hem voor om alle verantwoordelijk
heid op mij te nemen en moge
lijke 'klappen' op te vangen. Het 
kerkbestuur ging er in mee omdat 
alle geplande werkzaamheden hun 
geen cent zouden kosten. 

De 'Werkgroep Kapel van Nijhoven' 
bestond natuurlijk uit vrijwilligers, 
mensen van goede wil I Bij de ver
gaderingen was het soms wel eens 
frustrerend dat gemaakte afspraken 
niet tijdig nagekomen waren. Dat 
gaf tijdverlies. Aan vakkundige vrij
willigers hadden we geen gebrek. 
Er waren er die vroegen of ze ook 
mee mochten doen. In het belang 
van het project meende ik af en 
toe de werkgroep te moeten pas
seren. Mijn zorg was wel het zo te 
regelen dat ik de loyaliteit van mijn 
broer niet zou verliezen. Op een 
bepaald moment hoorde ik dat de 
werkgroep vond dat ik te snel ·een 
te grote boom geworden was die 
daarbij kleinere boompjes verstikt 
had'. Ze had gelijkl Anderzijds, ik 
had redenen om tempo te maken. 
Ondanks misverstanden is het toch 
gelukt de doelstellingen te halen 
binnen de tijdslimiet die ik me 
voorgesteld had. Wij hadden een 
groot maatschappelijk draagvlak in 
het dorp. Ik was er van overtuigd 
dat een snelle aanpak van de 
restauraties bij de kapel nodig was, 



voordat het draagvlak zou gaan 
afbrokkelen of versloffen. 

Geste van twee broers 

De geste bij de jubilea van de 
bedrijven van mijn broer en mij -
een duurzaam geschenk voor de 
gemeenschap - werd omarmd 
door de gehele gemeenschap en 
de beide gemeentebesturen. Dit is 
af te leiden aan het grote aantal 
vrijwilligers en sponsoren dat zich 
spontaan kwam melden. Naast 
deze beide groepen was er ook 
een groot aantal vrijwilligers nodig 
met een bepaalde vakopleiding 
van alle disciplines die in de bouw 
voorkomen. Bij het benaderen van 
deze mensen heb ik slechts twee 
keer 'nee' gehoord. Hiertegenover 
stond dat twee andere vakmen-
sen kwamen klagen dat zij niet 
gevraagd waren. Zij werden alsnog 
in het grote team opgenomen. 
Omdat het om een plaatselijk initi
atief ging waar veel geld voor nodig 
was, werden op de eerste plaats 
sponsoren gezocht in Baarle zelf. 
Beide gemeentebesturen deden 
mee. De bekende bank die al een 
sponsoring gedaan had, maar no
dig was voor een tweede, zei geen 
nee. Plaatselijke ondernemers en 
particulieren droegen ook bij. 

Landelijke sponsoren en 
manna uit de lucht 

Dankzij de cultuurhistorische 
waarde van het project en het 
grote aantal spontane vrijwilligers 
kwam ons project 'Kapel van 
Nijhoven' dat jaar in aanmerking 
voor 10.000 gulden subsidie van 
het 'Prins Bernhard Cultuurfonds'. 
Een handicap hierbij was dat het 
ging om kerkelijk bezit. Dat kwam 
in principe niet in aanmerking 
voor een subsidie. Het hoogste 

De verlengde gedenkmuur. 

bedrag in de categorie restauraties, 
25.000 gulden, ging naar een 
project in Amsterdam. Het kleine 
dorp aan de Belgische grens deed 
het goed door bij de eersten te 
eindigen. Ik vond ook een grote 
leverancier van elektriciteit die 
eerder nooit aan sponsoring deed. 
Uit sympathie voor ons project 
met zijn vele vrijwilligers, kwam 
dit bedrijf met een niet onaardig 
bedrag over de brug. Ik mocht de 
naam nooit noemen. Dat deed ik 
dan ook niet. 
De ANWB deed mee zij het onder 
enige voorwaarden. Enige klanten 
van mijn bedrijf, twee grote familie
bedrijven in bouwmaterialenhande
laren. waren bereid de sponsoring 
op zich te nemen van de dakpan
nen en de nodige bakstenen voor 
de klokkentoren en de gedenk
muur. Uit onze leverancierskring 
kregen we ook nog materialen. 
Bij het binnenhalen van geld 
maakte ik mij er sterk voor om 
naast financiën voor een goede 
afronding van het project, ook een 
financiële buffer op te bouwen 
voor onderhoud van het project op 
langere termijn. Die buffer heeft 
mijn broer niet aangesproken bij de 
recente verlenging van de gedenk
muur bij het asuitstrooiveld. Hij 
was hierbij sponsor en vrijwilliger 
tegelijkertijd. 

Buutschap Nijhoven vond het mis
schien wel normaal dat alles als 
een soort manna uit de lucht viel. 
De mensen hadden er geen idee 
van hoe de geld- en materiaalstro
men op gang kwamen en welke 
inspanningen dat kostte. Zelf ben 
ik dikwijls tot in de late uurtjes 
bezig geweest om deze stromen in 
gang te zetten en stromend te hou
den. Er moest zo veel gebeuren! 
Plannen, ontwerpen en tekeningen 
maken en vergunningen regelen. 
Het persoonlijk benaderen van vak
bekwame vrijwilligers. Sponsoren 
aanschrijven. Strategieën bedenken 
om besprekingen in het voordeel 
van ons project te laten verlopen. 
Dat was bijvoorbeeld nodig om de 
klokken te verwerven. Zouden ze 
die 'aan die mannen van Seegers' 
meegeven? We moesten regelin
gen treffen met het Sociaal Fonds 
Bouwnijverheid om te voorkomen 
dat het inkomen van de metselaars 
die in de VUT zaten in gevaar zou 
komen. Op basis van sponsoring 
konden we regelen dat twintig 
vrijwilligers extra verzekerd waren 
tijdens hun werk bij de kapel. 

Teleurstelling en motivatie 

Het totale restauratieproject mogen 
we beschouwen als zeer geslaagd. 
Nieuwe vragen doemden op toen 
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de plannen van de rondweg vorm 
kregen en gezocht werd naar een 
goede ontsluiting van het bedrij
venterrein. De provincie deed 
daarvoor voorstellen. 
Ik heb het als een grote teleurstel
ling ervaren dat het Kerkbestuur en 
de buurtschap Nijhoven de plan
nen van de provincie en gemeente 
afwezen onder het mom: "Handen 
af van onze kapel". Het aanbod 
van de provincie was: een opwaar
dering van de kapeltuin middels 
gebiedsuitbreiding, de aanleg van 
een vijver. voldoende en goede 
parkeergelegenheid en een mooie 
toegang tot de kapeltuin. Het 
geheel zou een sereen stltegebied 
worden. De gemeente bood aan 
om bepaalde onderhoudswerken 
op zich te nemen. Dat zcu een 

behoorlijke ontlasting zijn voor de 
bejaarde vrijwilligers. Daarnaast 
vond ik het als amateur-archeoloog 
bijzonder jammer dat de kapel 
met zijn omliggende gronden niet 
archeologisch onderzocht kon 
worden. Hier ligt zoveel geschiede
nis van Baarle verborgen. Bij de 
realisering van het provincieplan 
zouden stukjes van deze bijzondere 
historie in het zicht gebracht zijn. 

Bij een van de gesprekken met 
mijn broer in die periode van 
afwijzing, liet ik mij ontvallen dat 
ik zou willen dat ik de kapel nooit 
tegengekomen was. Hierin zat een 
beetje een verwijt naar hem toe 
omdat hij mij destijds overgehaald 
had om mee te doen nadat hij de 
vervallen toestand van het geheel 

Er was (en is) ruimte voor een mooie uitbreiding van de bidtuin. 
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gezien had. Zijn antwoord was: 
"Jes jongen, als wij er niet geweest 
waren dan was van heel de kapel 
niets overgebleven". Misschien 
had hij wel gelijk. Tijdens ditzelfde 
gesprek werd het ons ook duide
lijk dat wij tijdens het werk bij de 
kapel dezelfde motivatie vonden. 
Wij wisten van ontroerende ver
halen die betrekking hadden op 
de kapel en de behoefte van veel 
mensen aan een plek zoals deze 
om hun emotionele ervaringen te 
verwerken. Mensen uit Nassau en 
Hertog. Aan deze behoefte hadden 
wij in ieder geval, voor zover het 
voor ons mogelijk was geweest, 
een invulling kunnen geven. Dat 
gaf ons beide een goed gevoel. 

Wordt vervolgd 



Nieuwe leden 
ANDRÉ MOORS 

In de periode van I februari 2013 

tot 5 mei 2013 kregen we er 

weer 25 nieuwe leden bij. Het 

aantalleden bedraagt nu 1542. 

De hierna vermelde nieuwe leden 

heten wij van harte welkom: 

fam. A. Hofkens- Nuyts, 
fam. P. de Fijter, 
fam. Van Gasteren. 
dhr. J. Coertjens. 
dhr. J. Raeijmaekers, 
fam. J. Meijers, 
dhr. J. Raeijmaekers. 
mevr. L. van der Flaas- Spapen, 
fam. H. Schoenmakers (was pers. 
lidm.l, 
fam. B. van der Walle, 
mevr. K. van Run- van Gompel, 
tam. L. Cleymans, 
dhr. P. Laurijssen, 
tam. J. Michielsen, 
mevr. J. Er mens - van Gorp, 
mevr. H. van Beek, 
mevr. K. Aerts, 
mevr. M. van Tilborg- Zeckendorf, 

Ook onze nieuwe leden heten wij van harte welkom bij 
activiteiten van Amalia, bijvoorbeeld bij onze herdenking 
van WO 1. Zie hiervoor het artikel in deze Van Wirskaante. 
Op deze foto staat een Duitse landstormsoldaat in 
winteruitrusting afgebeeld. Op zijn borst hangt een 
zaklamp (collectie heemkundekring Essen}, 
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Met een knipoog en een glimlach (13) 

Er was eens ... een sprookje 

RIA WILLEKENS 

Bij de presentatie van het onlangs 

uitgekomen prachtige toponie

menboek gebruikte de presentator 

diverse toponiemen in een schit

terend verhaaltje. Dit herinnerde 

me weer aan de talloze vertelde 

sprookjes of zelfverzonnen ver· 

haaltjes in groep 4 in de tachtiger 

jaren van de vorige eeuw. Hoe 

we zelf sprookjes verzonnen en 

hoe leerlingen elkaar aanvulden. 

De ongebreidelde fantasie bij 

7-jarige kinderen kon eindeloos 

zijn. Hoe ook wij als team af 

en toe taalgrapjes maakten in 

onze schoolkrant. Want je eigen 

fantasie werd daardoor uiteraard 

ook flink geprikkeld. Soms sloeg 

het fantasievirus over van leerling 

op leraar in plaats van andersom. 

Maar ook thuis. Heel veel ouders 

en grootouders lezen sprookjes 

voor of vertellen zelfverzonnen 

verhaaltjes aan kinderen of klein

kinderen. 
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j -, 1 Sprookjes 

Kent u ze nog, deze sprookjes? 1 Prinses op de erwt, 2 Hans en Grietje, 3 De 
gelaarsde kat, 4 Repelsteeltje, 5 Sneeuwwitje, 6 Luilekkerland . 

Wat is een sprookje? 

Er was eens ... Het begin van een 
zin waarop nagenoeg iedereen 
antwoordt met de slotzin: en ze 
leefden nog lang en gelukkig! Wie 

kent niet de zinsneden: Spiegeltje, 
spiegeltje aan de wand, wie is de 
mooiste van het land?; Knibbel 
knabbel knuistje, wie snoept er 
aan mijn huisje?; Grootmoeder, 
wat heb je grote oren! ; Niemand, 



De gelaarsde kat 

Repelsteeltje 

De wolfen 

de zeven geitjes 

Attribuutjes van bekende sprookjes. 

niemand weet, dat ik Repelsteel
tje heet. Allemaal afkomstig van 
zogenaamde sprookjes. 

padden, herten, eendjes, zwanen, 
vossen, geitjes en wolven werden 
sprekende wezens. Attributen als 
de gouden bal, brandende ovens. 
snoephuisjes, toverstokjes, spinne
wielen of een staande klok werden 
toegevoegd om de verhalen nog 
spannender en gruwelijker te ma
ken. Zo veranderden de oorspron
kelijke verhalen telkens iets. 

Sprookjesschrijvers 

In de achttiende eeuw kwamen 
geletterde mensen op het idee 
om, voordat alle verhalen verloren 
zouden gaan, de originele verhalen 
op te gaan schrijven. 
De succesvolle kinderauteur Jac
ques Vriens verwoordde het in zijn 
hernieuwd sprookjesboek uit 1996 
als volgt: De mensen bleven elkaar 
sprookjes vertellen. Kinderen die 
groot werden, vertelden ze weer 
aan hun kinderen. En zo ging het 
maar door, honderden jaren lang. 
Tot er een dag kwam waarop een 
man zei: "Iedere keer verandert er 
wel iets aan die sprookjes. De een 
verzint er dit bij en de ander dat. 

Charles Perrault uit Fr ankfijk. 

In de meeste gevallen zijn sprook
jes oeroude, korte verhalen die van 
ouder op kind werden doorverteld. 
De van oorsprong mondeling over
geleverde volksverhalen zaten vol 
fantasie en magie met een moraal. 
Het woord sprookje is afgeleid van 
het middeleeuwse woord 'sproke', 
dat verhaal of vertelling betekent. 
Zij waren bedoeld voor de ongelet
terde volwassenen. Het sprookje 

Assepoester moest al het vieze werk doen. 

is ook nauw verwant met de 
dierenfabel, in mindere mate met 
de legende, mythe en sage. 
Uit de fantasie van de mensen 
ontsproten de raarste wezens, 
zoals reuzen, heksen, tovenaars, 
dwergen en feeën. Zij beïnvloed
den de koningen, koninginnen, 
prinsen en prinsessen met hun 
wensdromen en angsten. Kikkers, 



Maar er komen ook dingen in voor 
die echt gebeurd zijn. Die mogen 
we niet vergeten. Weet je wat, ik 
ga ze opschrijven." En zo gebeurde 
het. 

