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Voorwoord 

Op zondag 13 oktober was de af

trap van het project over de Eerste 

Wereldoorlog in Cultureel centrum 

'De Wouwer' in Ravefs. 

Een tot de laatste plaats bezette 

zaal (350 mensen!) waren getuige 

van de presentatie van ons boek 

'Hoogspanning aan de Belgisch

Nederlandse grens' • 

Bovendien hebben zij met volle 

teugen genoten van het optreden 

van de West-Vlaamse folkgroep 

'Folgazán'. 

Wij kunnen met gepaste trots 
terugkijken op 'n zeer geslaagde 
opening van de activiteiten in het 
kader van 100 jaar WO I. Dat wij 
de spits mochten afbijten was 'n 
bijzonderheid in de uitgebreide 
waaier van activiteiten die het 
komende jaar georganiseerd gaan 
worden. 
Maar met een prima programma 
hebben we dat op 'n geweldige 
manier gedaan. We hadden ook 
niet anders verwacht. De werk
groep Zondereigen had alles tot 
in de puntjes geregeld en het 
programma was geheel afgestemd 
op 'De Groote Oorlog. Het fantas
tische optreden van de folkgroep 
'Folgazán' met muziek, woord en 
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beeld sloot hierbij naadloos aan. 
In de pauze van het programma 
werd het boek 'Hoogspanning aan 
de Belgisch-Nederlandse grens' 
gepresenteerd. Het eerste boek 
werd met gepaste trots door onze 
vice-voorzitter Jef van Tilburg 
aangeboden aan de initiatiefnemer, 
medeschrijver en eindredacteur 
Herman Janssen. 

In het boek komen zowel de 
plaatselijke als wereldwijde oor
logsgeschiedenis ruimschoots aan 
bod. Het is de verdienste van de 
samenstellers dat het een geheel 
is, waarin het verband tussen het 
lokale, bovenlokale, nationale en 
internationale duidelijk naar voren 

komt. Al met al een bijzonder 
boek. 
Verderop in dit nummer een 
bloemlezing van reacties van de 
enthousiaste bezoekers van het 
programma in Ravels. 

Ook onze Ulicotense werkgroep 
heeft zich van de beste kant laten 
zien bij de feestelijke opening 
van de MFA op 27 september in 
Ulicoten. Na de officiële opening 
mocht Annelies Verheijen het 
eerste exemplaar overhandigen 
aan burgemeester V. Braam van 
Baarle-Nassau. Het was de extra 
Van Wirskaante 'Uiicoten, grote 
gezinnen uit vervlogen tijden'. 
In deze extra Van Wirskaante staan 
foto's van alle Ulicotense gezinnen 
met zeven of meer kinderen. 
Het is een prachtig en vooral her
kenbaar document geworden over 
een gedeelte van de Ulicotense ge
meenschap. Verder is er een aantal 
interviews opgenomen over hoe de 
mensen het ervaren hebben om in 
'n groot gezin op te groeien. 
De burgemeester was bijzonder in
genomen met het eerste exemplaar 
en onderstreepte nog maar eens de 
zelfwerkzaamheid van onze werk
groepleden. Zij hebben er immers 
veel tijd en energie ingestoken om 
dit te realiseren. 

Bij de open dag was de belangstel
ling groot voor onze fototentoon
stelling en fotopresentatie met als 



Vice-voorzitter Jef van Tilburg en 'kartrekker ' van het project WO I en mede-auteur Herman Janssen, 
zijn zichtbaar onder de Indruk van het prachtige boek. 

thema 'Uiicoten in de schijnwer
per'. De extra Van Wirskaante, met 
een oplage van 1700 exemplaren, 
is intussen geheet uitverkocht. 

Op zaterdag 19 oktober werd on
der grote belangstelling het nieuwe 
Hannebroekpad Ingewandeld. 
Een initiatief van onze werkgroep 
'zandwegen en paden' met als 
coördinator Harry Benschop. 

Deze werkgroep zet zich o.a. in 
voor het behoud van oude zand
wegen en paden. Zij proberen dit 
te bereiken door het opzetten van 
ommetjes zoals het nu geopende 
Hannebroekpad. Hiervoor is een 
goede samenwerking nodig met 
gemeente, grondeigenaars en ook 
het VW om tot een goed wandel
pad te komen. En het opener. van 
zo'n wandelpad op de Dag van de 
Trage Weg is natuurlijk een manier 
om doelstelling en samenwerking 
uit te dragen. 

Op de eerste zondag van septem
ber hebben wij onze 27e heemka
lender gepresenteerd. 
Thema voor 2014 is 'Weldoeners'. 
Daarmee bedoelen wij mensen, 
verenigingen en instellingen die be
reid zijn óm te zien naar de noden 
van andere mensen. De kalender 
werd door Antoon van Tuijl op zijn 
welbekende manier aangeboden 
aan de weldoeners die op de 
kalender staan. Op de voorzijde in
formatie over de weldoeners en op 
de achterzijde onze sponsors en de 
mogelijkheden om de weldoeners 
financieel te ondersteunen. 
Onze dank gaat natuurlijk uit naar 
de kopers van onze kalender maar 
zeker ook naar de leden die bij u 
aan de deur komen. 

Amalia is blij dat wij al deze 
activiteiten voor u hebben kunnen 
organiseren. Wij beschikken over 
leden die de kar willen en kunnen 
trekken. Herman Janssen en Frans 

van Gils zijn de kartrekkers van 
het WO I project. Zij kunnen dit 
echter niet alleen. Gelukkig zijn er 
vrijwilligers die hen geholpen heb
ben. Zij hebben er door samen te 
werken zowel binnen als buiten de 
vereniging, een geweldige activiteit 
van gemaakt. De samenwerking 
die tot stand gekomen is met 
heemkundekringen, drukkerij, 
gemeenten, VW's, toeristische 
diensten en erfgoedinstelling is 
geweldig. Samen 'n project oppak
ken en samen tot een goed einde 
brengen is natuurlijk de kracht van 
zo'n samenwerkingspact. Wil je 
meewerken aan activiteiten, meld 
je dan aan bij het bestuur. 

Het ledenaantal blijft maar stijgen 
beste leden. Misschien halen we 
binnenkort de mijlpaal van 1600 
leden. 
Ik ben benieuwd. U toch ook! 

Ad Jacobs, uw voorzitter 
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ulk had in een folder gelezen dat als je voor notaris ging 
studeren, je dan vrijstelling kreeg voor mili taire dienst. 
De keuze was dus niet moeilijk." 

Aon de praot mee .... (52) 
Toon Daverveldt 

ANDRÉ MOORS 

Menigeen uit Baarle en omgeving 

zal bij Toon Daverve/di wel eens 

aan tafel hebben gezeten. En aan 

het einde van het gesprek werden 

er altijd handtekeningen gezet, 

zowel door Toon als door zijn 

bezoekers. Waarom? Toon was in 

de jaren 1967 tot 1995 een zeer 

gewaardeerd notaris in Baarle. 

Duizenden akten passeerden er. 

Al le reden om eens met Toon te 

gaan praten. lnez, de goedlachse, 

bijzonder sympathieke echtgenote 

van Toon i s er bij. Zij zijn immers 

altijd samen. Genieten samen 

iedere dag van de mooie dingen 

van het leven. 

Wie is Toon Daverveldt 

Toon wordt geboren in Groningen 
op 4 mei 1930. Hij is nu dus 
83 jaar. Hij is het zesde kind in 
het gezin van zeven (vier meisjes 
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en drie jongens) van vader Henri 
Daverveldten moeder Louise van 
Arendonk. Zijn ouders zijn echte 
Brabanders, maar woonden tij-

delijk in Groningen vanwege het 
werk van vader. Vader Henri wordt 
geboren in Oud en Nieuw Gastel 
op 10 maart 1892 en overlijdt in 



Kleine Toon 1933 op 3-jarige leeftijd. 

Ca. 1936: de oma van Toon van moederskant (van 
Arendonk), (I) Toon, (r) Franca. Met witte schort is 
huishoudster Kee. 

Breda op 8 augustus 1971. De 
moeder van Toon wordt geboren in 
Breda op 16 juni 1897 en overlijdt 
er op 8 augustus 1988. 
Een jaar na de geboorte van Toon 
verhuist het gezin weer naar 
Brabant, naar Oudenbosch aan de 
Kade, waar het ouderlijke huis was 
van opa en oma Daverveldt. Weer 
een jaar later verhuist het gezin 
naar de Delpratsingel in Breda. 
Na afronding van zijn studie aan 
het gymnasium volgt Toon een 
opleiding tot notaris bij notaris 
Stoetzer in Steenbergen. Na diverse 
standplaatsen waar hij kandidaat
notaris is, start hij in 1967 zijn 
notariskantoor aan de St. Anna
straat in Baarle, op de bovenver-

dieping van het oude politiebureau. 
Eind 1968 begint hij zijn praktijk 
aan het nieuw gebouwde kantoor/ 
woonhuis aan de Generaal Mac
zeklaan. In 1995 stopt hij met zijn 
werk als notaris en wordt opge
volgd door de heer Jos Bolscher. 