Ruim driehonderd jaar geleden 
besloot de Fransman Charles Per
rauit (1608-1703), na zijn studie 
rechten, in zijn eigen land de 
volksverhalen te gaan optekenen 
bij diverse vertellers. Daarvoor trok 
hij het hele land door. Als afstam
meling van een zeer rijke familie 
begaf hij zich daarvoor in de hoog
ste aristocratische kringen tot en 
met het koningshof toe. Zijn verza
melde sprookjes gaf hij uiteindelijk 
in 1697 uit in een boek onder de 
titel: De sprookjes van Moeder de 
Gans. Hiertoe behoren Klein Duim
pje, De gelaarsde kat. De schone 
slaapster en Assepoester. 

In Duitsland woonden twee broers, 
Jacob (1785-1863} en Wilhelm 
(1786-1859) Grimm. Als liefheb
bers van vertellingen zijn zij ook 
op zoek gegaan naar sprookjes in 
hun eigen land. Zij trokken met 
hun ouders 13 jaar lang rond om 
de volksvertellingen te verzame
len. Zij tekenden die voornamelijk 
op uit de mond van zeer oude 
eenvoudige mensen. Eind 1812 
werden deze verzamelde sprookjes 
uitgegeven onder de naam Kinder-

Oe Gebroeders Grimm uit Duitsland. 

46 van wirskaante 20 13/2 

Roodkapje belt aan bij grootmoeder. 

und Hausmärchen. In totaal heb
ben ze 200 sprookjes en verhalen 
verzameld. Zelf zeiden ze ervan: 
"Het was misschien juist de tijd om 
sprookjes op te tekenen, aangezien 
degenen die ze moeten behoeden 
steeds zeldzamer worden". Ze 
werden bekend als 'De sprookjes 
van de Gebroeders Grimm'. Oe 
bekendste zijn Roodkapje. Hans en 
Grietje, Vrouw Holle en Repelsteel
tje. 

Intussen was in Denemarken de 
schrijver en dichter Hans Christian 
Andersen (1805-1875) eveneens Hans Christlan Andersen uit 
aan de slag gegaan. Naast oude Denemarken. 

Het lelijke jonge eendje wordt een prachtige zwaan. 



De nieuwe kleren van de keizer zitten Wie was in de Efteling niet in afwachting van het goud bij 'Ezeltje strek je?' 
als gegoten. 

sprookjes opzoeken begon hij zelf 
nieuwe sprookjes te verzinnen. Zijn 
lezers vonden dat fantastisch. Wat 
een fantasie had die schrijver. 
De bekendste zijn: Het lelijke jonge 
eendje, De Chinese nachtegaal en 
De nieuwe kleren van de keizer. 
Men beweert dat het lelijke eendje, 
veranderend in een mooie zwaan, 
autobiografisch is. Anderser. werd 
schijnbaar als kind veel gepest als 
minder knap jongetje, maar groei
de uit tot een succesvol schrijver. 
De complete verzameling bestaat 
uit 156 sprookjes en verhalen. 

Het sprookjespark de Efteling 

Natuurlijk zijn er in andere landen 
ook sprookjes geschreven. Uit 
Arabië kennen we allemaal Ali 
Baba en de veertig rovers en de 
sprookjes van duizend en één 
nacht. Dit laatste sprookje is prach
tig uitgebeeld in het sprookjespark 
de Efteling. De ontwerper Anten 
Pieck werd voor het kasteel van 
Doornroosje in De Efteling géln
spireerd door het romantische Slot 
Neuschwanstein in Zuid Duitsland. 

Jong en oud genieten nog jaarlijks 
van die mooi uitgebeelde sprook
jes in het prachtige sprookjespark 
in de Efteling. Vanaf 2013 heeft 
het sprookjespark er een nieuwe 
bewoner bij: de ijdele keizer die dit 
jaar zijn blote billen hoopt te war
men aan een prettig zonnetje. Ook 
nieuw in het sprookjesbos is een 
beeld ter ere van de broers Grimm. 

De wolf klopt likkebaardend aan bij 
de zeven geitjes. 

Want tweehonderd jaar geleden 
verscheen hun eerste verzameling 
sprookjes. Maar liefst 15 van de 
28 sprookjes in het sprookjesbos 
zijn van de broers Grimm. 

Nieuwe sprookjes 

Nog steeds verschijnen er nieuwe 
sprookjes van fantasierijke 
schrijvers. Mooie verhaaltjes, te 
gekke verhaaltjes, enge verhalen. 
Kinderen kunnen er ook wat van. 
Hoe enger, hoe liever! Heerlijk 
griezelen. Of heel geheimzinnig. 
Een paar jaar geleden las ik een 
verhaal, geschreven door een 
Baarlese negenjarige jongen, waar 
je u tegen zegt. Het ging over een 
zoektocht naar allerlei geheimzin
nige voorwerpen. Een detective in 
de dop. Terecht werd het op zijn 
school tijdens de kinderboeken
week met een eerste prijs beloond. 
Bovendien werd het verhaal 
'uitgegeven' aan alle leerlingen van 
de school. Apetrots was de jonge 
schrijver. 
De NOS schooltelevisie heeft in de 
jaren negentig een aantal sprookje 
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een modern jasje gegeven en 
zond iedere week een deeltje uit 
voor de onderbouw. Een prachtige 
serie, mooi visueel uitgebeeld. De 
kinderen genoten ervan! Behalve 
één jongetje. Hij had een vreselijke 
nachtmerrie gehad van Repelsteel
tje die op het einde, toen zijn ge
heime naam ontfutseld was, heel 
eng uit elkaar spleet. De volgende 
dag kwam zijn moeder met wallen 
onder haar ogen heel vriendelijk 
vragen of haar zoontje niet meer 
hoefde te kijken naar die sprookjes. 
Inderdaad, voor tere zieltjes kan 
het soms te veel zijn. 

In een oude schoolkrant 

De schoolkranten op basisscholen 
staan vaak bol van diverse creatie
ve ideeën. Ook de Aloysiusschool 
in Baarle Nassau had destijds een 
hele leuke schoolkrant met een 

Een echte voorleeskabouter. 
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bijzonder creatieve redactie. Op 
zeker moment had de redactie een 
nieuwe rubriek ingevoerd met als 
titel: 'Het Vulpenneke'. Het was be
doeld voor leerkrachten en er werd 
verwacht dat je als leerkracht iets 
origineels voor kinderen en hun 
ouders schreef. Op het eind van je 
verhaal, puzzel of gedicht gaf je het 
Vulpenneke door aan een volgende 
leerkracht met een opdracht. Altijd 
stonden daar grappige dingen 
in, voor zowel leerkrachten als 
leerlingen. Zo werd mij op zekere 
keer het Vulpenneke doorgegeven 
door een voetbalminnende boven
bouwleerkracht, die me uitdaagde 
om een echt fantasieverhaal voor 
de onderbouw te schrijven. Ga er 
maar aan staan. Het was echter 
niet aan dovemansoren gezegd. Zo 
gezegd, zo gedaan. 
Uit mijn pen vloeide een kort 
'sprookje' met de achternamen 

van teamleden speels in de tekst 
verwerkt. De uitdager kreeg de 
hoofdrol toebedeeld. We heb-
ben naderhand smakelijk moeten 
lachen om de taalgrapjes. Het arti
keltje heb ik weer eens opgezocht 
en laat het na een dikke vijfentwin
tig jaar nog eens afdrukken. 

Het winnende voetbalpunt 

Er was eens een land, dat bijna 
helemaal bedekt was met geurende 
bloemen, lage struiken met hier 
en daar hoge bomen, die af en toe 
veel wind vingen. Ook woonden er 
konijntjes, haasjes en eekhoorn
tjes, die vrolijk door het hoge gras 
huppelden. Verder was er een open 
plek, omringd door groene heuvels, 
waar olijke kaboutertjes en ranke 
elfjes woonden. Hun tuintjes en 
speelveldjes werden begrensd door 
beukenhaagjes, deftige laantjes, 
rozenperkjes en bloeiende gerani
ums. Die plek heette Geluksdal. 
De elfjes en kaboutertjes waren de 
beste vriendjes van de dieren. De 
grijze hoofdkabouter keek dan ook 
goedkeurend over zijn brillenglaas
jes heen naar het speelse gebeuren 
in zijn Geluksdal. 

Op een dag kreeg de hoofdkabou
ter het idee om één veldje als een 
voetbalveldje te laten gebruiken. 
Het jongste kaboutertje, Monty 
genaamd, was dolenthousiast. De 
rest van de kaboutertjes hadden 
bezwaren. Ook de elfjes vreesden 
voor hun flinterdunne vleugeltjes. 
Maar zoals wel meer gebeurt kreeg 
de jongste uk zijn zin. Hij huppelde 
met zijn 'vijfje', een bijzondere 
voetbal, naar het trapveldje. Een 
heleboel kaboutertjes en elfjes 
sloegen zijn capriolen gade: drib
belen, draaien, rennen, enz. Een 
muzikaal elfje riep: "Doe het wat 
ritmischer, probeer de galop van 



Twee kinderen bespioneren de schoolgaande kaboutertjes in Geluksdal. 

Peerden eens." Het elfje, dat de 
tere vleugeltjes vaak herstelde, zei: 
"Ga eens op je Hurks zitten, gooi 
de bal heel hoog en probeer dan 
de bal te vangen." Een donkerha
rig elfje waarschuwde nog: "Pas 
op mijn Van Hulst! Daar maak ik 
versieringen van voor het winterelf
jesfeest" Vervolgens vroeg Monty 
aan een lange kabouter of hij 
wilde keepen. Nou en of. Het doel 
werd heel duidelijk aangegeven. 
ledereen vermaakte zich opperbest. 
Maar toen gebeurde het. 

Een klein elfje met stevige been
tjes had een stopwatch in haar 
knuistje. Ze stapte naar voren 

Hemeltjel ief! De bal vloog naast 
het doel de Van Boogaart in, waar 
pasgeverfde schilderijtjes tegen de 
appelboompjes stonden te drogen. 
Het 'vijfje' raakte en Geertste 
nog net langs de bloemen van 
de mooiste geraniumbak van de 
denkkabouter en belandde in de 

Rosen .. . Au! Een klap van jewelste! 
De bal was kapot gegaan door een 
vlijmscherpe doorn. Wat nu? 
De kabouter van het rozenperkje 
kwam stilletjes naar voren en keek 
met zijn bruine oogjes dwars door 
Monty heen. Een klein elfje tripte 
driftig op haar hoge hakjes en zei 
kort en bondig: "Door schade en 
Van SchendeJ word jij nog wel 
eens wijs." 
De keeper schreeuwde: "Vals spel. 
Dat heb je Willems en wetens 
gedaan. Ik ga naar het wijze duo 
Jansen en Co. Die weten hier wel 
raad op. • De oudste van het duo 
zei tactisch: "Tja, wij worden wel 
voor de Teeuwen geworpen." Het 
duo sprak samen een Salomons
oordeel uit, nam de kapotte bal in 
beslag en stuurde Monty naar de 
Van Beek, waar hij mocht uithui
len. 

Aan de oever van dit snelstromend 
watertje besefte Monty dat hij zelf 
zijn vriendjes en vriend innetjes ook 

en daagde Monty uit: "Willekens 
wedden dat je binnen tien minuten 
nog geen drie goals kunt maken?" 
"Ja, goed zo!" gilde een kleuterelfje 
samenzweerderig. "Al roep je al de 
Van Engelen uit de hemel, dat lukt 
je vast en zeker niet." Tja, dat had
den die twee nu net niet moeten 
zeggen. Monty kende zichzelf niet 
meer. Hij nam een flinke aanloop 
en zijn gezichtje werd nog roder 
van inspanning. Toen gaf hij die 
bal een ferme trap. De vermanende vinger van de hoofdkabouter. 
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vaak plaagde en dat hij er nu mooi 
ingelopen was. Monty wilde het 
echter weer dolgraag goedmaken 
en schreef een heel lief versje : 
Achter hoge Van Bergen 
wonen vele stoere dwergen. 
Ik pluk voor het uitgedaagde elfje 
een kleine bloem aan de Snelle 
Vliet en zeg met neergeslagen 
oogjes: 
"Jouw Vulpenneke vergeet ik niet." 

Toen stopte Monty zijn briefje bij 
het elfje in de brievenbus. Het elfje 
was door dit versje zo ontroerd, dat 
het leek of ze echt vleugels kreeg. 

Ze liep zo hard ze kon naar de re
dactie van de Geluksclalkrant. Die 
moest ergens achter de Withagen 
of Van Lanen zijn, dacht ze. Maar 
daar zeiden ze: "Wij weten Neggers 
van." 

Tenslotte vond ze het type-elfje bij 
de Grote Groene Boom. Zij plaatste 
het gedichtje onder de rubriek 'De 
Mooiste Versjes 2'. Monty was erg 
trots toen hij zijn zelfgeschreven 
gedichtje in de krant las. Alles 
kwam weer goed en Geluksdal 
leefde daarna nog lang en geluk
kig. 

Het team van de Aloysiusschool In 1991 v.l .n.r. 
Staand: Albert Jansen, Ben Geerts, Rian Hurks, Ria Wiltekens 

Tot slot 

Om bovenstaand onzinverhaaltje 
met de naamgrapjes iets beter te 
kunnen begrijpen is er een team
foto uit die tijd bijgeplaatst. 

Alle genoemde teamleden. vak
leerkrachten en ouderraadleden 
staan er helaas niet op. Hopelijk 
kunt u desondanks als lezer met 
een glimlach uitpuzzelen om welke 
teamleden van die basisschool het 
ging. 
Van mij deze keer een vette knip
oog. 

Zittend: Francien van Hulst, Wies van Engelen, Jim Rosenau, Ellie van Schendel, Jac leeuwen, Ton Wi11ems 
Vooraan zittend: Louis van Bergen, Jan van Beek 
Niet op de foto: Marga Peerden (Muziek) en Hein van de Boogaart (Handenarbeid) plus de redactieleden Jos Withagen, 
Netty van lanen en loos Neggers. 
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Arme Amalia (80) 

ANTOON VAN TU IJL 

Ook in de voorbije maanden kwam 

er weer een stroom van schenkin· 

gen binnen bij Amalia. Het doet 

ons goed dat steeds meer mensen 

alle begrip hebben voor onze 

werkwijze rond wat we aange· 

boden krijgen. Wij bekijken uw 

gaven zorgvuldig en bewaren alles 

wat om heemkundige redenen 

past in onze verzamelingen. Voor 

wat daarna overblijft - het gaat 

dan meestal om boeken - zoeken 

wij een andere bestemming. Wij 

hebben daar steeds een goed 

gevoel bij. Spullen van waarde 

hoeven zo nooit bij het afval of 

het oud papier! 

Wij vermelden de volgende 
schenkingen die we ontvingen 
tot 17 april: 

Er kwamen meerdere malen en 
van een aantal schenkers stapeltjes 
en sta pels boeken binnen. Enkele 
ervan namen we op in Bidoc. Zo 
konden we o.a. onze werken van 
Stijn Streuvels uitbreiden met 'De 
Oogst'- ook kregen we in deze 
periode van meerdere mensen 
opvallend veel bidprentjes, waar
onder een aantal heel oude. Er zit 
zelfs een origineel prentje bij van 

Pastoor de Kater. Onze werkgroep 
genealogie is daar heel blij mee en 
Amalia moet gaan denken aan de 
aanschaf van extra albums om ze 
allemaal netjes alfabetisch op te 
bergen een kaart met speciale 

stempels, uitgegeven t.g.v. 100 
jaar luchtpost in Castelre - docu
mentatie over wandelen en over 
Gloria een ingelijste 'Heilwensch' 
voor het echtpaar Koks-Adriaensen 
t.g.v. hun zilveren huwelijksfeest -
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een serie oude school-leesboekjes 
'Echt Lezen' - een stapeltje oude 
handwerkboeken uit grootmoeders 
tijd - een aantal kerk- en gebe
denboeken, waaronder een mooi 
uitgegeven grote-letter-kerkboek 
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- enkele albums van het Belg'sche 
koningshuis - enkele antieke vrou
wen mutsen, waarvan er een paar 
uit Zeeland afkomstig zijn. Onze 
textieldeskundigen onderzoeken de 
mogelijkheid om ze over te dragen 

aan een museum in Zeeland - een 
stuk van een plank en een stuk 
van een balk waar inscripties in 
staan. Ze zijn afkomstig uit een 
oud boerderijtje. (Zie Merkwaardig
heden, elders in dit nummer)- een 
hooithermometer. Wat zegt u? Ja, 
dat is een soort ijzeren speer die in 
delen aan elkaar geschroefd kan 
worden tot een lengte van bijna 
vier meter. Vlak achter de punt 
zit een thermometer ingebouwd. 
Wanneer men broei vreesde in de 
hooitas of de roggemijt, dan kon 
je die 'speer' tot diep in de tas 
steken om de temperatuur te me
ten - twee houten beenprothesen 
- een brief van het Nederlandse 
koningshuis met felicitaties -een 
gedenkprent van de Plechtige H. 
Communie van pa Gulickx - vier 
videobanden met opnamen uit 
Ulicoten - een gewone rozenkrans 
en een één-tientje-rozenkransje 
- een porseleinen doosje - twee 
medailles van de Ulicotense 



avondvierdaagse - drie fotoalbums 
- enkele aantekenschriften - een 
liederenboekje en een versjesschrift 
- drie CD's met geluidsopnamen 
van activiteiten van Amalia - een 
aantal foto's een vogelkooitje 
een album vol speelkaarten met 
velerlei verschillende ruggen - een 
set videobanden met een scala aan 
opnamen - een koperen wandbord 
met een stichtelijke tekst - een 
stapel plakboeken - een document 
van het 'Onderlinge Veefonds' 
een map met bouwtekeningen, 
bestekken en correspondentie van 
de vroegere Bernadette kleuter
school - een bajonet en een helm 
van het Britse leger uit WO 11 een 
diaserie over België. 

Als schenkers vermelden we in 
willekeurige volgorde: 

Achille Gulickx Pim Jacobs -
Fien van Dijk-Kiaasen - lneke 
van Strijp - Jan Verhoeven - Gust 
Haagen - Johan Cornelîssen - Ria 
Olislaegers - Mevr. Wil temsen-Van 
Vugt - Charel Bruurs - An Peeters 
- Fons Geerts Kees Adrlaan-
sen -Frans Tuijtelaars -Frans de 
Jonghe - Gaston Gulickx - familie 
Beekmans-Willemsen Wies 
Gulickx (uit haar nalatenschap) -
Wim Geerts - Mevr. Van Beek-Van 
Besouw Ad van Tilborg - Maria 
van der Flaas- Diny van Eijl 
Christ van Riel - Anna Jespers
Seegers - Jef Bax. 

Heel hartelijk dank dat u allen aan 
Amalia wilde denken. 
Tot volgende keer. 
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Het dorp met de mooiste naam 

HILD SEGERS 

Zondereigen! 

Deze vleiende titel heb ik niet zelf 

bedacht uit chauvinisme maar 

hij komt uit het boek '365 dagen 

België' uitgegeven bij Lannoo. Op 

9 maart staat te lezen: "Baarle· 

Nassau vormt met Alphen, Chaam 

en Baarle· Hertog de zogenaamde 

Groene Driehoek, alias de ABC

gemeenten, waarin het heerlijk 

fietsen en wandelen is. De enclave 

met de mooiste naam Is Zonder-

eigen." 

Waar komt die mooie naam vandaan? 

Ingewikkelde situatie 

Hoewel ik als geboren Zonderei
gense helemaal akkoord ga met 
de bewering 'mooiste naam' merk 
ik toch dat de informatie niet hele
maal klopt. We zijn geen enclave. 
De voor een buitenstaander wat 
ingewikkelde situatie van het kerk
dorp Zondereigen dat deels hoort 
bij de enclavegemeente Baarle-
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Kerkdorp dat deels tot Baarle- Hertog Kerkdorp dat deels tot Merksplas 
hoort. hoort. 

Hertog en deels bij de gemeente 
Merksplas werkt foute info in de 
hand. 
Dagelijks stel ik in mijn krant ook 
vast dat bij het weerbericht en bij 

het streeknieuws een kaartje wordt 
afgedrukt waarbij Zondereigen zo
maar bij Turnhout wordt gevoegd. 
Op andere kaartjes bestaan we 
zelfs niet! 

Turnhout heeft Zondereigen ingepalmd. 



Zondereigen van de kaart geveegd. 

Vroegste vermelding 

van de naam 

Voor de vroegste schrifteli jke ver
wijzing naar Zondereigen moeten 
we naar het jaar 1251. 
In een Latijnse tekst uit het archief 
van de voormalige Sint- Michiels
abdij van Antwerpen vinden we 
dat er een betwisting was tussen 
een aantal inwoners van Weelde 
en de Merksplasse bevolking over 
het stelen van zes karren hooi 
op Drielaar. Om de dorpsgrenzen 
vast te leggen werden zes oude, 
betrouwbare mannen uit Merksplas 
en omgeving opgeroepen waaron
der Henricum de Sonderheighen. 

Betekenis van de naam 

Zondereigen 

In een oude uitgave van de V. V. V. 
Noorderkempen staat onder de 
titel 'Waar halen ze 't vandaan?' : 
"Zondereigen? Een gehucht zonder 
eigen gemeentehuis? Of is 'zonder' 
afgeleid van suth, wat zuiden 
zou betekenen? 'Eigen' komt dan 
wellicht van eiken: de zuidelijke 

Het tekstje eindigt met de beden
king: "Waarom niet, hoe komen ze 
er overigens op. n 

Volgens de etymologie 

Etymologen menen dat de naam 
Zondereigen bestaat uit twee delen 
met elk een grondheerlijke (feo
dale) betekenis. In zijn geheel be
tekent hij: allodium (niet-leenroerig 

goed, privaat land) apart gehouden 
voor eigen gewin. 
'Zonder' komt van het Oudneder
frankisch 'sundir' en verwijst naar 
een voor zichzelf gereserveerd ge
bied. In die zin was het bijzonder: 
het werd afgezonderd van de rest 
van het bezit van de eigenaar voor 
jacht en houtkap of ontginning 
voor hemzelf. Dezelfde stam vinden 
we ook terug in het Nederlandse 
Zundert, het Engelse Sunderland, 
het Duitse Sondernheim en het 
Deense S!<mderhegnet. 

'Eigen' komt van het Germaanse 
'aigina' en betekent 'eigen bezit' 
In tegenstelling tot het in leen 
gegeven goed (feodum). Het duidt 
op een vrijgoed, een vrij erf. Aan 
niemand was de eigenaar enige 
onderworpenheid schuldig. 

De legende 

Pater Ladislas Segers schreef in 
'Zondereigen in de loop der tijden' 
de geschiedenis van het dorp 
op. In 28 strofen komt de hele 
dorpsgeschiedenis voorbij, ook hoe 

eiken." Gelmei komt terug met vreedzame bedoelingen (foto Vanhutfel/musical Gelmel}. 
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Er komt een tweegevecht om een stuk grond. 

Het tweegevecht is begonnen. De heer van Weelde sneuvelt. 

De heer van Weelde spuwt zijn gal uit over Gel mei. De str ijd om de hand van 
Beatrijs ligt aan de oorsprong van de ruzie. 

Zondereigen aan zijn naam kwam. 
In de 12"" strofe vertelt hij: "De 
leenheer van dit dorp had tweege
vecht met de Heer van Weeld, en 
won, en doodde hem. Als boet trok 
hij naar 't Heilig Land en keerde 
nimmer weer. En 'Zondereigen' hiet 

1 
men 't dorp, 't was zonder eigen 
heer." 

In 1955 schreef Ladislas zijn 
Gelmellied. Hierin beschrijft hij 
voornamelijk het leven hier in de 
streek in de tijd van de Noorman 
Gel mei. 

De naamsverklaring van Zonder
eigen komt in het Gelmeilied veel 
uitvoeriger aan bod. 
Ik probeer deze kort samen te 
vatten. 

Na de plundertochten van de 
Noormannen kwam Gelmei naar 
Ginhoven terug met vreedzame be 
doelingen. Hij wilde zich hier vest' 
gen. Spoedig kwam hij in de gunst 
te staan van de graaf van Strijen 
Hij werd erkend als leenheer en 
trouwde met Beatrijs, dochter van 
de heer van de baronie van Breda. 
De heer van Weelde was daardoor 
zeer jaloers. Later kwam het tot 
een tweegevecht tussen hem en 
Gelmei bij een betwisting over 
een stuk grond. Daarbij sneu
velde de heer van Weelde. Gelmei 
voelde zich schuldig en vertrok 
op kruistocht naar het Heilig Land 
om boete te doen. Hij keerde nooit 
meer weer. Het dorp bleef zonder 
eigen heer. 

Liever liet ik Ladislas zelf zijn 
Gelmeilied in geuren en kleuren 
vertellen maar het is te uitgebreid 
om het helemaal af te drukken. Als 
illustratie voeg ik enkele strofen in 
zijn handschrift en in 'zijn Vlaams' 
toe aan deze tekst. 



Gelmei voelt zich schuldig en gaat op kruistocht om boete te doen. 

Beatrijs wacht tevergeefs op de terugkeer van Gelmel. Het dorp blijft zonder 
eigen heer. 

S0nderhegnet in Denemarken 

Soms kom je tot verrassende ont
dekkingen. 
Herman Janssen stuurde me een 
mailtje i.v.m. S0nderhegnet in De
nemarken. Hij kreeg op zijn beurt 
informatie van Denijs Boogerd uit 
Lisse. De man beweert een nako
meling te zijn van Henricum de 
Sonderheighen. Hij deed opzoekin
gen over de etymologische beteke
nis van Lisse en kwam daarbij uit 
in Denemarken. Door zijn nieuws
gierigheid naar Deense invloeden 
kwam hij ook een plaatsje tegen 
dat S11Jnderhegnet heet. Daar
bij moest hij natuurlijk ook aan 
Zondereigen en zijn historie met 
Noormannen denken. 
S0nderhegnet zou vrij vertaald 'ge 
scheurde haag' betekenen. I ets dat Op een luchtfoto zien we de cirkel die aangeeft waar de Vossenberg stond. 
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S0nderhegnet in Kege, Denemarken. 

omheind was had een eigenaar. 
Een omheining die verbroken of 
verscheurd was kon duiden op een 
onteigend goed. 

Besluit van Denijs Boogerd: "Dus 
misschien toch ook in de naam 

Sonderheighen meer Gelmei 
de Noorman (Deen) dan je zou 
denken." 

Volgens Herman is dus ook hier 
sprake van een verdeeld landgoed: 
mogelijk een stuk dat voor zichzelf 

Bracht Gelmei de naam Zondereigen mee uit Denemarken? 
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is afgezonderd en waarbij de rest 
in leen werd gegeven. 
Toen hij op Google Maps S0nder
hegnet ingaf kwam hij terecht bij 
S!!!nderhegnet. 4600 K0ge, Dene
marken. Groot was zijn verbazing 
en dit was zijn reactie: "Met open 
mond staarde ik naar het scherm, 
want het eerste wat ik te zien 
kreeg, waren de contouren van wat 
vroeger een motteberg kan geweest 
zijn." Zoals onze Vossenberg in 
Zondereigen op Ginhoven! 

Als we nu onze verbeelding de 
vrije loop laten dan kan de naam 
Zondereigen meegebracht zijn door 
de Noorman Gelmei uit Denemar
ken. Toen hij hier aankwam zag hij 
de gelijkenis met zijn geboortedorp 
Sranderhegnet en gaf de plaats 
waar hij zich hier vest gde dezelfde 
naam. 
Pater Ladislas geeft onze fantasie 
nog een duwtje. In zijn Gelmeilied 
toont hij aan dat landverhuizers 
geneigd zijn om hun nieuwe woon
plaats de naam te geven van hun 
dorp van oorsprong. 
Waar of niet waar, we zullen het 
nooit weten maar het blijft een 
leuke vondst. 



Een dialectbijdrage van 
Wim Verschueren 

ANDRÉ MOORS 

Wim Verschueren, broer van o.a. 

Wim en Ad, woonde vroeger aan 

de Alphenseweg (daar waar nu 

de Hema is gevestigd). Inmid

dels is hij 84 jaar en woont al 

weer geruime tijd in Etten-Leur. 