Toon is op 9 maart 1988 getrouwd 
met lnez Meesters (geboren op 23 
januari 1943). Zij is een dochter 
van een dominee. Dat wetende 
is het erg te waarderen dat lnez 
een aantal jaren actief is geweest 
binnen de parochie Baarle-Nassau, 
meer specifiek binnen Caritas. In 
Chaam was ze een aantal jaren 
onderwijzeres. In Baarleis ze al 
heel lang actief bij de Wereldwin
kel. "Het is een fijne groep om mee 
samen te werken voor een goed 
doel. 

De ouders van Toon met alle kinderen ca. 1937. Toon zit 
2e van rechts. 



Toon doet bij de Wereldwinkel de 
boekhouding. Samen brengen we 
zakjes rond voor de actie Kerkba
lans. Klaar staan voor een ander 
zit wel een beetje in onze genen," 
aldus lnez. 
Al ruim 25 jaar zijn Toon en lnez 
bijzonder gelukkig samen. Toon 
heeft vier kinderen, te weten Mar
lau en Jaap; de andere twee zijn 
Toons zonen Bart en Maaarten, uit 
zijn vorig huwelijk. 
Marlau heeft drie dochters. Jaap 
en Bart hebben ieder een dochter 
en Maarten heeft geen kinderen. 
lnez heeft uit een eerder huwelijk 
twee kinderen, Marlijn en Margot. 
Marlijn heeft twee dochters en 
Margat twee dochters en een zoon. 
Toon en lnez hebben, zo blijkt 

Oe hele familie Daverveldt met zwager Jan Elich (2e van rechts). 
Toon 4e van rechts. 

uit het interview, een uitstekende 
relatie met alle zes kinderen en zijn 
ontzettend gelukkig met hun 10 
kleinkinderen. 

Toon is zijn hele leven lang sportief 
geweest, deed dan ook aan veel 
sporten. Bovendien is hij jarenlang 

maatschappelijk betrokken geweest 
bij het wel en wee in Baarle. Dat 
geldt overigens ook voor lnez. 

De jeugdherinneringen 
van Toon 

Toons vader, Brabander in hart en 
nieren, werkte vanaf ca. 1915 als 

Toon (voorste rij midden), met zijn broer en zussen 
ca. 1938. Broer Piet ontbreekt op de foto. 
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directieassistent op een suikerfa
briek in Groningen. Toon wordt er 
geboren op 4 mei 1930. Omdat 
het gezin een jaar na zijn geboorte 
al verhuist naar Oudenbosch, kan 
Toon zich uiteraard niets herin
neren uit zijn Groningse tijd. Het 
gezin ging in Oudenbosch wonen 
in het huis van opa en oma Daver
veldt. 
De opa van Toon had zelf een 
suikerfabriek op de grens van 
Oudenbosch en Oud en Nieuw 
GasteL Al in 1932 vindt weer 
een verhuizing plaats, nu naar de 
Delpratsingel in Breda, op de hoek 
met de Terheijdenstraat Toons 
vader werkt vanaf dan tijdens de 
bietencampagne in de suikerfa
briek in Zevenbergen. 
"Wij woonden niet ver van het 
station en de Drie Hoefijzers 
en heel dicht bij de St. Joseph
kerk. Twee straten verder was de 
jongensschool. W1j woonden er 
graag. Hadden goede contacten 
met andere families, waaronder de 
familie de Bruijn." 

Toon noemt zich zelf een vrij goede 
leerling. 



"De zes klassen ben ik zonder 
problemen doorgekomen. Uiteraard 
ben ik ook misdienaar geweest 
in de St. Josephkerk. Zoals bijna 
iedere jongen in die tijd, was ik 
bij de welpen. Mijn vader was 
helemaal niet streng. Hij is trou
wens zijn hele leven doof geweest. 
Daarom had mijn moeder de touw
tjes in handen. Mijn oudste broer 
zagen we niet veel. Eigenlijk alleen 
tijdens de vakanties. Hij studeerde 
al vanaf zijn twaalf jaar buitenshuis 
voor priester." 

Middelbare schooltijd 
in de oorlog 

Als Toon de lagere school in Breda 
verlaat, gaat hij naar het Semina
rie IJ pelaar in Breda. Hij wil dan 
priester worden. 
"Mijn moeder was nogal aan de 
vrome kant en die vond het een 
eer als ik ook priester zou worden. 
Daar ben ik anderhalf jaar geweest, 
toen was de roeping helemaal over. 
Op dat moment werd het semi na-

rie gevorderd door de Duitsers. Al 
gauw kwam de 'Dolle Dinsdag'. 
Dat is de aanduiding voor dinsdag 
5 september 1944. Op die dag 
speelden zich in heel Nederland 
emotionele taferelen af naar aan
leiding van de berichten dat het 
land nu elk moment bevrijd kon 
worden van de Duitse bezetting. 
De Duitsers en de NSB 'ers sloegen 
op de vlucht voor de Engelse en de 
Amerikaanse militairen omdat men 
dacht dat die zouden doorstoten 
naar Breda. Alles lag plat, scholen 
waren dicht. Ik ben thuis geble
ven. Wij zaten voor ons huis op de 
stoep te wachten tot de bevrijders 
zouden komen. Wij lachten toen 
de NSB 'ers uit omdat die allemaal 
vluchtten. Pas eind oktober kwa
men de bevrijders." 

Aan het einde van de oorlog gaat 
Toon studeren aan het Canisius
gymnasium van de Jezuïeten in 
Nijmegen. Toons moeder vond dat 
hij naar kostschool moest gaan. 
"In Nijmegen waren op het Cani-

Toon op ca. 19-jarige leeftijd. 

sius heel veel faciliteiten om te 
sporten, om klassieke muziek en 
toneel te spelen. Als studiegroep 
kon je bij goede resultaten punten 
verdienen. En als je dan als groep 
de hoogste score had behaald, 
mocht je de eerstvolgende drie 
maanden op woensdag- of zater
dagmiddag vrij gaan wandelen, 
zonder dat er een pater bij was. 
Dat betekende vrijheid. Daarom 

Gymnasium·klasgenoten van Toon (hij zelf achteraan, nauwelijks zichtbaar) zijn in 1948 fanatiek in 
training voor de vierdaagse van Nijmegen. 
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De vijfde klas van het gymnasium Buit Roosendaal is in 1949 op retraite in Seppe. Toon, met bril, staat op de derde rij 
bovenaan, rechts onder de pastoor. 

namen we ook deel aan de vier
daagse, drie keer trouwens. Maar 
je mocht géén contact hebben met 
meisjes. Ja de Jezuïeten waren 
niet streng, maar ze moesten echt 
niets van vrouwen hebben! Brieven 
werden allemaal gelezen. Als ik 
een brief kreeg van een vriend 
uit Breda en die schreef over een 
meisje, dan moest ik onmiddellijk 
bij de rector komen. Ongelooflijk, 
dat was toen zo." 
Nog voor Toon het gymnasium in 
Nijmegen kan afronden, verhuist 
het gezin naar Roosendaal. Daar 
volgt hij de laatste twee studiejaren 
aan het Norbertuscollege. Pas als 
hij twintig jaar is, slaagt hij voor 
het gymnasium. Dat komt vanwege 
twee verloren studiejaren in de 
oorlog. 

Het begin van de oorlog 
in Breda in 1940 

Toon vertelt: "Op een gegeven 
moment werd het station in Breda 
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bestookt met stuka's. We zagen 
de Franse hulptroepen de stad 
binnenkomen. Die stonden bij ons 
voor de deur. De Fransen zouden 
Breda verdedigen, nou daar kwam 
helemaal niks van terecht. Met 
Pinksteren is heel Breda geëva
cueerd. Het was toen in Breda 
één grote bende. ledereen was op 
de vlucht en ging te voet over de 

grote weg en door de bossen naar 
Rijsbergen. Zundert, Wernhout en 
weet ik waar. De stad ontvolkte als 
het ware. Ondertussen werd de 
stad gebombardeerd. Wij zijn toen 
met de familie de Bruijn, bij elkaar 
met een man of twintig, te voet via 
Achtmaal naar Antwerpen gelopen. 
Op een bolderkar lagen de hoogst
noodzakelijke spullen." 

Inwoners van Breda zijn in het begin van de oorlog op de 
vlucht. 



lnez maakt Toon attent op het 
meenemen van gouden tientjes. 
"Oh ja, ons moeder had voor de 
vlucht gouden tientjes in de kleren 
van alle kinderen genaaid. Wat er 
daarna met de tientjes is gebeurd, 
weet ik niet meer. Ik heb er in elk 
geval geen van gekregen! 
Vanuit Antwerpen zijn wij met 
de trein naar Brussel gereisd. Op 
het station kregen we een 'mik' 
en sardientjes. Daar waren wij in 
huis bij een zus van pa de Bruijn. 
Korte tijd later zijn we gaan wonen 
in een flat van een Engelse dame 

Rechts de jeugdvriend van Toon, Ton 
de Bruijn. Ze zijn al meer dan 80 jaar 
bevriend. Links Jaap, zoon van Toon. 
Foto ca . 1995. 

die naar Engeland was gevlucht. 
Daar zijn we anderhalve maand 
gebleven. Toen konden we weer 
terug met de auto naar Breda. Ook 
onze stad was toen uiteraard door 
de Duitsers bezet. 

Aan ons huis waren alleen maar 
een paar ruiten kapot. Alle huizen 
achter ons aan de Terh€ijden
sestraat. tot aan de Drie Hoefijzers, 
waren met brandbommen bestookt 
en helemaal afgebrand. Geluk-
kig konden we al heel gauw weer 
gewoon naar school." 