In zijn jongensjaren zat hij in de 

Stationsstraat op de lagere school. 

In echt plat Baols dialect schreef 

hij een waar gebeurd verhaaf 

over enkele belevenissen met een 

jongen uit Alkmaar die toen ook in 

Baarfe op school zat. De Baarlese 

scholieren vonden hem maar een 

eigenwijze, waaraan Wim en zijn 

klasgenoten zich vaak ergerden. 

Als u het verhaal van Wim rustig 

leest, is het geschreven dialect 

goed te lezen. 

Wim, bedankt voor jouw bijdrage. 

Lezers van Amalia, veel plezier! 

Herinneringen uit 

mèijne laagere 

schooltèijd 

Ik kan me nog goed herinneren dèk 
naar de laogere school ging, en 
dèt 'r toen ne jonge bij oons in de 
klas zaat die uit Hollaand kwaam. 
Ik geloof uit Alkmaar vandaan. Ne 
opschepper dè dè was, dè konde 

mee gin pen beschrèijve. En 't 
schanste was, dèt ie nergus niks 
vanaf wies. Hij was zo lomp as 't 
aachterste end van ·n vèrke! 
As wij mee z'n alle 'n potje gingen 
Jetsen dan wies ie nie wèt ie moes 
doen en dè was toch makke-
lijk genog. Dan moestegewoon 
aachter 'n aander aon zitten en 
ag gum ingehaald hai dan moes 
turn tikken, en d'n dieie die ge>n 
lel gegeve haai, die moes dan wir 
aachter nun aandere aon. 
Diejen Hollaander wies 't natuur
lijk wir beter as wij. Hij zee dè dè 
spelleke tikkertje was en wij zeeje 
dèt ie 't schèijt Kon kièijge mee 
zunne kaole kak en dè dè spelleke 
gewoon Jetsen was. 

Dan ha i je we nog 'n spellekeen dè 
hitte deurloopletsen. Dan moeste 

De vroegere jongensschool aan de Stationsstraat. 
Kijkrichting is de Nieuwstraat 
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Oe schoolklas waarin Wim zat ca. 1937. 
Boven v.l.n.r. Piet Suiker· Toon Pelkmans • Harrie van den Broek · Hartie de Vet • Frans Jacobs • Jef van Puijenbroek en 
broeder Alex.. 
Middelste rij v.l.n.r. Wim Verschueren • · Marijn Vinckx. ·Jan Hendrikx • .... Leemans· Jan Spitters • Jos Keustermans • 
Jan Martens. 
Zittend v.l.n.r. Jaon Kerremans · Wim Mertens • Jaon Staes • ? • ? • Louis Smolders. 

zegge wie ge wou tikken, mèr as 
ur nun aandere tussen deur liep, 
dan moeste daor wir aachter aon. 
Diejen HoUaander noemde dè na
tuurlijk wir doorlooptikkertje, mèr 
daor trokken wij oons eige niks van 
aon. 
We ha i jen nog 'n aander spel en 
dè hitte kattesiezen. Daar hai ie ok 
nog noot van gehoord. Ik zee toch 
dèt ie lomp was èl We hebben 'm 
dan mèr uitgelee dè dè net was as 
ietsen. Alleen motte as ge getikt 
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bent de tikker 'n haand geven en 
de volgende mee helpen tikken, 
net zo lang dè ge ze allemaal getikt 
het. 

Op 't lest hedde dan ne lange 
sliert. Toen ie dè gehoord hai wies 
ie 't ineens wir. Hij zee dat is sliert
tikkertje. Wij zeeën ge kunt de pot 
op, wij noemen dè kattesiezen en 
dè blèft kattesiezen. Ge zaagt wè af 
mee d'n dieje. En we zèn d•r nog 
nie, d•r komt nog veul meer. 

ln Maai lee elk vogeltje 'naai, mèr 
daor wouw ik 't nauw evekus nie 
over hebben. Want in Maai dan 
ginge we altij kietings schudden. 
Dè wies diejen Hollaander ok al 
nie wè dè waren. 
Daarom hebben we 'm smèrges
vruug mee genomen naor n'n 
bukentuin en 'm flink mee diejen 
tuin laote schudden. Ge snapt wel 
wè ur toen gebeurde, dur viele 'n 
heel stelleke kietings uit. Toen ie 
dè zaag, wies menirke 't natuurlijk 



wir beter! Volgens hum waren dè 
meikevers of mulders. Ik zeg tegen 
'm, ge zet helemaal kaai gek. Ik 
zeg, ziede daor diejen meulen 
staan? Daor werkt de mulder en 
maaikevers noemen wij ze ok nie, 
't zen gewoon kietings. 

Witte wèt ie op 'n gegeven moment 
zee? Hij zee die stomme Braban
ders kunnen niet eens met mes en 
vork eten! 

Nauw klopte dè wel want wij aten 
oons èrpel altij alleen mèr mee 'n 
kèt, mèr daor hoefde diejen kaes
kop gin opmerkingen over te mao
ken. Ik zee tegen 'm, ge het groot 
gelèijk mènneke, mèr wij hebben 
altij wè op oons bord en gij zet van 
den honger hier naor toe gekomen. 
En agge te veul praotjes krijgt, dan 
sturen we oe gewoon trug boven 
de revieren. Dan kunde scheil gaon 
kèijke van den honger. 

En ge mot nog een ding goed wete, 
alles wè van bove 't Hollaans Diep 

Een varken of een kuus? 

komt, daor deugd ginne flikker van. 
Zelfs de wènd die daor vandaan 
komt die deugd nie1 

Hij wier helemaal wiet rond z•n 
neus, mèr of de nauw van angst 
was of van kwaadheid dè weet ik 
nfe en dè kon me ok niks schillen 
ok. 

Jonge kuikentjes. Wim noemt ze op z'n Baols pielekes. 

Zo stond ie ok altij te laachen as 
ons moen de kiepen ging voeie
ren. Ze riep dan van tiet, tiet, tiet 
en dan kwamen de kiepen altij 
naor heur toe lopen. Ik snapte nie 
waorem ie daorom moes laachen. 
Mèr as 'k daor nauw over naodenk, 
dan wies ie meschien ietsirder dan 
ik wè tieten warent 

Nauw ik 't daor toch over heb, wij 
haijen 'n hele kooi mee pielekes, 
en dè was natuurlijk 
ok wir nie goed. Daor meeste 
kuikentjes tegen zeggen en tegen 
't vèrke mochte gin kuus zeggen 
want volgens hum was dè een 
varken. Voorlopig heb ik m'n zak
ken wir vol van dè mènneke. Mèr 
meschien koom 'k 'r nog wel 's op 
trug. 

Ik hoop dèk 't Baols dialect 
'n bietje enthouwen heb en jullie 
't leuk veinen om te lezen en 
aanders ist nog mèr zo. 
Houdoe! 

Wim Verschueren 
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Van spe//erèfke 
tot tweetoerige aftakas (3) 

Van oud naar nieuw 

SJAAK KOOLS EN 

ANTOON VAN TU IJL 

Vader Alfons Kools heeft een huwelijk en sticht een gezin. Ome kent en naar voorzichtige ma-

broer, Ome Toon voor Sjaak. Toon Toon woont bij dit gezin in en demisering die zich in zijn jeugd 

Kools wil het liefst samen met zijn slaapt op de opkamer. Zo is er een voordeed. 

broer Alfons stillekens doorboe-

ren, maar Alfons kiest voor het 
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paar extra handen voor het vele 

werk op de boerderij. 

We praten nog eens met Sjaak 

Kools. Deze keer willen we het 

hebben over de manier waarop er 

op hun boerderij gewerkt werd. 

We gaan op zoek naar vormen 

van oude werkwijzen die hij nog 

Oude manieren 

Sjaak is juist oud genoeg om nog 
meegemaakt te hebben hoe het 
werk op de boerderij geleidelijk 
overging van de oude werkmetho 
den naar de eerste vormen van 
mechanisatie. Hij vertelt er graag 
over. 
Uit zijn vroegste herinneringen 

Stoppeland ploegen met het paard voor de ploeg. 



Leden van de familie Kools halen de rogge van het veld. 

De rogge wordt op de hoogkar geladen. 

later wordt de oogst met de platte wagen binnengehaald. 

weet hij nog dat zij twee paarden 
hadden die de trekkracht leverden 
voor de hoogkar en de stulpkar, de 
ploeg en de eg. Inderdaad, Sjaak 
kent ze nog, de oude hoogkar met 
die enorme houten wielen. Op 
zeker moment raakt deze kar in 
onbruik. Vader Kools laat bij smid 
Van Puyenbroek op Loveren een 
lange of platte wagen bouwen. Het 
onderstel met vier wielen op lucht
banden wordt samengesteld met 
behulp van oude auto-assen. Ook 
de stulpkar krijgt een ander onder
stel met luchtbanden. De burries 
gaan er af. In plaats daarvan wordt 
een driehoek gemonteerd waarmee 
de kar aan de tractor gehaakt kan 
worden. Zo verandert de oude kar 
in een handig vervoermiddel om 
in het pakhuis een paar zakken 
kunstmest te halen, een portie 
kuilvoer naar de stal te brengen of 
om de melkkannen mee te nemen 
naar de Melkweide. 

Grotere krachten 

Oe boerderij van Kools is mis
schien wel de eerste in de hele 
buurt waar een tractor aangeschaft 
wordt. In juli 1953 begint een Mac 
Cormick zijn werkkracht te leveren. 
Dat geeft vaak veel tijdwinst. 
Problemen komen er echter ook. 
Dat blijkt vooral wanneer de rogge 
geoogst moet worden. Er is op het 
bedrijf een zelfbinder aanwezig die 
in vroeger jaren door het paard ge
trokken werd. Deze machine maait 
de halmen af. bundelt de schoven 
en bindt er een touw om. Hij is 
op één PK gebouwd. Nu er een 
tractor met meer paardenkrachten 
voor staat, zijn er voortdurend 
problemen, herinnert Sjaak zich. 
De gietijzeren onderdelen zijn niet 
tegen de grotere krachten b€stand 
en breken soms zelfs af. Er moet 
nog al eens aan gesleuteld worden. 
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Er wordt een vrachtje bieten gehaald met de stulpkar. 

Met de stulpkar wordt ook mest naar de akker gebracht 

Toen de tractor kwam. Is een van 
de paarden verkocht. "Dat beest 
werd overbodig. Het andere paard 
hielden we aan". vertelt Sjaak. 
"We hadden het nodig voor allerlei 
randwerk op de boerderij, zoals 
een vrachtje mest wegbrengen, een 
akker eggen of na de oogst een 
akker lostrekken". 
Die eerste tractor hP.eft vP.el werk 
verzet. Op zekere dag viel hij 
tijdens het ploegen stil, zo maar 
midden op de akker. Waar het aan 
lag, weet Sjaak niet meer, maar hij 
herinnert zich wel dat hij daar wel 
twee weken werkeloos is blijven 
staan. Vanuit de woonkamer zagen 
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ze hem steeds weer. Sjaak heeft er 
geen verklaring voor. maar bij hem 
leeft de herinnering dat hun tractor 
langzaam maar zeker dieper in de 
grond wegzakte. "Hoe zou dat toch 
kunnen?" vraagt hij zich af. 
Pa Koels heeft niet veel vertrouwen 
meer in deze machine en koopt 
een nieuwe tractor. 

Ingenieus 

In gedachten doe ik samen met 
Sjaak als het ware een ronde 
over het erf, op zoek naar andere 
machines en werktuigen van hun 
boerderij. 
Er was lange tijd een manège te 
zien. Dit is een toestel dat met 
een zware ijzeren voet stevig op 
de grond staat. Het heeft een 
ingenieus spel van tandwielen dat 
een horizontaal draaiende bewe
ging met behulp van een lange 
paal aangedreven door een paard 
dat rondjes loopt - overbrengt op 
een draaiende stang die door een 
gat in de muur de dorsmachine in 
beweging zet. 

Oe manège op het erf. 



"Wij dorsten alleen onze rogge 
zelf", zegt Sjaak. "Gerst en haver 
lieten we maaien en dorsen door 
een loonwerker''. 
Het dorsen op de boerderij was 
een arbeidsintensief karwei en het 
gaf heel veel stof. De roggeschoven 
werden van de tas op de wagen 
naar de deel gebracht en daar weer 
afgeladen. Eén voor één moest 
iemand de schoven dan in de 
dorsmachine schuiven. Terwijl de 
halmen door de machine gleden, 
werden de graankorrels uit de aren 
geslagen. Op een groot bewegend 
rooster werd het stro uitgeschud. 
Dat kwam voor de machine op de 
grond terecht. Daar stond iemand 
klaar om elke keer opnieuw een 
bundel op te rapen en tot een 
garve te binden. "Nee, dat kan 
nooit een gezond werk geweest 
zijn", bedenkt Sjaak zich. 
Na het dorsen kwam de trijzelmo
len of wanmolen in bedrijf. Net als 
de dorsmachine is ook dit weer 
zo'n knap staaltje van oude tech
niek. Je draait aan een zwengel 
en er ontstaan allerlei bewegingen. 
Met de oogstschepel of graanschep 
wordt het graan onder de dorsma
chine vandaan gehaald. Eigenlijk 
is het een mengsel van graankor
rels, kaf, deeltjes van de aren en 
snippers stro. De trijzelmolen gaat 
dat sorteren. Het onzuivere meng
sel wordt in een trechtervormige 
opening boven in de wanmolen 
geschept. Het valt op een heen en 
weer schuddende zeef. Een snel 
draaiend schoepenrad brengt een 
sterke luchtstroom over de zeef 
op gang. Alle ongerechtigheden 
worden weggeblazen terwijl de 
graankorrels door de zeef vallen en 
via houten gootjes in de juten zak 
glijden. 
"De manège waarmee ons paard 
de dorsmachine liet draaien, heb
ben we opgeruimd toen onze pa 

Een grote houten eg. 

een elektromotor aanschafte", weet 
Sjaak nog te vertel len. 

"Onze zaaimachine is ook omge
bouwd" , zegt Sjaak. Eerst werd die 
getrokken door het paard. Later 
deed de tractor dat. "Wij had-
den ook een kunstmeststrooier", 
herinnert Sjaak zich. "Die had een 
houten kist van wel twee meter 
breed". 
Er is nog meer te zien op het erf. 
"Onze gierpomp was zo'n lange 
buis die rechtop in de gierkelder 
gezet werd. Met een grote zwen
gel moest je de gierton, die op de 
stulpkar lag, volpompen. Dat was 
zwaar en tijdrovend werk". 
Op de boerderij van de familie 
Koels was ook een kleine zaai
machine te vinden om bieten te 
zaaien. En er was een machine 
om de aardappelen aan te aarden. 

"Eggen deden we eerst met het 
paard. Dat trok een grote houten 
eg. Je ziet ze nu nog wel eens bij 
een boerderij als sieraad aan een 
muur hangen", vertelt Sjaak. Later 
zijn er drie ijzeren eggen aange
schaft die door de tractor over de 
akker getrokken werden. Onkruid
bestrijding gebeurde onder andere 
met rolschoffels, een brede en een 
smalle. "Verder", herinnert Sjaak 
zich, "hadden we nog een heleboel 
gewone handgereedschappen. 
zoals schoppen, batsen en rieken, 
hooivorken, rijven, hakken en 
schoffels". 

Wanneer we ons proberen voor 
te stellen hoe er met als deze 
machines en handgereedschap
pen gewerkt werd, dan moeten we 
weer concluderen dat er alle dagen 
hard gewerkt moest worden. 
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Over de tuintjes en over maai-aovonden 

FONS WILLEMSEN 

Tegenover de kerk van Ufikoten 

had'de de tuintjes. Die waoren 

heel bekend. Daor laag, a's ge't 

wilt weten, 't kerkpaoike van 

de'n Haaikaant en de Nieuwen 

Strumpt. 't Haaj twee bukentui-

nen • of beukenhaogen a's ge't 

aanders nie begrèpt - van wel 

honderdenvèftig meter lang en 

ongeveer twee en een halve meter 

hoog. Die tuinen wieren goed 

onderhouwen deur de familie 

Sommen. In die dikke en dichte 

haogen hiewen a/tij veul vogel· 

tjes. Wè is't toch jammer dè ze 

bekaanst gelèèk verdwenen zèn. 

Dè haj nie gehoeven, maor d'r is 

zoveul dè weg is uit Ulicoten wè 

nie gehoeven haj! 

Pauze 

Die tuintjes, a's die 'ns hajen kun
nen praoten, dan had'de ku nnen 
laachen, dè weet ik wel heel zeker. 
Wij weten allemaol dat 't vruger 
heel streng was in de huishouwes. 
Ge moogt nie veul! Alleen a's er 
toneel was meej d'n opbrengst 
veur de missie of een aander goei 
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Dees is alles wèt'r over is van de ouw tuintjes. Alleen nog maor een stukske. 

doel, dan moog'de 's aovons naor 
't durp. Bij zo'n toneelstuk was't'r 
altij een pauze van een half uurke. 
Veul publiek ging dan bij Antje 
Sommen een snoepke kopen. Maor 
d'r waoren d'r ook heel wè die 
de tuintjes inliepen. Daor ging de 
jeugd een bietje vrijen en soms ook 
wè ruzie maoken. Het was er dik
kers zo druk, dè ge maar aamper 
een rustig plakske kon't vèènen. 
Ik weet dè maor al te goed, want 
ik was in diejen tèèd daor zelf ook 
wel van de partij ! 

Zo'n vri jerijke ging op korten tèèd, 
want ge most weer op tèèd binnen 
zèèn veur 't tweede deel van 't to
neel, aanders konde't parochiehuis 
nie meer in. D'r waoren d'r wel 

Aon de dikke stammekes kun'de goed 
zien dè't een heel ouw haog is. 



'ns die maar een half toneelstuk 
zagen, omdè ze toch te lang in de 
tuintjes bleven hangen. 

Jao, toneel was de enigste manier 
om thuis 'ns weg te mogen. Bij 
ons tenminste wel. Dan kosTe aon 
de praat raoken 111eej een mèske! 
P.:s ge dan meej dè mèske thuis 
kwaamt, dan moest'e zo rap moge
lijk oew fiets uit de stal haolen om 
heur naor huis te brengen, aanders 
zou ons moe dè wel regelen. Een 
fiets buiten zetten, dè kos ze veul 
vlugger a's wij! P.:s oew ouwelui 
wisten dè ge meej een mèske in 
de buurt waart, dan gaaf'de meej 
de rapte een kusje en wegwezen. 
Neeje, dè was geen aorighei ... 

Mulders 

Nou ik het zo over die buken· 
haogen haj, mot ik terugdenken 
aon een liefhebberij die wij ir· ons 
jonger jacren in't veurjaor dejen. 's 
Aovonds in de maaimaand kwaam 
ik dan ook wel's in de tuintjes. 

Hier zie'de 'ne mulder. Zo kröpt'ie. 

En zo vliegen de mulders. Schoon hé. 

Daar in die bukenhaogen zaten 
dan altij heel veul maaikevers. 
Mulders noemden wij die kevers. 
Wij gingen dan meej een man of 
zes zeuven die tuinen af om te 
kèèken wie van ons de miste mul
ders kas vangen. Daar ging het ons 
om, want wè kun'de nou meej 'ne 
mulder doen? We lieten ze gewoon 
weer los. 

Meestal waoren wij meej de
zelfde ploeg jongens: Jaon en Jan 
Theeuw (die èègenlijk Rentiëns 
schreven), Sjef Adams, Fraans van 
Stanne, Fraans van Opstal en wij 
meej z'n tweejen, onze Sjos en ik. 

Mulders vangen was een schoon 
bezighei. Wij waoren daor toch al 
gaauw een uur mee in de weer. 
Dan gingen we meej onze vangst 
naar de bakkerij van Rentièns. 
Daar wieren de mulders geteld. 
Ik weet nog goed dè Jan Theeuw 
er op enen aovond eens negentig 
gevangen haj. En ge mot weten, dè 
was op een uur tèèd! Hij vang dus 

op elke twee minuten drie mulders. 
Hoe kan't zèèn? Jan kos dè zo 
goed. Hij was bekaanst altij de 
winnaar. Daor verdiende hij niks 
meej, want die mulders wieren 
geteld en dan subiet losgelaoten. 
Was't 's aanderendaags weer 'nen 
wèèremen aovond, dag gebeurde 
gewoon weer hetzelfde. Wij hajen 
daor veul plezier meej. En zegt nou 
maor's wè de mensen het beste 
vèènen: deugenielerij of liefheb
berij? 

Zo vermaakte de jeugd vruger d'r 
èègen zonder dè't ene cent kostte. 
Wij hebben 'ns op 'nen aovond 
meej zeuven jongens - ge zult me 
op m'n woord motten geloven - op 
de vierhonderd mulders gevangen 
en weer losgelaoten. Probeer't'r te
genwörrig nog maor's vijf op enen 
aovond te vangen. Krèègde dè veur 
mekaore, dan zèdde 'ne goeie' D'r 
zèèn bekaanst geen mulders meer. 
Zo gaoi alles stillekes weg. Nog 
efkes en d'r is niks meer. Alleen wij 
mensen nog ... ! 
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Vlas of Lijnzaad (24) 

'KRUI DENVROUWT JE' 
JEANNE MEEUWESEN 

lijnzaad (Semen Uni}, afkomstig 

van vlas is, zoals de Latijnse naam 

al aangeeft, in vele opzichten 

een bruikbare plant. Is vooral het 

verzachtende en genezende mid· 

del voor hen, die aan alle soorten 

katarren en andere slijmvliesont· 

stekingen lijden. De signaturen

leer zou de slijmerige thee van 

lijnzaad zeker ook als middel voor 

de slijmvliezen aanwijzen. Speci· 

aal die van het onderlijf (blaas· 

ontsteking, baarmoedervloeiing en 

darmkatar). 

Vlas is uit het Oosten via Egypte 
naar Europa gekomen. De oude 
Germanen. die het vlas aan Freya 
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en Donar toewijdden, kweekten 
het. Zij lieten de vlasvezels ver· 
schillende bewerkingen ondergaan, 
die nodig zijn voor ze gesponnen 
konden worden tot de linnendraad. 
Die linnendraad werd geweven tot 
het lijnwaad dat tot het moment 
dat de katoen in deze streken werd 
ingevoerd, naast wol de algemene 
stof voor kleding en huishoudgoed 
leverde. Daarom spreken wij nu 
nog altijd van linnengoed en linge
rie, ook als dat van katoen of zelfs 
van kunstzijde is. 
Vooral in Vlaanderen was de lin
nenindustrie in de Middeleeuwen 
beroemd, doordat ondermeer het 
water van de rivier de Leie zo 
bi j uitstek geschikt was voor het 

weken van de vlasvezels. 
Voor de echte stoffenliefhebber is 
linnen, naast wol en natuurzijde, 
nog altijd de ware stof voor de 
menselijke kleding, daar het in 
de ether aanwezige ongunstige 
tri lingen afweert en dus de drager 
beschermt en rein houdt. Het 
linnen hemd geldt dan ook bij 
symbolische en cultische hande
lingen als het kleed der reinheid. 
Het werd door kloosterlingen en 
rondtrekkende heildragers bij voor
keur gedragen. Onze voorouders 
zetten hun doden bij met linnen en 
look om schadelijke invloeden af 
te weren. Ook is een linnen doek 
nog altijd de aangewezen bedek
king van een altaar, of op een 
tafel waarop heilige voorwerpen 
geplaatst zullen worden. 
Men zeeft een thee van genees· 
kruiden liefst door een oude linnen 
doek. De huisvrouw die katoenen 
droogdoeken gebruikt, neemt toch 
een innen glazendoek omdat hij 
geen pluisjes achterlaat op het 
glas. 

Een linnen halsdoek is een goede 
dracht voor eenieder die een ge
voelige hals, nek of keel heeft. 
Deze zelfde reinhoudende en rein1 
gende kracht bezit ook het lijnzaad, 
hetgeen blijkt uit de resultaten bij 
geneeskundig gebruik. Resultaten 
die niet alleen aan het slijm of aan 
de kleine hoeveelheid blauwzuur 
worden toegeschreven. De meeste 
mensen weten van het lijnzaad al
leen dat er lijnolie uit geperst wordt 



die voor verf en vernis gebruikt 
wordt. Van het overgeblevene perst 
men daarna lijnkoeken voor het 
vee. 

Sommigen herinneren zich nog het 
ouderwetse pappen met lijnzaad
brij of lijnzaad-omslagen. In die 
vorm werkt het lijnzaad verkoelend 
en verzachtend, pijnstillend, week
makend en uittrekkend op alles 
wat heet is, zoals ontstekingen 
en verzweringen, ook op allerlei 
gezwellen en !<rampen van maag 
en darm. Een warme omslag, dus 
een doek met de van het lijnzaad 
gekookte pap er in, op steenpuis-

ten bevordert de rijpwordrng. Bij 
sinusitis werkt de pap uitstekend. 
Op brandwonden neemt men een 
mengsel van lijnolie en kalkwater 
in gelijke delen als traditioneel 
middel. 

In de vorm van thee oefent het lijn
zaad nog de weldadigste werking 
uit. Men zet twee eetlepels (twintig 
gram) lijnzaad op met één liter 
koud water. Liefst eerst een nacht 
daarin laten weken. Laat het zodra 
het kookt, nog twintig minuten 
zachtjes doorkoken. Oppassen voor 
overkoken! Dan zeven. 
In deze vorm is de thee geschikt 

om te drinken bij maag- en darm
zweren en ook in het bijzonder bij 
verzweringen van de twaalfvinge
rige darm. Maar ook bij maag-, 
darm- en blaaskatar, bij overmatige 
menstruatie en ziekelijke baarmoe
dervloeiing. 
Twee of drie koppen van deze thee 
per dag, warm bij passend dieet, 
genezen een blaaskatarsnel en 
volkomen, als men daarbij in bed 
blijft en het onderlichaam goed 
warm houdt. 

Groetjes, 

Jeanne 



Veel vragen 

Merkwaardigheden (73) 

ANTOON VAN TU IJL 

Onlangs kreeg Amalia een 

schenking die een paar zekerhe

den heeft, maar ook veel vragen 

oproept. Het gaat om een stuk 

van een balk en een stuk van een 

plank, afkomstig uit een heel oud 

huisje dat ooit in de Kapelstraat 

gestaan heeft. Welke timmer

man is met dit hout in de weer 

geweest? Is dit hout hergebruikt? 

Wie kerfde er tekens in? Wat 

betekenen die inscripties? 

Dit wordt een merkwaardig artikel 

omdat u op de meeste vragen 

geen antwoord krijgt. Toch wil ik 

het er over hebben. 

Wat zien we? 

Op de foto's ziet u dat beide 
voorwerpen lang geleden helder 
lichtgroen geschilderd werden en 
dat ze inscripties dragen. 
Het balkfragment heeft een inker
ving die gemakkelijk te ontcijferen 
is. We lezen een naam: Cl Goelen. 
En er staat een jaartal bij met een 
datum. We zien: 18 1/13 33. Dat 
interpreteren we als de dertiende 
dag van de eerste maand van het 
jaar 1833. 
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De oude balk met inscripties. 

Het plankfragment draagt inge
kerfde letters. tekens en cijfers. We 
vinden het jaartal 1775. Daarbo
ven zien we in grote letters een C 
en een 0 met daarnaast het mono
gram IHS met kleine toevoegingen 
en nog wat onbestemde krassen. 

Wat staat er? 

Het jaartal op het balkdeel spreekt 
voor zich. De naam die er bij staat, 

De plank met het Jezusteken en het 
jaartal. 