Toon als dienstplichtig soldaat 

Als Toon in 1950 zijn diploma 
behaalt aan het gymnasium in 
Roosendaal, wordt hij opgeroepen 
voor militaire dienst. 
Toon: "Een jongen in de buurt 
studeerde voor notaris en ook mijn 
oom in Deventer was notaris. Ik 
had in een folder gelezen dat als 
je voor notaris ging studeren, je 
dan vrijstelling kreeg voor militaire 
dienst. De keuze was dus niet 
moeilijk. De studie gebeurde niet 
aan een universiteit, maar bij een 
notaris. Twee dagen in de week 
studeerde ik bij notaris Stoetzer 
in Steenbergen. De andere dagen 
van de week moest ik de meege
kregen lesstof van notaris Stoetzer 
verwerken. 
Tot mijn grote verbazing werd 

ik na een paar maanden toch 
opgeroepen voor militaire dienst. 
Ik ben toen bij de Geneeskundige 
troepen gekomen en ben gelegerd 
geweest in Amersfoort. Gorkum 
en verschillende kampen op de 
Veluwe zoals de Harskamp. In 
Gorkum heb ik meegemaakt dat 
de garnizoenseemmant 's nacht 
om drie uur binnen kwam, zo zat 
als een ladder. Ik heb hem toen 
pillen gegeven om weer nuchter 
te worden. Ik ben trouwens altijd 
soldaat gebleven, een bevordering 
tot soldaat Ie klasse zat er ken
nelijk niet in!" 

Studie voor notaris 

Als Toon afzwaait, gaat hij weer 
terug naar de opleiding bij notaris 
Stoetzer. 

Toon en zijn Austral ische nicht Justine in 2010 voor het 
toenmalig ouderlijk huis aan de Delpratsingel. Het gezin 
Daverveldt woonde er van 1932 tot 1947. 



"Na afronding van mijn studie heb 
ik met 120 man twee dagen lang 
schriftelijk staatsexamen gedaan 
in Den Haag in het gebouw van 
de Staten-Generaal. Er mochten er 
maar tussen de 30 en 35 slagen. 
Gelukkig hoorde ik daar bij. Je 
wordt dan meteen kandidaat
notaris. Ik ben toen twee jaar gaan 
werken bij notaris Rademakers in 
Roosendaal en daarna vier jaar bij 
notaris de Lange in Roosendaal. 
In 1962 ben ik begonnen in Gilze 
op het kantoor van notaris van 
Heerewaarden. 
In die tijd kon alleen de notaris de 
akten passeren. Als je langer dan 
drie jaar kandidaat-notaris was, 
kon je ook waarnemen bij vakan
tie, ziekte enz. van een notaris. Na 
twee jaar ben ik in Rijen gaan wo
nen, want die plaats viel ook onder 
het werkingsgebied van de notaris 
in Gilze. Notaris van Heerewaar
den dacht dat die woonplaats goed 
zou zi jn voor de klandizie van zijn 
kantoor," aldus Toon. 

Toon houdt zitdagen in o.a. 
Baarle en Ulicoten 

Als Toon dit onderwerp aansnijdt, 
fonkelen zijn ogen. Hij denkt ken
nelijk nog met heel veel plezier aan 
die zitdagen terug. 
"Wij hielden vanuit Gilze regel
matig zitdagen in Alphen, Baarle
Nassau, Ulicoten en Chaam. In 
Baarle deden we dat in den Engel 
aan de Singel van half vier 's mid
dags tot ongeveer elf uur 's avonds. 
Tussen door aten we dan. Toon 
Jacobs van de Boerenleenbank zat 
ook regelmatig biJ ons aan tafel. Er 
passeerden toen veel akten voor de 
gemeenten. Bijna altijd kwamen 
dan burgemeester de Grauw en 
secretaris van Gompel namens de 
gemeente Baarle-Nassau naar den 
Engel. Na het passeren van de ak-
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ten bleven ze nog even en dronken 
ze een lekker borreltje. Wij gingen 
ook wel eens de boer op en dan 
passeerde daar de akte. Ik weet 
nog goed dat er heel veel sneeuw 
lag. Geen probleem zei Toon Ja
cobs. dan gaan we naar dieën boer 
thuis. Nou. wij zijn door een halve 
meter sneeuw naar dieën boer 
gesjouwd. Dat vond Toon prachtig 
hè. Ja, het was een erg leuke tijd 
daar in Baarle." 

Eerste notariskantoor in Baarle 
boven het politiebureau 

In augustus 1965 overlijdt notaris 
van Heerewaarden ten gevolge 
van een noodlottig verkeersongeval 
in Zeeland. Gedurende achttien 
maanden neemt Toon zijn notariaat 

waar. Hij was toen in feite de 
notaris in Gilze. Omdat het kantoor 
in Gilze veel te groot is, wordt er 
door de 'notariële standplaatsen 
commissie' besloten tot een nieuw 
notariaat in Baarle-Nassau. Bo
vendien wil de commissie af van 
die zitdagen in Alphen en Baarle
Nassau. 
"Ik zag een notariaat in Baarle wel 
zitten. Op deze vacature sollici
teerden slechts twee kandidaten, 
iemand uit Utrecht en ik. Mijn 
voordeel was dat ik in Baarle al 
goed was ingewerkt. Wat was ik 
bl ij toen ik door de Koningin werd 
benoemd. 
Op dat moment. op 2 mei 196 7, 
kwam het politiebureau naast het 
gemeentehuis vrij en ben ik daar 
begonnen. Burgemeester de Grauw 

Toon met zijn eerste medewerkers in het notariskantoor 
in Baarle. V.l.n.r. Joke Rijntjes, mevr. Wijnands, Toon en 
Brlgitte van Beek. Foto ca. 1980. 



zei tegen mij, Toon ik vind het wel 
goed, ga jij maar boven zitten. 
Daar heb ik toen mijn kantoor in
gericht. Ik had al meteen behoorlijk 
te werken. Toon Jacobs had voor 
mij al een stel akten opgespaard. 
Toen de gemeenteraad van Chaam 
besloot om aan te sluiten bij mijn 
notariskantoor, kreeg Ik ook vanuit 
Chaam het nodige werk. In die tijd 
woonde ik in een huis van Wim 
van der Werf aan de Oude Bre
dasebaan. Toen het politiebureau 
beneden vrij kwam ben ik met 
mijn kantoor naar beneden gegaan 
en ben ik boven gaan wonen. 
Mijn eerste personeelslid was een 
oudere mevrouw van het kantoor 
uit Gilze. Ze had ontzettend veel 
ervaring. Al snel daarna kwam een 
meisje bij mij werken dat net 21 
was geworden en dus ook voortaan 
als getuige kon optreden. Korte 
tijd later treedt Brigitte van Beek in 
dienst en weer wat later Leo van 
den Brandt. Nadat ik grond aan de 
huidige Generaal Maczeklaan had 
gekocht van een boer, heb ik daar 
een nieuwe woning annex notaris
kantoor gebouwd. 
In 1974 is Jos Belseher bij mij 
kandidaat-notaris geworden. In 
1995 ben ik met pensioen gegaan 
en is Jos mij opgevolgd als nota
ris." 

Heel veel werk in Baarle 

In de jaren dat Toon als notaris 
actief was, passeerden er heel 
veel akten. Oe eerste tientallen 
jaren werden er namelijk heel veel 
huizen gebouwd en grond verkocht 
in Dorp Noord. Daar kwamen de 
transacties en de daaraan gekop
pelde akten op de bungalowparken 
nog bij. 
De plaatselijke ingewikkelde grens
situatie maakte volgens Toon het 
notariaat enerzijds wel moeilijker, 

Toon (I) en zijn opvolger Jas Bolscher (r) vieren in 1990 
met het personeel het Sinterklaasfeest. 

anderzijds ook wel interessanter. 
"We werkten dan vaak samen met 
notaris Mercelis in Merksplas. Er 
waren immers nog al wat boeren 
die boerderijen of grond hadden 

in zowel Nederland als België. Als 
Nederlandse notaris was ik alleen 
maar bevoegd voor het Neder
landse grondgebied. Zoals ik daar 
straks al zei, zeker in de beginjaren 

In café 't Hoekske in Baarle passeerden veel Belgische en 
Nederlandse akten. De grens is op het plafond geschilderd, 
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Toon Poseert in 1990 onder de schilderijen van zijn 
grootouders. 

hadden de akten vooral betrekking 
op koop en verkoop van onroerend 
goed en hypotheken. Maar in de 
loop van de tijd kwamen daar aller
lei andere akten bij zoals huwe· 
lijkse voorwaarden, testamenten, 
echtscheidingsakten, verklaringen 
van erfrecht, oprichtingsakten, 
statutenwijzigingen, etc." 
Mijn opmerking dat notarissen wel 
heel gemakkelijk de kost verdie
nen omdat er alleen maar andere 
namen in de akten ingevuld behoe
ven te worden, bestrijdt Toon. 

"Gedeeltelijk is jouw opmerking 
juist. Bijvoorbeeld testamenten 
waren vroeger standaardakten 
maar het tarief daarvoor werd 
bewust laag gehouden. ledereen 
moest een testament kunnen laten 
maken." 