St. lgnatius, stichter van de Jezuïeten, getooid met het 
Jezusteken. 

is ons niet bekend. Het is best mo
gelijk dat de timmerman die deze 
balk in een constructie verwerkte 
zijn naam wilde vermelden. Zulke 
'handtekeningen' kom je wel vaker 
tegen in houtconstructies. 
De letters C en 0 blijven een raad
sel. Ik kan er niets bij bedenken. 
Het monogram IHS is wel bekend. 
Dit teken vinden we veelvuld:g in 
katholieke kerken op deuren, in 
glasramen, op altaren en commu
niebanken, op liturgische gewaden, 
maar ook op devotieprentjes en 
bidprentjes en in gebedenbooken. 
In de katholieke wereld is het een 
symbool voor Jesus. In het Grieks 
schrijft men 'IHSOUS'. We zien 
direct dat IHS een afkorting is van 
de naam Jesus. Naarmate in de 
kerk het Latijn de overhand kreeg 
boven het Grieks dat is heellang 
geleden - herkende men de oor
sprong van deze letters niet meer 
en gaf men er andere betekenissen 
aan . 'lesus Hominum Salvator' 
(Jezus redder der mensheid) is er 
zo een. Of ook 'In Hoc Signum' (In 
dit teken). 

zij er elementen aan toevoegden. 
Zo verscheen er een kruisje boven 
de H en onder de letters plaatsten 
zij drie nagels (de spijkers van de 
kruisiging). Kijk nou, deze toevoe
gingen zien we ook op onze plank! 

Waar vandaan? 

Wat zou toch de herkomst van 
deze twee merkwaardige voorwer-

(>(7 
\ . 

pen kunnen zijn? Voor een deel 
weten we dat en voor een deel 
wordt het raden. Nieuwsgierigheid 
drijft ons tot een zoektocht. ook al 
weten we vooraf dat we geen echt 
antwoord zullen vinden. 

Er stond in de Kapelstraat geduren
de heel veel jaren een boerderijtje 
dat op enig moment het huisnum
mer A365 toegewezen kreeg. 
Bewoners waren voor zover bekend 
Adrianus Heijkants met echtge
note Petronelia Christiaansen. Zij 
woonden er tot 1914. Daarna 
woonden er Adrianus Hoefmans 
met echtgenote Cernelia Christi
aansen. Zij werden opgevolgd door 
Henricus van Gils met echtgenote 
Maria Hoefmans. Dit paar trouwde 
in 1946 en woonde in dit huisje 
tot 1999. Jan Verhoeven en zijn 
vrouw Corry van Gfls namen het 
oude pandje over, sloopten het 
en bouwden op dezelfde plaats in 
2001 een nieuw huis waar ze in 
2002 introkken. Hun huis draagt 
nu huisnummer 22. 

De Jezuïten die hun orde 'Soci
eteit van Jezus' noemden - heb
ben zich dit symbool min of meer 
toegeëigend. Merkwaardig is dat Kaart van Baarle ca. 1840 (detail). Het huisje staat in de rode cirkel. 
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Jan en Corry bezorgen ons een 
paar mooie foto's van het oude 
boerderijtje. Op een van de foto's, 
gemaakt juist voor de sloop, zien 
we een staander van een oud 
gebint. Het feit dat die in het 
woongedeelte staat, duidt op grote 
ouderdom van het panc. 
Het oude boerderijtje komt voor op 
de kaart van Baarle uit ::a. 1840 
(zie het rode cirkeltje onder de B 
van Baarle-Nassau). Bij de sloop 
komen onze twee houtfragmenten 
tevoorschijn. Jan Verhoeven ziet 
de merkwaardigheid ervan in en 
bewaart ze. 
Het jaartal 1833 in de balk is, 
naar mijn voorzichtige mening, 
niet uit de beginperiode van het 
boerderijtje. Waar leid ik dat uit 
af? Er blijkt bij de sloop nog een 
vondst aan het licht gekomen te 
zijn. Onder een vloer van de 'keu
ken' vindt Jan een aardewerken 
melkschaal, die hij niet heelhuids, 
maar zo goed als compleet uit de 
grond weet te halen. Wij vroe-
gen aan Jos Verheijen - een in 
archeologie geïnteresseerd lid - of 
hij dit voorwerp zou willen lijmen 
en zonodig completeren. Dat deed 
hij eerder al succesvol met andere 
voorwerpen. Hij liet de scherven 
beoordelen door beroepsarcheo
logen. Die dateerden ze op eind 
18~ eeuws. Was er toen op deze 
plaats al bewoning? Is de balk dan 
gemerkt door een timmerman die 
een verbouwing uitvoerde? Dat zou 
kunnen. 

En dan de plank met het religieuze 
symbool. Waar komt die vandaan? 
Je kunt het niet uitsluiten. maar 
het zou toch beslist merkwaardig 
zijn wanneer eenvoudige Baarlese 
mensen zo'n godsdienstig teken 
in hun huis lieten aanbrengen. 
We realiseren ons ook dat bouw
materialen vroeger vaak opnieuw 
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Oude foto van Kapelstraat A 365. 

gebruikt werden na de sloop van 
een bouwwerk. 
Let wel; we hebben geen enkele 
zekerheid, maar heel misschien .... 
Binnen de bewonersfamilie is in 
het gemeenschappelijke geheu
gen een mogelijke aanwijzing 
van generatie op generatie blijven 
hangen. Een van de grootouders 
moet gezegd hebben: "Dit komt uit 
de oude kerk." 
In eerste instantie denken we 
dan aan de Sint Salvatorkerk van 
Nijhoven. Wij kennen alleen de 
kapel, maar vroeger stond daar 
een echte kerk. Die werd na 1648 

Hetzelfde huisje met achterbouw, 
gezien vanaf het Muldenpad. 

Het oude huisje na een opknapbeurt. 



door beeldenstormers toegeta-
keld en daarna ingericht voor de 
Hervormde eredienst. Na verloop 
van tijd waren er in Baarle echter 
zo weinig protestanten. dat cie in 
Chaam aansloten. De Salvatorkerk 
raakte in verval. In 1807 wordt 
- op het koorgedeelte na - de 
kerk afgebroken. Daarover ziJn de 
katholieke Baarrenaren zo kwaad 
dat ze weigeren om ook maar iets 
van de sloopmaterialen te kopen 
(zie Rector van de Broek Bijdragen 
tot de geschiedenis van Baerle, 
pag. 63). 
Het lijkt dus niet waarschijnlijk dat 
de plank met het Jezusteken toen 
verhuisde naar het huisje in de 
Kapelstraat 
In 1926 wordt ook het sterk 
vervallen koorgedeelte van Sint 
Salvator gesloopt. Is er toen hout 
vrijgekomen dat wel door Baarie
naren overgenomen is? Het kan. 
maar we weten het niet! 

Een staander van het gebint. In de 
rode cirkel zien we een oude pen en 
gat verbinding, met houten pennen. 

~ ~".. , __ -_ 
~:-

Het koorgedeelte van de Sint Salvatotkerk in vervallen 
toestand. 

Andere mogelij kheid? 

We maken een zijsprong. Rond 
I 720 wordt aan de weg naar 
Breda, ter hoogte van de Hoog
braak en de Nonnenkuil het 
klooster Catharinenberg gebouwd. 
Oisterwijkse zusters komen hier op 
Hertogs gebied wonen om aan de 
wurgende Hollands-protestantse 
regels te ontsnappen. Heellang 
duurt hun verblijf niet. Rond 1780 
heeft de Oostenrijkse Keizer Jozef 
11 het in de zuidelijke Nederlan
den voor het zeggen. Ze noemen 
hem 'keizer-koster' omdat hij zich 
overdreven bemoeit met kerkelijke 
zaken. Contemplatieve kloosters 
zoals Catharinenberg er een is, 
vindt hij maar niks. Hij neemt ze in 

beslag. De zusters moeten weg en 
hun gebouwen komen in parti
culiere handen en worden later 
gesloopt. De inventaris wordt ook 
verbeurd verklaard en openbaar 
verkocht. Daarvan zijn lange lijsten 
met goederen bekend. 

Veel Baarrenaren uit die tijd zullen 
zich bij die verkoop allerlei zaken 
aangeschaft hebben. Zou het 
kunnen zijn dat de toenmalige 
bewoner van A365 een partij hout 
uit het klooster gekocht heeft en op 
deze manier het Jezus-symbool in 
huis haalde? Ja, dat zou kunnen. 
Verder kom ik niet. U wel? 

Conclusie: het blijven twee merk
waardige stukken hout! 
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Zondereigen door de bril van 
Charlotte Peys 

Charlotte Peys (0 1987) is een 

masterstudent llfustratie aan het 

KASKin Gent. In het kader van 

haar eindproject is ze bezig met 

het maken van een getekende 

documentaire over Zondereigen 

(grondgebied Baarle·Hertog). Als 

een ware antropoloog en onder

zoeker verblijft ze in het dorp, 

houdt ze een velddagboek bij en 

bezoekt ze inwoners van het dorp. 

Ze maakt wandelingen, neemt 

geluiden op, maakt foto 's en 

schetsen en tracht dit te gebrui· 

ken als inspiratie bij het creëren 

van tekst en tekeningen over 

Zondereigen. Het eindresultaat zal 

uiteindelijk in een boek gepresen

teerd worden. Maar voor het zover 

is, kan u in Van Wirskaante haar 

gedachten meelezen. 

Al wandelend door Zondereigen 
tracht ik het dorp te vatten. In een 
poging het te begrijpen, probeer 
ik Zondereigen in te delen in 
categorieën waar het hele dorp in 
past. Ik zie brievenbussen, een 
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kerk, een vensterbank vol planten. 
Mijn beste poging bestaat uit drie 
onderdelen: infrastructuur, mensen 
en natuur. 

Met welke eenheid wordt het beho 
ren tot een dorp gemeten? 

Met het aantal passen dat je er zet? 
De dagen die je er doorbrengt? Het 
aantal nachten dat je er slaapt? 
Kinderen die je er grootbrengt? 
Je bent ergens thuis als je er je 
weg vindt in het donker. Als je 
weet hoeveel treden de trap telt. 
Je behoort tot een dorp als je er 

~ · '" 



bent zonder aan een leven elders 
te denken. 
Zonder ergens anders aan te den
ken. Dan ben je van kop tot teen in 
Zondereigen. 

Een inwoonster van Zondereigen: 
"Twee dingen kan je in Zonderei
gen niet missen: een diepvries en 
een auto." 

Ik loop voorbij de huizen en vraag 
me af wat er zich achter de gevels 
afspeelt. Ik ken de namen van de 
mensen die er wonen en weet hoe 
oud ze zijn. Maar wat zegt dat? 
Een aantal gevels zijn reeds 
doorzichtig geworden. Als ik er 
naar kijk zie ik een plant, de 
zetel, het televisiemeubel. Ik weet 
hoe de stoelen er rond de tafel 
gerangschikt staan. Ik herinner me 
flarden tekst van het gesprek dat ik 
er voerde en kan raden hoe de rest 
van de dagen er zich voltrekken. 
Maar wat zegt dat? 

Een inwoner van Zondereigen: 
"Daar ben ik geboren. En daar is 
mijn moeder gestorven." 

Huizen kennen een geschiedenis. 
Ze zijn een verzamelplaats voor 
herinneringen. Een opeenstapeling 
van dagen en nachten. Er wonen 
mensen in Zondereigen die hun le
ven lang al in het dorp wonen. Die 
zelfs hun leven lang al in hetzelfde 
huis wonen. 
Six degrees of separation (leterlijk 
'zes niveaus van verwijdering') is 
een theorie die beweert dat je met 
slechts vijf tussenstappen eenieder 
op de wereld met eender welke 
andere persoon op de wereld kan 
verbinden. In Zondereigen heb je 
nooit vijf tussenpersonen nodig om 
van de ene inwoner bij de andere 
te geraken. ledereen kent iedereen. 
Met naam en toenaam. Je komt bij 

wijze van spreken met vijf stappen 
toe om van de ene kant van het 
dorp naar de andere te wandelen. 
En plots dringt het tot me door dat 
Zondereigen en de mensen die er 
wonen een eigen leven leiden. Ze 
gaan door, ook als ik er niet ben. 
ledereen gaat door. 

Voor mijn eindproject ben ik op 
zoek naar verhalen, informatie en 
foto's over Zondereigen. Alles wat 
op de een of andere manier iets 
te maken heeft met Zondereigen 
interesseert me. Zowel op vlak 
van mensen, fauna en flora, de 
geschiedenis van het dorp, 
het sociologische aspect of de 
architectuur. Woont u zelf niet 

in Zondereigen maar kent u een 
leuk verhaal dat verbonden is aan 
het dorp? 
Herinnert u zich anekdotes 
over Zondereigen? Heeft u nog 
foto's van uw jeugdjaren die u 
in Zondereigen doorbracht? Of 
kent u typische Zondereigense 
gezegdes? Bent u een inwoner 
van Zondereigen en zou u het 
leuk vinden als ik een keer bij 
u langskwam? Hebt u vanuit uw 
interesse, opleiding of beroep 
een bepaalde kijk op het dorp die 
u met me wil delen? Alles wat u 
kwijt wil, interesseert me! U kan 
me bereiken via charlottepeys@ 
gmai/.com of me bellen op het 
nummer 0494/11.25.31. 
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"Doch, en dat vooral, omdat er in dit dorp dat zo nauw verweven is met 

Baarle-Hertog, een groeikracht zit die verwondering wekt. Wie met 

burgemeester F. de Grauw, sinds de bevrijding de eerste burger van dit 

land zonder grenzen, gaat praten komt daar heel snel achter." 

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (2) 

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 ge· 

schiedenis 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. 

Jo heeft de dagboeken in 1980 

officieel overgedragen aan Heem

kundekring Amalia van Solms. 

Hij vond dat de heemkundekring 

'rijker' van hem moest worden. 

Ook in dit nummer van 'Van 

Wirskaante •.. ' zal ik aan de hand 

van zijn dagboeken daarvan een 

selectie weergeven. Het geeft een 

kijkje op Baarle en het leven zo'n 

50 jaar geleden. 
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In dit artikel heb ik uittreksels 

uit de dagboeken anno 1959. 

Steeds ga ik daarbij zo exact 

mogelijk uit van de tekst zoals Jo 

die opschreef, eventueel inclusief 

taal· en of spe/foutjes. 