Met betrekking tot transporten en 
hypotheken was het volgens Toon 
wel zo dat door de stijgende prijzen 
het tarief uit de hand begon te 
lopen. "Maar er moest wel steeds 
meer en kostbaarder vooronder-

De woning (r) van Toon en lnez. Links het notariskantoor. 
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zoek plaatsvinden dan menigeen 
denkt. Bovendien is in mijn tijd het 
kopiëren pas begonnen. Computers 
en scanapparatuur waren er nog 
niet. Vroeger waren de mensen 
ook veel minder van alles op de 
hoogte. Er moest veel meer uitleg 
worden gegeven. Concepten van 
akten waren toen nog schaars. 
Tegenwoordig is er veel veranderd. 
Oe maatschappij en de gezinssitu
aties zijn veel complexer geworden. 
Dus het vooronderzoek voor elke 
akte vergt steeds meer tijd en kost 
dus steeds meer geld. Maar om je 
gerust te stellen, de tarieven van 
de notaris zijn tegenwoordig vrij," 
aldus Toon. 

Toon: "Er zijn weleens mensen 
die vaak testamenten wijzigen of 
laten maken. En dat kan wel eens 
tot grote teleurstellingen leiden bij 
mensen die dachten te kunnen 
delen in de nalatenschap doch niet 
meer in het testament voorkomen. 
Bijzonder vind ik nog steeds dat ik 
in het huis met de twee huisnum
mers op Loveren een testament 
moest maken voor een man in 
si echte gezondheidstoestand. 
Om een rechtsgeldig Nederlands 
testament te hebben moest die 
toen overgebracht worden naar het 
Nederlandse gedeelte in het huis." 

Toon bewaart ook leuke herinnerin
gen aan veilingen van gedeeltelijk 
Belgisch en gedeeltelijk Nederlands 
onroerend goed. Die veilingen wer
den gehouden in café het Hoekske. 
Hij deed dat dan samen met 
notaris Mercelis uit Merksplas. 
Toen Baarle·Nassau woningbouw 
mogelijk maakte in Dorp Noord, 
bestonden de te verkopen kavels 
regelmatig uit zowel Belgische als 
Nederlandse grond. In dat café zat 
Toon dan op Nederlands grondge
bied en Mercelis op Belgisch. 



Alle medewerkers van het notariskantoor in Baarle in 1996. Bovenste rij v.l.n.r. 
Leo van den Brandt, Elly van den Brandt-de Jong, Jos Bolscher, Maria Bolscher
van Roestel, Toon, lnez, Mark Clemens, Samatha Clemens-Arends, Marian de 
leeuw-van Gorp, Johan Schoenmakers, Jacques Schepers. 
Onderste rij v.l.n.r. Stephan de Kort, Ankie de Kort-Loevezijn, Esther Simons, 
Liesbeth van Oekelen. 

Toezicht op notarissen 

Alle akten worden gedurende 30 
jaar in een kluis in het notariskan
toor bewaard, vertelt Toon. In die 
kluis liggen er momenteel tegen 
de 60.000! Na 30 jaar verhuizen 
ze naar de rechtbank in Breda. 
In Nederland is ook een centraal 
testamentenregister. Dat is een da
tabase waarin geregistreerd wordt 

wie, wanneer en bij welke notaris 
een testament heeft opgemaakt. 
Je krijgt er geen inzage in de 
inhoud van het testament, maar de 
vraag wordt wel beantwoord of een 
overledene een testament heeft en 
bij welke notaris deze zich bevindt. 
Ik vraag Toon of er ook toezicht 
wordt uitgeoefend op notarissen en 
hoe het zit met de onafhankelijk
heid van notarissen. 

Rechts oud-notaris Toon Daverve Jdt. In het midden huidig notaris Jos Bolscher. 
Links kandidaat-notaris SanderSmits uit Veghel. Hij is vanaf 2014 de opvolger 
van Jos Bolscher die In 2015 met pensioen gaat. 

"In Breda is een Kamer van 
Toezicht. Daar zitten twee notaris
sen, een belastinginspecteur, de 
president van de rechtbank en een 
griffier in. Die houden toezicht. Als 
iemand een klacht heeft over een 
van de notarissen, word je uitgeno
digd om voor de Kamer te verschij
nen. In mijn tijd kwam er elk jaar 
namens die Kamer van Toezicht 
een accountant om de financiële 
administratie door te spi tten. 
Natuurlijk, als notaris moet je vol
strekt onafhankelijk en onpartijdig 
zijn. Dat is toch niet zo moeilijk. Je 
moet niet in bijvoorbeeld besturen 
gaan zitten waar je later als notaris 
onenigheid mee kunt krijgen. 
Als klanten je dingen vragen 
die volgens de wet niet kunnen. 
moet je daar natuurlijk ook niet in 
meegaan. En als iemand iets in 
het zwart verkoopt, mag je dat niet 
weten. 
Als notaris ben je én ambtenaar én 
ondernemer. Je moet dus diensten 
verlenen aan de mensen, maar als 
iemand dat niet kan betalen moet 
je het voor niks doen. Hier in het 
dorp viel dat nogal mee!" 

In Baarlevalt nog wel wat 
te verbeteren 

Toon voelt zich in Baarle bijzonder 
goed thuis, zo blijkt. Hij vindt het 
een gezellig dorp. Mensen zijn 
volgens hem vrij zakelijk ingesteld, 
maar tegelijkertijd toch ook wel 
Bourgondisch. Het zijn volgens 
hem gemakkelijke mensen om 
mee om te gaan Toon en lnez 
wonen er graag. 
Toon: "Het valt mij wel op dat 
initiatieven voor bepaalde dingen 
moeten komen van niet-Baarlena
ren, bijvoorbeeld de oprichting van 
de tennisvereniging. Van de andere 
kant, de Wereldwinkel was weer 
wel een initiatief van geboren en 
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getogen Baarlenaren. Dat geldt ook 
voor de bridgeclub. BaarJenaren 
denken ook wel aan hun centen. 
Dat zijn ze volgens mij van huis 
uit gewend, zo van, mondje dicht 
en niet te veel over allerlei dingen 
praten." 

Ik vraag hem of hij iets in Baarle 
zou willen veranderen. Het eerste 
waar hij over begint is de rondweg. 
"Die had er allang moeten zijn. 
Je kan veel beter met de fiets of te 
voet het centrum in gaan. Met de 
auto is het één grote ellende." 
Ook lnez steekt haar mening niet 
onder stoelen of banken: '~Is wij 
in ons vakantiehuis in Domburg 
zijn, worden we wakker van de 
stilte. Hier worden we wakker van 
de herrie. Je weet niet hoe druk de 
Generaal Maczeklaan is geworden. 
Vreselijk! Ik hoor wel eens mensen 
die zeggen als er de rondweg er is, 
dat dan Baarle net zo'n dood dorp 
wordt als Alphen. Maar dan zeg ik, 
Baarle is een heel ander dorp dan 
Alphen." 
Toon: "In de Singel zitten de 
terrasbezoekers zo ongeveer op 
de drukke weg en snuiven al die 
vieze dampen in. Toch zitten we 
er graag. En de Chaamseweg en 
Molenstraat. twee belangrijke in· 
valswegen. ze zien er niet uit. Kijk 
eens naar de leegstaande winkels 
en de bebouwing zoals bij de Limfa 
waar hele gaten zijn geslagen." 
lnez: "Wat ik ook zo jammer vind 
is als dat de winkels zo achteruit 
gaan. Men begint een winkel 
en een half jaar later is die weer 
gesloten." 
Toon: "Wij kwamen altijd veel bij 
mijnheer Grimbergen en die zei 
dan, als we over Baarle spraken, 
dat Baarle-Nassau zelfstandig 
moest blijven. Ik zei dan lachend 
tegen hem, jullie moeten een leger 
maken met een eigen vaandel!" 
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Hobby's 

Toon heeft veel hobby's, zo blijkt. 
Vanaf het moment dat hij met 
pensioen ging, is hij gaan golfen. 
Al vanaf april 1972 is hij lid van 
kegelclub Palladium in Breda. Sa
men met zijn vrouw is hij heel veel 
jaren lid van de bridgeclub. 
"Ik heb gehockeyd. onder andere 
bij Push in Breda. Ook ben ik bij 

een kookclub geweest, bij cue. 
Dat staat voor Culinaire Ulicotense 
Club. We kookten een keer per 
maand bij Ad de Bever in Ulicoten 
en naderhand in Turnhout. Pierre 
de Kok en Gerard Grimbergen 
waren ook altijd van de partij. Het 
was altijd heel erg leuk. 

De vrouw van Ad de Bever was 
de enige vrouw in het mannenge-

Toon ca. 2000 tijdens een voordracht van kegelclub 
Talladium waarvan hij al veel jaren lid is. 

Veteranen van hockeyclub Push uit Breda in 1982. Voorste rij, 2e van links is 
Toon. Bovenste rij, 2e van rechts is Kick van der Heljden (vroeger huisarts in 
Baarle). 



zelschap. Voor de kookies begon 
kregen we van meester-kok Johan 
Savelkouls een paar velletjes 
papier voor ons neus waarop stond 
wat je klaar moest maken. Samen 
maakten we dan een diner klaar 
en dat aten we dan samen lekker 
op. Ondertussen zijn er al een paar 
mensen overleden en is er een 
einde gekomen aan onze kook
kunst." 

lezen doet Toon graag. Hij heeft 
zelf ook veel boeken, maar gaat 
toch ook graag naar de plaatselijke 
bibliotheek. "Ik moet zeggen, we 
hebben hier in Baarle een uitste
kende bibliotheek. Mij complimen
ten voor de medewerkers daar. Je 
krijgt er een uitstekende service." 
Bij de plaatselijke tennisclub heeft 
Toon een aantal jaren getennist. Hij 
was er ook nog vijf jaar voorzitter. 