Raad van Baarle-Nassau, 
15 dec. 1959 (deels): 

Het voorstel om enkele veran
deringen aan te brengen aan 
de jongensschool Ulicoten werd 
op voorstel van de heer Jacobs 

aangehouden opdat men zich ter 
plaatse nader kon beraden over 
het door de voorzitter gelanceerde 
idee dat de meisjesschool en de 
jongensschool beter tot één school 
samengevoegd kunnen worden. 
Op deze wijze zou één zes-klassige 
school tot stand kunnen komen 
in plaats van de thans bestaande 
twee drie-klassige scholen. 
Wel besliste de raad gunstig over 
de aanvragen van de jongens
school in Baarle-Nassau en van de 
ULO-school inzake het aanschaffen 
van respectlevelijk vuilnisemmers 
en brandblusapparaten en een 
bandrecorder. 
De meisjesschool in Ulicoten 
zal een gebouwtje krijgen voor 
overblijvers, personeel en school
artsendienst Op verzoek van de 
ULO-school werd de vergoeding ex 
artikel 101 voor 1960 vastgesteld 
op 65 gulden per leerling. 
Het heffingspercentage voor de 
baatbelasting voor 1959 werd 
vastgesteld op 50 procent 
Vastgesteld werden eveneens de 
gemeenterekening 1957. de re
kening van het woningbedrijf over 
1957 en de begrotingen 1960 
van de burgerlijke armbesturen 
van Baarfe-Nassau en Castelré. 
De subsidie van het Wit-Gele 



Kruis, dat een subsidie vroeg van 
4.000 gulden werd bepaald op 
3.000 gulden. De raad was met de 
voorzitter van oordeel dat het res
terende bedrag ad 1.000 gulden 
aangevraagd dient te worden bij de 
gemeente Baarle-Hertog. 
Het verzoek van het r-k kerk
bestuur van Baarle-Nassau om 
een subsidie van 20 procent der 
bouwkosten van de kerk werd 
op voorstel van de her Laurijssen 
aangehouden. Er werd een com
missie benoemd, bestaande uit de 
heen J. Laurijssen, K. Jacobs en J. 
Willems, die een onderzoek moet 
instellen naar de wenselijkheid en 
mogelijkheden. In een geheime 
zitting zal deze commissie aan de 

raad verslag moeten uitbrengen 
terwijl dan in een openbare verga
dering een beslissing kan worden 
genomen. 
Een groot aantal verzoeken om 
subsidie werd afgewezen, terwijl 
een aantal waaronder de Stichting 
Blindenbelangen. Brabants Conser
vatorium en de Bond van Open
bare Leeszalen in Noord-Brabant 
een subsidie zagen toegekend. 
De begroting die in concept werd 
aangeboden zal worden onderzocht 
door een raadscommissie bestaan
de uit de heren Tuijtelaars, Jansen 
en Willems. 
Tot slot deelde de voorzitter mede 
dat er een aannemer bereid is 
gevonden in Baarle-Nassau zestien 

woningen te bouwen (LV: deel 
Burg. de GrauwstraaV voor eigen 
rekening en risico. De raad was 
bijzonder graag genegen hiervoor 
de benodigde gemeentegronden ter 
beschikking te stellen. De wonin
gen zullen tussen de fl. 18.000 en 
fl. 19.000 kosten. 

Tentoonstelling 22 dec. 1959 

Dinsdag 22 december wordt er een 
grote show van Philips radio en 
televisietoestellen gehouden. 
De volgende apparaten kunt u daar 
eveneens bekijken en in werking 
zien: bandrecorder, grammofoon, 
Philishave, elektrische huishoude
lijke artikelen. 

iJ I 

~\:. 

Een beurs zoals die in elk dorp gehouden werd in de jaren 50/60. Let op de TV's uit die tijd 
en vergelijk met de grote platte kleurenschermen van heden. En dan te weten dat vaak hele 
buurtschappen gingen kijken bij die mensen waar zo'n TV aangeschaft was. 
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Deze tentoonstelling heeft plaats in 
Hotel De Engel 
Radio van de Burg, Alphenseweg 
A327 • Baarle-Nassau 

Kolenboer 

30 dec. 1959. De kolenboer heeft 
weer 400 kilo kolen gebracht en 
100 kilo briketten. Tezamen voor 
48 gulden70. 

10 januari 1960 

Theater Den Engel: Film 'Het 
Spookhuis op de heuvel'. De meest 
besproken film van 1959. 
Onderlinge postduiven tentoonstel
ling van De Valk bij A. Adriaansen. 
Schiet- en biljartconcours van de 
K.A.B. in café Benelux. 
Prijsuitreiking 0 riekon i ngenzi ngen. 
Zondag worden in het patronaat de 
prijzen uitgereikt van het Drieko
ningenzingen. Er werd deelgeno
men door 231 kinderen waaronder 
77 groepen. Oe deelnemers ontvin
gen allen een versnapering. 

Varkensfokvereniging 

Maandag lljanuari 1960 hield de 
varkensfokvereniging haar jaarver
gadering in het patronaatsgebouw. 
Niet minder dan 140 leden woon
den deze vergadering bij. De aftre
dende secretaris-penningmeester 
werd bij acclamatie herkozen. Het 
jaarverslag was in optimistische 
toon gesteld. Er werd een winst 
geboekt van fl. 775. Het dekgeld 
in het afgelopen jaar bedroeg fl. 
6,50 per dekking. 

Brand 1 feb. 1960 

Maandagavond brak brand uit op 
de zolder van Zaadhandel Basti
aansen in de Stationstraat De snel 
aanwezige brandweer behoefde 
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niet op te treden omdat bewoners 
en buren de brand al geblust had
den. De oorzaak in onbekend. 

Feestavond 

Maandagavond 8 februari 1960 
werd in zaal Oen Engel een 
feestavond georganiseerd door 
de Grosco-winkelier J.Gulickx. 
Een goed gevulde zaal heeft naar 
hartenlust kunnen genieten van 
een gevarieerd programma van 
films, gezelschapsspelen en gratis 
verlotingen. Diverse malen werden 
de aanwezigen getrakteerd. 

Waterlelding 

13 februari 1960: De nieuwe 
waterleiding voor de eerste keer in 
werking. Reservoir en aanleg van 
buizen zijn gemaakt. 

Historische vondst 

Historische vondst te Baarle
Nassau. Een woord van hartelijke 
dank aan J.Raeijmaekers. Op 
23 december 1959 vond hij een 
stenen bijl op de Heikant in een 
wei, genaamd het Voske. Hij 
schonk de bijl aan ons Archeolo
gisch Streekmuseum. Ze komt er 
prachtig van pas omdat we dit jaar 
een pracht-collectie te leen krijgen 
van voorwerpen uit het Brabantse 
stenen en bronzen tijdperk. 
We wisten wel dat op de Veldbraak 
een bronzen heuvel gelegen heeft 
op de kruising van de Vijfbaan. 

En volgens volksoverlevering 
verschenen daar de Witte Wijven. 
Wel eigenaardig dat weer uit komt 
dat overal waar vier of vijf banen 
elkaar krulsen dat daar volgens 
de oude volksverhalen ook immer 
graven te vinden zijn uit het stenen 
of bronzen tijdperk. 

Zeldzame stenen beitel 
gevonden 

Zaterdagmiddag 5 maart 1960 
bracht de jeugdige Leuris uit Uli
coten ons een zeer waardevolle en 
aangename verrassing. Zij groeven 
een put van 1, 5 meter bij de 
Chaambeek en vonden een smal 
stenen voorwerp van 15 cm. Goed 
afgewerkt en 1,5 cm. breed en dito 
dikte. 

Diepvries Baarle 

A.s. dinsdag 15 maart 1960 komt 
er de diepvries, genaamd Manus 
van Holland ter bezichtiging in 
het Hollands Patronaat om half 8 
's avonds. Deze heeft een spe
ciale invriesruimte dus weer iets 
speciaals. Zij die hiervoor interesse 
hebben kunnen dus deze avond 
bezichtigen. 

Ontwikkelingen in Baarle· 
Nassau, 14 maart 1960 

Het is plezierig af en toe naar 
Baarle-Nassau te trekken. niet 
enkel omdat het merkwaardige 
tweelingdorp dat uniek is in de 
wereld telkens weer verrassingen 
in .Petto heeft. Die men elders 
nergens kan aantreffen. Doch, en 
dat vooral, omdat er in dit dorp 
dat zo nauw verweven is met 
Baarle-Hertog, een groeikracht zit 
die verwondering wekt. Wie met 
burgemeester F. de Grauw, sinds 
de bevrijding de eerste burger 
van dit land zonder grenzen, gaat 
praten komt daar heel snel achter. 
Doch als de burgemeester niet te 
spreken is dan kan men dat ook 
aan de weet komen door enkel 
een wandeling te maken door dit 
Siamese plaatsje. Er zit schot in 
Baarle-Nassau. Dat merkt men aan 
alles. Een voorbeeld daarvan is het 



nieuwe klooster van de Zusters (LV: 
nu Monastèrel Dominicanessen uit 
Voorschoten, die behalve de zorg 
voor lager en kleuteronderwijs ook 
bemoeienissen hebben met bejaar
den. Baarle heeft namelijk een zeer 
modern bejaardenhuis dat enkele 
jaren geleden werd geopend. 

't Nieuwe zusterklooster staal 
vlakbij dit bejaardencentrum. De 
kapel van dit klooster werd dan 
ook direct beschikbaar gesteld voor 
de bewoners van het centrum. Het 
onderwijs en de bejaardenverzor
ging wordt verricht door ongeveer 
twintig zusters. 

Het oude klooster aan de Nieuw
straat heeft intussen zijn nieuwe 
bestemming gekregen. Het wordt 
namelijk verbouwd - hoe merk
waardig tot bankgebouw (red: 
nu ABN AMRO). Hoofdzakelijk 
gaat het om een binnenverbouwing 
want de buitenkant wordt voor het 
grootste gedeelte intact gelaten. 
Het gebouw zal over enige tijd 
dienen als kantoor en woonhuis 
van de agent van de Rotterdam
scha Bank. Het zal nog 'n goeie 
maand duren voor in dit voormalig 
klooster geldzaken afgedaan kun
nen worden. 

Het uitbreidingsplan in het cen
trum begint ook reeds tekening 
te krijgen. Reeds staan er het 
bejaardencentrum, het zusterkloos
ter en een buitengewoon fraaie en 
gezellige kleuterschool (LV: vroe
gere Bernadettekfeuterschool). 
De nieuwe verbindingsweg tussen 
c!e Leliestraat en de Alphenseweg 
(LV: Gen. Maczeklaanlis ook reeds 
gedeeltelijk gereed. En tenslotte 
werden er reeds enkele woning
wetwoningen gebouwd. Voor 
1960 kreeg de gemeente zegge en 
schrijve vier woningen toegewezen. 

Het bejaardenhuis dat gebouwd werd eind jaren '50. 
Ondertussen staat er weer lang een nieuwer Janshove en 
zijn er plannen tot weer een ver(nieuw)bouw. 

Het klooster van de Zusters Dominicanessen in de Rector 
van de Broekstraat Dit pand is alweer een aantal jaren 
geleden gesloopt om plaats te maken voor 'Residence 
Monastère'. Van het klooster is de kapel intact gebleven en 
doet nu dienst als faciliteit van de fysiotherapie 'Corpus'. 

Het oude klooster van de Zusters van Voorschoten in de 
Nieuwstraat In 1959 is het pand verbouwd tot kantoor 
voor de Rotterdamse he Bank. Later is het pand gesloopt 
om plaats te maken voor het huidige bankgebouw van de 
ABNAMRO. 

11. D:aildc .Na•Nu 
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Maar zo heel erg treurt burgemees
ter de Grauw daarover niet. Want 
in de vrije sector zet een particulier 
aannemer 16 middenstandswo
ningen en een andere bouwt 12 
arbeiderswoningen. Wanneer deze 
gereed zullen zijn dan zal het wo
ningprobleem iets minder nijpend 
zijn geworden. Niettemin zullen er 
toch nog een twintig onbewoon
bare woningen moeten verdwijnen. 
In het uitbreidingsplan is tevens de 
mogelijkheid tot bouw van bunga
lows. Er staat er reeds een terwijl 
grond voor een tweede verkocht is. 
Een ander niet minder belangrijk 
project is het bungalowpark aan 
de Oude (Franse) Baan te midden 
der bossen. Reeds staan er 10 
bungalows. Doch er is ruimte voor 
tachtig. Elke bungalow krijgt de 
beschikking over een halve hectare 
grond. 

Dit park is erg in trek bij Rot
terdammers en inwoners van 
Dordrecht. Een Dordtse onderne
ming kocht dan ook grond voor 
acht bungalows, terwijl een andere 
firma grond voor tien van deze 
huizen aankocht. Hoewel dit park 
op enige afstand van het centrum 
ligt is het niettemin voorzien van 
licht en waterleiding. 
Dit is ook het geval met het Eiken
bos (de Eikelenbosch?) waar een 
kampeercentrum (LV: camping De 

Heimolen) voor tenten en caravans 
komt. De oppervlakte van deze 
camping zal plm. 15 hectare be
dragen. Ook het recreatieoord Rust
oord aan de Chaamseweg heeft 
zijn accommodatie uitgebreid. Dit 
is zeker geen overbodige luxe. De 
mensen in Baarledoen niet graag 
dingen die onverantwoord zijn, 
doch een plezierige noodzaak. 
Want de gemeente komt steeds 
meer in trek bij de toeristen. 
Baarle-Nassau is een pleister-
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plaats, een ontmoetingscentrum 
voor mensen uit Breda, Tilburg 
en Turnhout, aldus burgemeester 
de Grauw. Daar houdt hotel De 
Engel, in trek bij vele Tilburgers, 
ook rekening mee. Want de directie 
daarvan heeft intussen een winkel
pand (LV: electrawinkel Mol) naast 
het café aangekocht. Dat zal wor
den ingericht tot restaurant terwij l 
er ruimte beschikbaar zal komen 
voor uitbreiding van het hotel. 
Momenteel beschikt Baarle-Nassau 
over plm. 100 bedden. Dat is zeer 
veel als men weet dat bijvoor
beeld Tilburg bijna 400 toeristen 
tegelijkertijd kan herbergen in haar 
hotels. Voor deze activiteit in dit 
wonderlijke grensdorp kan men al-

leen maar bewondering hebben en 
we hopen dat deze uitbouw zich in 
de toekomst blijft voortzetten. 