Kookclub C.U.C in 1995 . Zijn collega-koks zingen 
Toon toe bij het afscheid van zijn notariaat. Met witte 
mutsen v.l.n.r. Pierrede Kok, Gerard Grimbergen, Eildert 
Tultjer, Ad de Bever, Ria de Bever -van Oirschot, Johan 
Savelkouls. 

1999: De velo (fiets)club van de famil ie Verheijen. V.l.n.r. Ad Verhelj en, Resi 
Verheijen,-Wijffels, Els van der Mijle-Verheijen, Piet van der Mijle, Gerard 
Grimbergen, An Grimbergen-Verheijen, Toon, Roos Rolla-Verheijen, lnez, Jan 
Holla. 

Bovendien zat hij liefst 24 jaar in 
het bestuur van Janshove. 
Toon: "Gedurende 20 jaar was ik 
er secretaris en daarna nog een 
paar jaar voorzitter. In mijn begin
periode werkten er zeven zusters 
Dominicanessen waarvan er één 
directeur was. Toen de zusters er 
mee stopten moest er lekenper
soneel komen. De pensionprijzen 
waren tot dan minimaal, maar toen 
moesten we gaan vertellen dat de 
pensionprijzen verdubbelden. Dat 
was een moeilijke periode." 

Samen met lnez zit Toon al heel 
lang op de cursus kunstgeschiede
nis in het Cultureel Centrum in 
Baarle. Ruud Ringers geeft er les. 
"Hij is overactief en overenthou
siast Als we met de bus onder 
zijn leiding op kunstreis gaan, dan 
vergeet hij zelfs de lunch.'' 
lnez: "Ruud is een bijzonder leuke 
man. En wat een geheugen heeft 
ie! Hij legt uitstekend verban-
den tussen kunst, literatuur, en 
muziek." 

In de winter, als er wat tijd over is, 
mag Toon graag een legpuzzel leg· 
gen. "Daar heb ik veel geduld voor. 
Oh ja, over de fietsclub moet ik het 
ook nog even hebben. De familie 
Verheijen van de Singel maakte 
één keer per jaar een fietstocht van 
een week, ergens in Nederland. 
Toen Max overleed, hebben lnez 
en ik ons bij de club aangesloten. 
Gerard Grimbergen ging ook mee. 
Hij en Ad Verheijen reden dan op 
een Solex, de overige acht op de 
fiets." 

Volgens lnez kon Ad Verheijen heel 
geestig uit de hoek komen. "Op 
een gegeven moment had hij een 
spandoek gemaakt met daarop de 
naam van een van zijn voorouders, 
Mieke Vloemans. We hebben altijd 
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V.l.n.r. Marlou, Mar1ijn, Margoten Jaap ca. 1987. Marlou en Jaap zijn 
kinderen van Toon. Martijn en Margot van lnez. 

Oe vijf kleinkinderen van Toon en lnez in 2006. 

Vakantieplezier in Domburg ca. 1986. Toon met Bart en Maarten uit zijn vorig 
huwelijk. 
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heel veel plezier gehad," aldus 
lnez. 
Reizen is een grote hobby van 
lnez en Toon. Zo ongeveer alle 
hoofdsteden van Europa hebben 
ze bezocht. Ze maakten ook grote 
reizen naar Zuid-Afrika, Indonesië, 
Australië. China, de Verenigde 
Staten. De laatste tien jaar maken 
ze alleen maar cruises. 

De toekomst 

Toon voelt zich nog steeds gezond. 
Vooruit, hij heeft al wel een nieuwe 
knie en hij heeft ook een hersenin
farct gehad. "Gelukkig ben ik van 
dat herseninfarct goed hersteld." 
lnez: "Maar Toon, jij gaat ook 
regelmatig flink met de hond 
wandelen en zit meer dan eens op 
de 'hometrainer', zo althans noemt 
onze kleinzoon de hometrainer. 
Elke morgen doe je je oefeningen. 
Je doet er ook best veel voor om 
gezond te blijven." 
Toon: "We hebben het heel fijn 
samen en we hopen dat nog lang 
vol te houden. Wij zijn ook heel 
gelukkig met al onze kinderen en 
kleinkinderen." 

Toon en lnez In 2006 in hun tuin. 



Als Toon die woorden spreekt kijkt 
lnez hem liefdevol aan. Zoveel is 
zeker, het zit goed tussen die twee! 

Afscheid 

Beste Toon en lnez, namens alle 
leden van Amalia wil ik jullie harte-

lijk danken voor jullie bereidheid 
om het nodige te vertellen over 
jullie leven en werk. 

De gastvrijheid en vriendelijk
heid die jullie tijdens dit interview 
uitstraalden, zal ik niet gauw 
vergeten. 

Ik hoop dat jullie nog heel veel 
jaren in goede gezondheid mogen 
genieten van de vele mooie dingen 
van het leven en de saamhorigheid 
met jullie kinderen en kleinkinde
ren. 

Het ga jullie goed! 

ROTTERDA ,.4f 
ROTTERDAN 

Uitstap van Toon en lnez: met hun 'achterban' op 11 maart 2013 t.g.v. hun 25-jarig huwelijksfeest. 
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog 
aan de grens met Baarfe-Nassau 

Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse grens (8) 

HERMAN JANSSEN 

In september kon ik u al melden 

dat het project 'WO I in onze 

grensregio. Vergeten? Opge· 

helderd!' stilaan zijn voltooiing 

nadert. Intussen is door alle leden 

van de stuurgroep weer bijzon· 

der veel werk verzet. We traden 

naar buiten met onze eerste 

realisaties: op het moment dat ik 

deze regels schrijf, wordt Amalia 

.. 

overstelpt met gelukwensen voor 

de geslaagde boekpresentatie, 

het indrukwekkende optreden van 

Folgazán en een fel gesmaakte 

eerste cursusavond. Laat dit alles 

de maatstaf zijn van de kwaliteit 

die ons project nastreeft! Wanneer 

u dit artikel feest, staat het boek 

wellicht in uw boekenkast te pron· 

ken en is de cursus al voorbij ... 

.. Rabobank 
Oe ÇQ(Tlmi$.$iK Saa.rlfo-Nas.c.&u. Auc:phan e-n Zundert ~en het fonds Wereldidee van Rabobank 

Oe Zuld&lij"" 8arct\le ondarsteunon het pno)eel 'WOl in on>o grenontgio V..fi!Ote<17 Opgehelderd!' ven 

de heemlwndlge v~<tri<Q- Zonclo1111gon moteon bijd111go """ ~ 7.5CO. De worl<g..,.p brengt n•m<~lijk 

met vele l'&rtnera in Nederlonden 8eJviè op een b<j•onde~ en lette•liJk 'gt1!n~I'$Chrijdende' wlj.ta 

een belangrijlee en impatlvollo periode uit de g-hiedenlstotl""en. Dit ~bêurt bovandlan op""" loag· 

dne~mpelip, tulbare en educa.llef vèrantwoordo YiÎjl:&, wa3tt>lj ~j2on6t:ro eond1<l1t uitgut N.:lr dt 

..:hàolgeondejeogd. 

Het Is oan projeçt dot nk>telleen lokaal of «9lonu1. maat mogolijk ook van llnt•r·lr>:~tlanol<t woonlolo 

Voor klonten en leden van ~bobonk O• ZuldoliJ"" l'lo10nlo (2owol in Nttdorfond aloln Bolglö) en alle 

wndere inwo~ van dt gnens:s;tmek f!n d.aarbulton.ls dit een kilt We~td!dee! 

Dankbordje in het schakelltuis. 
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Boekpresentatie 

Het oorlogsboek 'Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse 
grens' werd op 13 oktober 2013 
in de Wauwer in Ravels gepresen
teerd en oogstte daar veel succes. 
Ook schrijvers, redacteurs, recen· 
senten en boekhandelaars zijn 
diep onder de indruk, zowel van de 
verzorgde vormgeving als de brede 
inhoud. Het was een huzaren· 
stukje om zoveel gerenommeerde 
schrijvers bereid te vinden om één 
of meer hoofdstukken voor het 
boek aan te leveren. Er stond niet 
eens een vergoeding tegenover, een 
duidelijk teken dat ons project op 
veel sympathie kan rekenen. Het 
heel bijzondere WOl-verhaal van 
Baarie-Hertog en -Nassau maakt 
overal indruk . 

De première van het totaalpro
gramma 'De Groote Oorlog van de 
Kleine Belg' liet een diepe indruk 
na. Dat konden we een jaar eerder 
al vermoeden. toen we in West
Vlaanderen samen met vertegen· 
waardigers van culturele centra een 
korte voorstelling van het pro
gramma bijwoonden. Toen wisten 
wij het al: dit optreden wordt een 
hoogtepunt uit Amalia's rijk gevul· 
de geschiedenis. Folgazán bracht 



De schrijvers kregen een presentexemplaar van het boek aangeboden. 

in Ravels maar liefst zeventien 
nieuwe Nederlandstalige liedjes, 
veertien instrumentaaltjes, veertien 
audlofragmenten, zeventien dag· 
boekteksten en honderden foto's en 
beeldfragmenten. Grote aantallen 
Baar1ese foto's en teksten werden 
in het programma verwerkt. Meer 

Folgazán. 

informatie over het optreden vindt 
u elders in dit tijdschrift. 

Cursus 

Over de reeks lezingen voor onze 
cursus kan ik momenteel nog 
weinig melden. De eerste avond 

verliep alvast prima. Commandant· 
kapitein Tom Simoens sprak zeer 
verhelderend over het militaire 
verloop van de Eerste Wereldoorlog 
in België, in Nederland vaak een 
ontbrekende schakel in het col· 
leelieve geheugen. 

Dodendraadroute 

Baarie-Hertog kan zich met twee 
reconstructies van de dodendraad 
en het eerste volledig heropgerichte 
Scha/thaus op zijn grondgebied 
profileren als 'dodendraadgemeen· 
te' bij uitstek. 
Werkmannen van de technische 
dienst legden grastegels tegen het 
schakelhuis en zaaiden het gras 
in. Jan Mertens installeerde de 
elektrische apparatuur. 

Antoon van Tuijl schilderde het 
volgnummer van het schakelhuis 
en een waarschuwingsbord bij de 
dodend raad. 
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Tom S!moens, eerste spreker op onze 
cursus. 

Gemeentewerklieden van Baarle· 
Hertog, Baarle-Nassau, Hoogstra· 
ten, Merksplas en Ravels plaatsten 
in de tweede helft van oktober 
frames voor de vijftien infoborden. 
De datum waarop de infoborden 
erin geschoven worden, is nog 
niet afgesproken. Mogelijk is dat 
al gebeurd op het moment dat u 

Kaartje van de Dodendraadroute. 
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Schakelhuis met doclendraadreconstructie. 

dit artikel leest. Dit betekent echter 
niet dat de fietsroute klaar is. Pas 
in de loop van januari 2014 (na 
de aanpassing van het fietsknoop
puntennetwerk door RWB en TPA) 
is de bewegwijzering in orde. 

De Dodendraadroute (38 km) 
wordt ingehuldigd op zondag 27 

april 2014. Ter gelegenheid van de 
Vlaamse Erfgoeddag fietsen we on
der leiding van een gids. Er wordt 
vertrokken vanuit Baarie-centrum 
en Merksplas. 

Misschien sluiten ook de heem
kundekringen van Hoogstraten en 
Ravels zich bij deze activiteit aan. 



Voor de Dodendraadroute werd een 
folder van vier pagina's ontworpen 
en gedrukt. De grote routekaart 
binnenin verzekert een vlot verloop 
van de dag. Deze folder is gratis 
beschikbaar bij de WV en kan 
gedownload worden va nop de 
website www.dodendraad.org. 

Dodend raad pad 

Voor het Dodendraadpad werd een 
acht pagina's tellende gratis folder 
gemaakt. Deze werd voorgesteld 
en voor het eerst uitgedeeld ter 
gelegenheid van de inhuldiging 
van dit wandelpad op zaterdag 9 
november 2013. Bij deze gele
genheid werd het werk van VITO 
Hoogstraten, de gemeente Baarie
Hertog en de Academie voor Mu
ziek en Woord Oe Noorderkempen 
in de kijker gezet. De aanwezigen 
konden op het grote scherm de 
opbouw en afwerking van het 
schakelhuis volgen. Ze werden 
bovendien getrakteerd op een live 
gebrachte versie van een marktlied 
over de dodend raad: één van de elf 

-~o~en~rAA~route 
~\tl~•ll•...t_..,..nw~g .-tWO ~ 

Voorpagina van de fietsfolder. 

ReeonatrucUe van d1 veertig meter langs mast 
van hot Botgisch mdilttr ztnd· 1011 0/\tvan~tftalion MN7 (191 5 1919) 

hempgericht door vw e .. r~. als ondetdeel """hel wo 1-Vtmttpod 
M- illfo www.c!odefldraad.c'll 

Infobordje bij de geplande reconstructie van de zendmast. 

gloednieuwe verhalen die u op de 
infoborden en/of op de website kan 
beluisteren. Voor meer informatie 
over de inhuldiging verwijs ik graag 
naar de website van het WO I
project. 

WO 1-Verzetspad 

De folder van het WOl-Verzetspad 
in Baarie-centrum telt maar liefst 

I'IANlJHROUTE 
3 3 

À 
, km 

-~o~endrAAdpAd 
... \.lri~ll~nfi\II•WO I 

Voorzijde van de wandelfolder voor 
het Dodendraadpad. 

zestien pagina's. Er zijn dan ook 
veel interessante onderwerpen in 
verband met de Groote Oorlog in 
Baarle: de vrij gebleven Belgische 
enclaves, het Belgische gemeen
tehuis (tevens rijkswachtkazerne, 
vredegerecht en keuringsdienst 
voor rekruten van het Belgische 
leger), Miet Pauw en het verzet, 
vluchte I i ngen. brievensmokkel, 
het draadloos militair zendstation 

WANDELROUTE 
4 2 

j.._ 
• ill.•ll 

_WO f-"'Verl;etspR.t 

Eerste pagina van de wandelfolder 
voor het WOI.Verzetspad. 
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MN7, inkwartiering, Spaanse 
Griep, de kippendraad rond 
Baarle-centrum, enzovoort. U leest 
er meer over in de gratis folder. 
verkrijgbaar bij de VW. U kan de 
folder ook downloaden vanop de 
website. 

VW Baarle richt voor deze wande
ling zowaar een replica op van 
de antennemast van MN7. Deze 
wordt geplaatst op het perceel 
waar in de loop van 1915 de 
zend- en ontvangstinstallatie werd 
opgericht. 

De officiële inhuldiging van het 
WOl-Verzetspad vindt plaats op 
zaterdag 26 april 2014. Die dag 
openen TPA en VW Baarle het 
toeristische seizoen in de provincie 
Antwerpen. Ongeveer driehonderd 
genodigden worden dan in Baarie
Hertog verwacht. 

~ 

\'*1'&i-$ 
MarkAante 

K 

Infobordje in het schakelhuis. 
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Afronding van het project 

Op dit moment (20 oktober) is het 
moeilijk om in te schatten welke 
taken nog op ons wachten in de 
maand december. 

Vermoedelijk blijft alles beperkt 
tot het afronden van de financiële 
dossiers. Zo moeten er afrekenin
gen gemaakt worden voor Leader 
Markaante Kempen, de provincie 
Antwerpen en Erfgoedcel Noor
derkempen. Pas wanneer alle 
toegezegde subsidies aan onze 
vereniging betaald zijn, is het 
project ook echt klaar. Amalia heeft 
namelijk zwaar voorgefinancierd. 
Dat geld zal in de eerste helft van 
2014 naar de verenigingskas 
terugvloeien. In diezelfde periode 
wordt de website bijgewerkt en 
uitgebreid met foto's en teksten uit 
onze rijke collectie. 

Amalia is dan voor de volle 100% 
klaar voor de herdenking van 
de Eerste Wereldoorlog. Tal van 
WO 1-activiteiten worden door 
onze vereniging georganiseerd in 
de periode 2014-2018. Volgend 
jaar staat al een aantal van deze 
herdenkingsactiviteiten op de 
kalender. We maken twee bus
reizen: één naar de Westhoek en 
één naar de Belgisch-Nederlandse 
grens in de provincie Limburg. Dat 
worden ongetwijfeld weer onverge
telijke dagen. Verder is er een heel 
bijzondere wandeltocht langsheen 
het vroegere traject van de doden
draad tussen Weelde-Station en 
Zondereigen. Wie graag fietst, blijft 
niet op zijn honger zitten. Op het 
programma staat een verrassende 
fietstocht naar plaatsen in Turnhout 
die herinneringen aan de Groote 
Oorlog. In de volgende Van Wirs
kaante houden wij u op de hoogte! 



Hét hoogtepunt in de recente geschiedenis van Amalia 

Overweldigende reacties op 
boekpresentatie en optreden Folgazán 

ANORÉ MOORS 

De presentatie van het boek 

'Hoogspann ing aan de Belgisch

Nederlandse grens' én het unieke 

optreden van de West Vlaamse 

folkgroep Folgazán met hun 

programma 'De Groote Oorlog 

van de Kleine Belg ' hebben 

diepe indruk gemaakt op de 

350 bezoekers in De Wouwerin 

Ravels. Het applaus na afloop van 

de voorstelling duurde minuten

lang. Nog nooit kregen we zoveel 

schriftelijke reacties van mensen 

toegestuurd op een door Ama/ia 

georganiseerde activiteit. f.n die 

reacties komen recht uit hun hart. 

Het is zeer de moeite waard om 

die reacties te lezen op u in te 

laten werken .... 