Film 

Zaterdag 19 maart 1960. 
Theater De Engel. Zaterdag en zon
dag zal hierin vertoond worden de 
film 'Teenager-melodie', met Conny 
(froboess) en Peter (Krausl. 

Tot zover weer wat ervaringen en 

belevenissen van Jo, zo'n vijftig 

jaar geleden. Tot de volgende 

keer. Dan is er weer tijd en ruimte 

om in de schrijfsels van Jo te 

duiken. 

In de jaren vijftig waren er twee bioscopen in Baarle. Bij De Engel en bij Adr. 
Adriaensen in de Molenstraat 
Wekelijks trokken de bioscopen veel jeugd uit Baarle en omgeving. Oe meest 
actuele films werden er gedraaid. 



Tijdens de officiële opening van de MFA 
aan de Sernardusstraat 

Ook Ulicoten in de schijnwerper! 

ANDRÉ MOORS 

Na de Baarlese buurtschappen 

Boschoven en Loveren is nu Ulico-

ten aan de beurt! 

Waarschijnlijk op vrijdag 27 sep

tember vindt de officiële opening 

plaats van de fonkelnieuwe Mul

tifunctionele Accomodatie (MFAJ 

aan de Bernardusstraat. 

Amalia draagt haar steentje bij 

aan de festiviteiten. Dat gebeurt 

op zaterelag 28 september van 

11.00 tot 17.00 uur door middel 

van een fototentoonstelling over 

grote Uficotense gezinnen. Maar 

er is meer ..... 

Extra Van Wirskaante 

Alle leden van Amalia krijgen een 
extra Van Wirskaante, volledig 
gewijd aan zo'n 80 grote gezinnen 
van Ulicoten. In dit blad komen 
veel foto's van die gezinnen te 
staan en andere informatie, waar
onder interviews met mensen uit 
die grote gezinnen. 
En de inwoners van Ulicoten dan? 
Wel, wij bezorgen bij alle wonin
gen in Ulicoten een exemplaar van 

Het wellicht grootste gezin dat ooit in Ulicoten heeft gewoond {1938). Tinus 
Oomenen zijn vrouw Tonia van der Velden hadden samen 19 kinderen. Zij 
huwden tweemaal zodat er sprake was van 'zijn, haar en hun' kinderen. Twee 
kinderen stierven op jonge leeftijd. 

Jaak Verhoeven en Wies Peeters met hun prachtige kroost. 



deze Van Wirskaante. Omdat Uli-
coten iets te vieren heeft, volledig 
gratis! En dat is nog niet alles. 

Fototentoonstelling en 
fotopresentatie 

In een van de prachtige lokalen 
van de Multifunctionele Accom
modatie kunnen bezoekers In 
eerdergenoemd weekend kijken 
naar een fototentoonstelling van 
grote gezinnen en andere foto's 
van (inwoners van) Ulicoten. Een 
aantal van die foto's worden op 
A4-formaat afgedrukt en voorzien 
van onderschriften. 
Ook kunt u op uw gemak kljken 
naar een (doorlopende) fotopre
sentatie op een projectiescherm. 
Dankzij de enthousiaste mede
werking van diverse inwoners 
van Ulicoten kunnen wij namelijk 
uniek Ulicotens fotomateriaal tonen 
zoals straatbeelden, boerderijen. 
huizen, verenigingen, het schoolle
ven. de kerk, het werk en vrije tijd 
en vooral heel veel (oude) foto's 
van jonge en oude inwoners. Het 
is een selectie van ruim 200 foto's 
die door mensen uit dit bijzondere 
dorp in de afgelopen jaren aan ons 
zijn geschonken, waarvoor dank! 

BakkerFons Remeijsen (I) gefotografeerd in 1965 op de OudeStrumpt achter •t 
Klompke. Verder Jos van Dun, José Smeekens en Fran Remeijsen. Boven op zit 
Wim Severijns. 

Tussen twee haakjes, hebt u nog 
leuke Ulicotense foto's? Neem dan 
snel met mij contact op. Wellicht 
neem ik ze nog op in de fotopre
sentatie. Mijn telefoonnummer is 
5079556 en mijn e-mailadres is 
amoors@planet.nl. 

Werkgroep Ulicoten 

Onze Heemkundekring heeft een 
flink aantal werkgroepen. Een 
daarvan is de 'werkgroep Ulicoten'. 

Vooral de mensen van deze werk 
groep hebben veel tijd besteed aan 
dit project. In de huidige werkgroep 
hebben zitting Ad Jacobs, Annelles 
Verheijen, Marcel Snijders. Rian 
Friederichs, WimGeertsen Dina 
Verheijen. Ik ging daarom eens een 
praatje maken met twee leden van 
deze werkgroep, Annelies Verheijen 
en Marcel Snijders. 

Volgens Marcel bestaat de werk
groep al heel lang, misschien al 
wel 30 jaar. "In het begin waren 
dat Frans de Bont, Frans Remeij
sen, Fon Tuijtelaars, Cor van den 
Brandt, Frans van den Brandt en 
ik. Na een aantal jaren werd de 
werkgroep gevormd door Frans de 
Bont, Angelie Willemsen, Fons Wil
lemsen, Anna Willemsen, Herman 
Janssen, Marie Jansen-van de Put 
en Herman Boeren. Toen een tijdje 
terug die mensen om uiteenlopen
de redenen er mee stopten, werd 
de draad opgepikt door enkele 
actieve leden: Annelies, Rian. 

Anneke de Graaf, Fien Geerts, Jo en Cor Laurijssen bidden 
in 1941 bij het grafje van Marieke, het zusje van Anneke. 
Anneke overleed toen ze bijna vijf jaar was. 

Dina, Wim Geerts, Ad Jacobs en 
ondergetekende. n 

De groep werkte, zo blijkt. in het 
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JanusGeertsen zijn vrouw Celine Geerts-Geerts in 1933 met hun kinderen 
Piet, Jan, Annie en Fons. 

Oe huidige werkgroep Ulicoten: v.l.n.r. Dina Verheijen, Wim Geerts, Marcel 
Snijders, Annelies Verheijen, Rian Friederichs en Ad Jacobs. 

verleden mee aan de realisatie 
van enkele boeken: Tussen Bol
lekens en Bremer' en 'Midden in 
de gemeenschap'. Ook was de 
werkgroep in beeld bij de viering 
van 550 jaar Ulicoten, de viering 
.tan de lOOe verjaardag van Jan 
'an Vugt en het weer nieuw leven 
nblazen van de Bernardusbede
Jaart. 

gezinnen van Ulicoten in beeld te 
brengen. 

Annelies: "Na verloop van tijd 
werden er regelmatig bijeenkom
sten van de werkgroep gehouden. 
Vooral het in kaart brengen van 
alle grote gezinnen was een groot 
karwei. Daarvoor zijn we ook een 
aantal avonden in het gemeente
huis geweest om (oude) archiefbe
standen te doorlopen. Uiteindelijk 
praten we toch over ongeveer 80 
grote gezinnen. Volgens onze defi
nitie is sprake van een groot gezin 
a.s er zeven of meer kinderen zijn. 
De grootste gezinnen die we tegen 
kwamen was dat van de familie 
Oomen-van der Velden met negen
tien kinderen, waarvan er helaas 
twee op jonge overleden en de 
familie Verheijen-van de Heijning 
met vijftien kinderen." 

Marcel vult aan: "Tegenwoordig 
zijn de gezinnen veel kleiner. Het 
gezin van de familie Oomen was 
overigens zo groot omdat vader 
Tinus (weduwnaar) en moeder 
Tonia die weduwe was, met elkaar 
trouwden en hun gezinnen werden 
'samengevoegd'. Samen kregen ze 
tien kinderen." 

=ons Willemsen stond aan de wieg 
tan het huid ige project om grote Roos Rentiëns, Loes en Annle Kusters in 1960. 
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Na de inventarisatie is de werk
groep op huisbezoek gegaan om 
foto's van die grote gezinnen op te 
halen. ledereen werkte mee. Vooral 
toen de werkgroepleden uitlegden 
dat hun foto met onderschrift zou 
komen staan in een extra uitgave 
van Van Wirskaante. Bovendien 
heeft Jeanny Wouters verschillende 

interviews gehouden bij sommige 
grote gezinnen. Ook die zijn straks 
in die extra Van Wirskaante te 
lezen. 
Marcel: "De door ons opgehaalde 
foto's zijn vervolgens door jou 
André gescand en door ons zijn de 
originele foto's meteen weer bij de 
mensen terug bezorgd." 

Jan Kusters in 1992 gefotografeerd bij zijn boerderij aan de Armeshof. 
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Aan een nieuw project denken 
Annelies en Marcel voorlopig nog 
niet. ·we gaan eerst dit project tot 
een goed einde brengen. En dan 
is voorlopig onze volgende grote 
wens dat we er in slagen om een 
goede coördinator (kartrekker) voor 
onze werkgroep te vinden," aldus 
Annelies en Marcel. 



Wie oh wie staan er op deze foto's? 

ANDRÉ MOORS 

In de afgelopen jaren kreeg Ama

lia duizenden oude foto's van heel 

veel leden en niet-leden. Vooral 

de laatste paar jaren werd ik aan

genaam verrast door de medewer

king van veel Baarlenaren. Mijn 

hartelijke dank daarvoor! 

Thans roep ik graag uw hulp in bij 

het opsporen van vooralsnog on

bekende personen op een aantal 

foto's. 

In de meeste gevallen krijgen wij 
van de schenkers de namen door 
van de personen die op de foto's 
staan afgebeeld. Meestal ook met 
de toevoeging waar, bij welke ge
legenheid en in welk jaar de foto's 
werden gemaakt. 
Hier ziet u een aantal foto's 
waarvan de gegevens ontbreken 
of zoek zijn geraakt. Als u infor
matie over de foto's hebt, neem 
jan s.v.p. contact met mij op. Dat 
~an via mail (amoors@planet. 
11) of via telefoon (vanuit Neder
and 0135079556, vanuit België 
)031135079556). 

Hoe verder met ons fotoproject 

\lle foto's die wij in de afgelopen 
aren hebben gekregen of nog krij
(en, worden gescand en opgesla
:en op onze computer. Informatie 

over hetgeen er op de foto's is te 
zien en wie er op staan afgebeeld, 
worden ook op de computer opge
slagen. Dit alles op een dusdanige 
manier, dat met enkele drukken op 
het toetsenbord, de gezochte foto's 
en informatie daarover tevoorschijn 
komen. 
Omdat het om duizenden foto's 
gaat, is dat een groot project waar
aan we nog geruime tijd te werken 
hebben. 
Maar hoe dan ook, ons hele foto
archief komt ter beschikking van 
de Baarlese bevolking en andere 
belangstellenden. Dat wil zeggen 
dat u dan in het heemhuis op de 
computer op zoek kunt gaan naar 
een door u gezochte foto. Uiter
aard helpen wij u daarbij waar 
nodig. En indien gewenst wordt de 
foto gemaild naar uw of iemands 
anders e-mailadres. Op die manier 
kunt u de foto zelf (laten) afdruk
ken. Zijn er dan voor u kosten aan 
verbonden? Nee dus! 

foto 2 

foto 1 

Hebt u nog interessante, (oude) 
foto's, u weet mij te vinden! Ik kom 
ze bij u ophalen, scan ze en breng 

uiterlijk de vo ~ende dag weer 
'J1j u terug. 
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foto 3 

foto 4 

foto 5 
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foto 7 

foto 8 
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foto 9 
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Activiteitenkalender 
juni t/m september 2013 

Juni 
01 

02 

22 

29 

Juli 
07 

Bezoek aan de tuin va'l 12 Lokale Heemdag. Aanvang 08-09 Deelname aan de 
Janus Olislaegers, 13.30 12.00 uur in de aula van Brabantse heemdagen in 
uur: bloeiende irissen. het Cultureel Centrum. Breda. 
Open huis in het 20 Bezoek aan 20 Bernard usvoetbedevaa rt 
Heemhuis van 10.30 tot Edelhertenboerderij 'de naar Ulicoten. Vertrek 
12.30 uur. Zonhoeve' in Tilburg. 17.30 uur vanaf het 
Heemreis naar het 25 Avondwandeling. Vertrek Heemhuis. 
schoenen- en om 19.00 uur aan het 
ledermuseum in Waalwijk Heemhuis. September 
en slot Loevestein in 01 Open huis in het 
Poederoijen. Augustus Heemhuis van 10.30 tot 
Deelname aan de 04 Open huis in het 12.30 uur met presentatie 
Midzomernachtfaire. Heemhuis van 10.30 tot van de 27• Heemkalender. 

12.30 uur. Tevens bezoek 08 Open Monumentendag 
aan de tuin van Janus 'Best Of' (onder 

Open huis in het Olislaegers: bloeiende voorbehoud). 
Heemhuis van 10.30 tot daglelies. 21 Wandeling over het 
12.30 uur. wandelnetwerk 'De Hilver' 

Lokale Heemdagen vormen altijd een hoogtepunt binnen onze activiteiten. 12 Juli is het weer zover. 
Wil u er bij zijn? Snel aanmelden dan! 
Op deze foto zijn enkele leden te zien die in 2005 deelnamen aan de Lokale Heemdag. Oe foto is 
gemaakt bij 'Zuidam Uqueurs'. 
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n u 
HANEVEER • ?-o11wering • 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 ~\ """) 

Generaal Maczeklaan 40 
51 11 XC Baarle Nassau 
T (013) 507 87 45 
E notaris ra bolscher.knb.nl 

www.notarisbolscher.nl 

,1 

"' 8, 

~ 



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

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

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

klein en groot formaat, rotatie-offset : heat-set- èn krantenrotatie . Bij Koninklijke Drukkerij Em. de Jong vindt u 

alles onder één dak. Een succesvolle filosofie, die aansluit op de vraag van alledag. Betrouwbaar, snel en hoge 

kwaliteit tegen de scherpst mogelijke prijs . 

Koninklijke 
Drukl<erij Em. de Jong 

00 Visweg 8 5111 HJ Baarte-Nassau : 088·6655555 
Postbu s 8 5110 AA Baarle -Nassau Fax 0 13-5079 100 
www.emdejong.n l drukkerij@emdejong .nl 1 1 014 - 690324 
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