T. Van Steen: 
Dag André, 
Allereerst bedankt voor het mooie 
boek én de sfeervolle, aangrijpende 
voorstelling. 
Had ik jou enkele maanden gele
den niet ontmoet. dan had ik dit 

Het optreden van Folgazán was van het begin tot het einde 
van de voorstelling indrukwekkend. 

allemaal niet mogen meemaken. 
Hartelijk dank! 
Groeten, 
Treza 

Hans Andriessen: 

Dag Herman, 
Thuis gekomen vond lk het 
prachtige boek. Ik moet je hartelijk 
feliciteren want het is in een woord 
een werkelijk schitterende uitgave 
geworden en bovendien ook nog 
vol met interessante artikelen. 
Waarl ijk, een indrukwekkende 
prestat:e. 
Nogmaals hartelijk dank voor de 
toezending en tot ziens. 
Hans Andriessen. Stichting Studie
centrum Eerste Wereldoorlog 

Wim l.dvrijsen: 

Hoi André, 
Een ontroerend mooie aftrap 

Op zondag 13 oktober trokken 
mijn vrouw en ik vanuit ons Neder-

Yves Bondue leest emotionele 
fragmenten voor uit dagboeken van 
soldaten. 
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landse grensdorp Reusel de 'meet' 
over om in de naburige Belgische 
grensgemeente Ravels aanwezig te 
zijn bij de presentatie van het boek 
'Hoogspanning aan de Belgisch
Nederlandse grens'. Het werd een 
indrukwekkende ervaring, daar 
in cultureel centrum De Wouwer. 
Wat muziek al niet teweeg kan 
brengen! Op allerlei manieren - het 
lezen van boeken, het bezichtigen 
van tentoonstellingen. het bezoe
ken van begraafplaatsen - hebben 
wij in de voorbije jaren de onbe
schrijflijke ellende van WO I op 
ons in laten werken. Steeds weer 

roept zo'n 'kennismaking' emotie 
op. Maar zelden hebben wij die 
emotie zo indringend ervaren als 
bij de muzikale presentatie van 'De 
Groote Oorlog van de Kleine Belg' 
door folkgroep Folgazán. Haast 
onvoorstelbaar wat een afgewogen 
combinatie van poëtische teksten, 
kraakheldere zang en gevoelvolle 
muzikale begeleiding (van onder 
meer viool, slagwerk, fluit, gitaar 
en accordeon) met een mens 
kan doen. Je wordt meegenomen 
naar werelden die met elk ander 
medium onbereikbaar blijven. De 
foto- en filmbeelden die 'achter de 

We genoten van de prachtige stem van Hanne Oosterlijnck. 

Vol overgave speelt Charlotte Peyskens op haar viool. 
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muziek waren gezet' versterkten 
het geheel nog eens extra. 
Wij zijn Heemkundekring Amalia 
van Solms enorm dankbaar dat wij 
deze bijzondere ervaring 'zomaar 
voor niets' (voor Ollanders toch nog 
altijd een zwaarwegend argument) 
kregen aangereikt. Het sterkt ons 
in de overtuiging dat er rond het 
WO I-project nog veel interessante 
dingen te verwachten zijn. Na zo'n 
ontroerend mooie aftrap kan het 
niet meer mis. 
Wim Lavrijsen. Reusel 

Herman Van Eyndhoven: 
Dag Herman, 
Ik wil u feliciteren met de zondag 
in Ravels. Ik heb ook het boek be
keken en het is echt wel van zeer 
goede kwaliteit, naar afwerking en 
inhoud. 
Helaas is er ondertussen een 
bunker verdwenen die in het boek 
staat: bunker 132 is stiekem 
gesloopt door de eigenaar. Eer dat 
duidelijk was, was uw boek al in 
vaste vorm. zo gaat dat met bun
kers als er geen bescherming is. 
Met vriendelijke groeten, 
Herman Van Eyndhoven 

Marja en Toon Jongenelis: 
Beste mensen van Amalia, 
Wij. Marja en ik hebben geno-
ten van de muziek die precies af 
gestemd was op de sfeer die de 
lichtbeelden opriepen. De band en 
de diversiteit van muziek instru
menten gaven een speciale sound 
die paste bij die tijd. De zang van 
de bandleden klonk geweldig. Wij 
hebben veel genoegen beleefd aan 
deze middag. Vooraf hadden wij dit 
niet verwacht. en de mensen die 
dit gemist hebben, mogen er gerust 
spijt van hebben, dit te hebben 
gemist. 



ik heb gekregen. Ook dat is weer 
een geweldig mooie productie. 
Hulde aan het organiserend 
comité. 
Groet, Jan Broos 

May en Fons: 
Beste, 
Nog eens dank voor het optreden 
van 'Folgazán' met de verrassend 
mooie muziek, teksten en beel
den. Ook nog veel succes met de 
projecten rond de 'Groote Oorlog' ! 
May en Fans 

In de pauze toont Amalia 's vice-voorzitter Jef van Tilburg vol trots het boek. 

Geweldige bewondering voor 
Herman Janssen en het gehele 
team die dit voor elkaar hebben 
gekregen. Waar kwamen die foto's 
na zoveel jaren nog vandaan en 
zoveel oude liedjes. Hoe krijg je zo· 
veel mensen bij elkaar en maak je 
er een team van dat samen kan en 
wil werken met dit mooie resultaat. 
Allemaal bedankt. Groetjes, 
Marja en Toon Jongenelis 

Paul S/egers: 
Dag Jef, 
Profteiat! 
Simpel en kort: een prachtig boek ! 
Groeten, 
Paul Slegers, 
Gent 

Jan Broos: 
Hoi Dré, 
Wat een mooie middag was dat; de 
presentatie in Ravels van het boek 
'Hoogspanning aan de Belgisch 
- Nederlandse grens ' met een for
midabele muzikale omlijsting van 
de Vlaamse folkgroep Folgazán. 
Prachtig hoe de muziek vergezeld 

ging van de filmpjes, foto's, verha
len en gedichten en andersom. En 
dank voor het prachtige boek wat 

Jos Verheijen: 
Wat een gezellige middag, compli
menten voor jullie. 
Vriendelijke groeten, 
Jos Verheijen 

Het eerste exemplaar Is voor dé kartrekker van het project, 
tevens mede-auteur van het boek, Herman Janssen. 
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Herman spreekt lovende woorden aan het adres van alle auteurs, Charlotte 
Peys (ontwerpster van o.a. de cover van het boel<) en Joep de Jong van de 
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong bv. 

Harry en Angèfe Ofieslagers
Kemfand: 
Beste André, 
Voor het hele team van Heem
kundekring Amalla van Solms een 
dikke proficiat met de prachtige 
zondagnamiddag in de Wouwers te 
Ravels op 13 oktober 2013. 
Het optreden van de groep Folga
zán over Den Groote Oorlog van de 
Kleine Belg en de fotopresentatie 
was geweldig mooi en indrukwek
kend. Oe presentatie van het boek 
Hoogspanning aan de Belgisch-Ne
derlandse grens werd professioneel 
gebracht door Herman Jansen. Wij 
Harry en Angèle hebben er erg van 
genoten. 
Wij gaan dinsdag 15 oktober met 
veel enthousiasme ook beginnen 
aan de cursus. 
Vriendelijke groeten, 
Harry en Angèle Olieslagers
Kernland 

Ria en Jan Wiifekens: 
Hallo Herman, Frans. Jef, André 
en Jan, 
Jullie hartstikke proficiat met 
de uitvoering en de inhoud van 
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de bijeenkomst in Ravels deze 
namiddag. Als dit de opmaat is 
naar het verdere gebeuren betref
fende het project WO-l zit het wel 
goed. Zeer indrukwekkend was 
het programma zoals dat door de 
muziekgroep werd gebracht, zowel 
in woord, gezang en beeld. Het 
was muisstil in de zaal. Trouwens, 
met een werkgroep zoals deze en 
de al door jullie geleverde inzet 
is succes verzekerd. Het zal voor 
jullie toch een geweldige opsteker 
geweest zi jn dat het programma 
vlekkeloos is verlopen. Wij moesten 
na het optreden onmiddellijk weg, 
wij nemen aan dat het daama 
nog een best een tijd gezellig is 
geweest. Daarna moest er nog 
wel opgeruimd worden door jullie, 
waarschijnlijk niet echt erg na zo'n 
succes. 
Nogmaals proficiat. 
Ria en Jan Wiilekens 

Govaerts Karel: 
Beste Herman en Frans, 
Bij deze wil ik jullie toch nog eens 
officieel proficiat wensen met de 
indrukwekkende voorstelling van 

jullie boek. Als je het wenst kan en 
mag je uiteraard reclame maken 
voor dit boek, bv. in volgend ONS
nr. 
Met vriendelijke groeten, 
Govaerts Karel 

Luc Van Elsacker: 
Beste Frans. 
Ik wil je proficiat wensen met de 
geslaagde boekvoorstelling .... 
prachtige muzikale omkadering en 
een heel aangrijpend dankwoord 
voor de verschillende medewerkers 
aan het boek. 
Met een vriendelijke groet, 
Luc Van Elsacker 

Gert Boeckx: 
Dag Herman en Frans, 
Oe felicitaties zullen jullie om de 
oren vliegen. Vanuit de WOORDaf
deling van de Academie plaatsen 
wij graag onze fel icitaties daarbij. 
Knap hoe jullie gisteren al verschil
lende puzzelstukken in elkaar 
hebben laten schuiven. Succes nog 
met alle verdere werk. We houden 
jullie op de hoogte van het artikel 
in de Hoogstraatse maand van 
november. 
Met vriendelijke groeten. 
Gert Boeckx 

Kees Leijten: 
Beste André. 
We hebben geweldig genoten van 
de voorstelling van de kunstenaars 
uit Yper. We zouden het best ook 
bij onze Heemkundekring willen 
zien. Was dat maar mogelijk. 
Bedank hen namens Heemkun
dekring Paulus van Daesdonck 
en natuurlijk namens mij en mijn 
echtgenote Nel. 
Groeijes, 
Kees 



Piet en Ria van de Heijning: 
Beste André, 
Afgelopen zondag 13 oktober wa
ren wij aanwezig bij de presentatie 
van het boek "Hoogspanning aan 
de Belgisch-Nederlandse grens" 
en het optreden van Folgazán: "De 
Groote Oorlog van de Kleine BelgH. 
Wat was dat een prachtige ver
tolking van een zo zwaar beladen 
onderwerp als de Eerste Wereld
oorlog. Er was zo goed als een 
perfecte balans tussen de liedjes, 
degene die de teksten voorlas, de 
muziek en de oorlogsbeelden zo
als België die beleefd heeft. 
Het is moeilijk om dit onderwerp 
zo te presenteren en daar zi jn ze 
volgens ons volledig in gestaagd. 
Voorat ook het kiezen van de juiste 
muziek bij de foto's die getoond 
werden was zeer indrukwek-
kend. Het was ook doodstil en de 
bezoekers waren onder de indruk. 
Dat bleek wel uit de conversaties 

in de pauze. Complimenten voor 
deze groep maar zeker ook voor 
Heemkundekring Amalia van 
Solms die deze middag in Ravels 
georganiseerd had. 

Ook de presentatie van het boek en 
het voorstellen van alle schrijvers 
was bijzonder. 
Zoveel mensen die een hoofdstuk 
geschreven hebben in dit kwalita
tief hoogwaardige boek, uitstekend 
geschreven met foto's en prachtige 
tekeningen. 
Naast ons zat een jonge vrouw 
die geschiedenis gestudeerd had 
en die gespecialiseerd was in de 
afgelopen honderd jaar Ze ging een 
artikel schrijven over deze middag. 
Ook zij was onder de indruk. 
Het is niet alleen een boeiende 
presentatie voor de oudere gene
raties maar ook voor middelbare 
scholieren zou dit een eigentijdse 
geschiedenisles kunnen zijn. De 

soldaten van deze wereldoorlog 
hebben uiteindelijk voor onze vrij
heid gevochten. 
Nogmaals complimenten aan ieder 
die hier aan meegewerkt heeft. 
Piet en Ria van de Heljning 

Evelyn de Roodt: 
Met plezier denk ik terug aan de 
presentatie van zondag, en wat 
een mooi boek Is het geworden. 
Nogmaals mijn complimenten! 
Hartelijke groet en tot dinsdag, 
Evelyn 

lneke en Jan van Strijp: 
Herman, petje af, hoor voor al het 
werk dat je verzette en met dit 
werk een geweldig resultaat neer
zette !!! We hebben genoten van 
een onvergetelijke dag!!! 
Groetjes uit Baarle, 
lneke en Jan 

De 350 bezoekers begeven zich na de pauze weer naar hun plaatsen. 
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Ruuth Oosterlljnck gaat volledig op in haar bijzonder mooie 
zang. 

Ad van Hoek: 
Goede morgen Herman, 
Proficiat met de geweldige middag 
gisteren. 
De aftrap van het project WO-l met 
de presentatie van het boek, aan
gekleed met een indrukwekkend 
optreden van folkgroep Folgazán, 
was een schot in de roos. 
Een betere start kun je jezelf bijna 
niet wensen en ik weet zeker dat 
de meeste aanwezigen in de zaal 
veel waardering hebben voor al het 
werk wat er in gestoken is met dit 
boek als eindresultaat. 

Nogmaals van harte gefeliciteerd 
met je "levenswerk" en tot morgen
avond bij de start van de cursus. 
Groeten, 
Ad van Hoek 

Joeri Verheijen: 
Beste Herman en andere werk
groepleden, 
Ik wil jullie een compliment geven 
voor de organisatie van gisteren. 
Van het begin tot het einde was 
alles prima georganiseerd. Folga
zán maakte er tijdens de middag 
een mooi en muzikaal optreden 
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van. Erg leuk om op deze manier 
het verhaal mee te krijgen, jullie 
mogen met recht trots zijn op dit 
boek. Het boek is echt schitterend 
weergegeven, echt indrukwekkend! 
Succes met de andere projecten 
die nog voorbij gaan komen, om te 
beginnen met de cursus. 
Met vriendelijke groet, 
Joerl Verheijen 
Beleidsmedewerker Routebureau 
West-Brabant 

Jan Huijbrechts: 
Beste Herman, 
Gisteren was het té hectisch om 
mij de kans te geven mijn bijzon
dere waardering uit te spreken voor 
de - alvast in mijn ogen ·erg ge
slaagde boekvoorstelling. Daarom 
bij deze ... Het was de waardige 
start van wat ongetwijfeld een 
groots herdenkingsinitiatief I -pro
ject belooft te worden. Alle lof! !! 
MVG 
Jan Huijbrechts 

Margriet en Johan Mulders: 
Hol André, 
Zondag 13 oktober waren we in 

Ravels bij de boekpresentatie van 
'Hoogspanning aan de Belgisch
Nederlandse grens'. Een ongekend 
mooie en kwalitatief hoogstaande 
uitgave van Heemkundekring Ama
lia van Solms. 
Het grootste deel van de middag 
werd ingevuld door de West-Vlaam
se folkgroep Folgazán. 
Wij wisten als Nederlanders wel 
dat de Groote Oorlog in België een 
grote impact heeft gehad, maar 
hoe het echt geweest is en hoe 
de Belgen het gevoeld en beleefd 
hebben is nooit zo tot ons door
gedrongen. De muzikanten en 
zangers van Folgazán - met op de 
achtergrond authentiek fotomateri
aal en teksten van echte mensen -
hebben ons pas doen beseffen hoe 
diep de oorlog heeft ingegrepen in 
het leven van de gewone man. Zij 
zijn er in geslaagd, met originele 
teksten en gevoelige -soms rauwe 
- muziek, de emotie, de ellende, 
de wanhoop en het volslagen nut· 
teloze van de Groote Oorlog op het 
ademloze publiek over te brengen. 
Echt de Groote Oorlog van de 
Kleine Belg. Geweldig ! 
Wij hadden dit niet willen missen ! 
Margriet en Johan Mulders, Ulven
hout 

Jacques Hemelaers: 
Dag Herman, 
In al de drukte na afloop van de 
prachtige voorstelling gisteren had 
ik niet meer de gelegenheid je nog 
even te zien om je eerst en vooral 
van harte te feliciteren met je Initi
atief en het gebrachte "spektakel". 
alhoewel dat woord h1er ergens 
niet past. Hopelijk worden er toch 
lessen getrokken uit het verleden. 
Mijn echtgenote had eerst twi jfels 
om mee te komen, tja, die "postze
gelmannen", maar ze heeft er geen 
moment spijt van gehad en was 



ook danig onder de indruk. 
Haar grootvader zat trouwens ook 
in Soltau en ze herinnert zich nog 
al te goed het verhaal dat haar 
moeder, geboren in 1912, haar va
der niet herkende toen die in 1919 
thuiskwam na 4,5 jaar gevangen
schap. 
Nogmaals van harte proficiat aan 
jou en de hele ploeg, 
Jacques 

Chris Schuurbiers: 
Beste André, 
Jet en ik mochten ons prijzen om 
aanwezig te zijn bij de boekpre
sentatle 'Hoogspanning aan de 
Belgisch-Nederlandse grens' op 
zondag 13 oktober in de Wouwer 
te Ravels. 
Toen ik de uitnodiging las dacht 
ik; ...... in Ravels ...... hadde nie iets 
anders kunnen verzinnen? 
Sorry en vele malen excuses aan 
jullie, de Belgen en de gemeente 
Ravels voor mijn Ollandse ge
dachte. Van voetballen heb ik ook 
geen verstand. Wat het voetbal 
betreft. ...... wachten we maar even 
af ..... dus. 

Alle gekheid op een stekske en het 
volgende aan u medegedeeld. 
De wijze waarop deze presentatie 
met vele jaren van voorbewerking 
werd aangeboden heeft op ons 
diepe indruk gemaakt. 

Een chapeau voor alle auteurs 
en vele anderen, die een bijdrage 
geleverd hebben om de geschie
denis van Hoogspanning aan de 
Belgisch-Nederlandse grens in 
deze middag hebben doen herle
ven. Ook de muzikale omlijsting 
van de West-Vlaamse folkgroep 
FOLGAZÁN is door ons ervaren als 
zeer professioneel. 
Het is toch niet te geloven, dat 
oorlog en muziek zo ineengestren
geld met elkaar werden verbonden. 
Deze folkgroep heeft inderdaad op 
een zeer toepasselijke wijze 'De 
Groote Oorlog van de Kleine Belg' 
emotioneel in beeld gebracht. De 
angsten, onzekerheden, gevoelens, 
en ervaringen als vluchteling, front
soldaat of burger in bezet gebied 
afgewisseld met woord en beeld 
werd fenomenaal weergegeven. 
SUPER! !' 
Wij hadden het genoegen om aan 

de bar een gesprek te hebben met 
een van de 8 muzikanten. Het viel 
ons op, dat de insteek van deze 
muzikanten vol zat met waardig
heid, gedrevenheid, emotie en 
respect voor de slachtoffers uit WO 
l , zodat hun muzikale verhaal een 
waardig gezicht gaf aan deze ellen
dige en verschrikkelijke periode. 
Tot slot willen wij eenieder dank 
zeggen voor deze onvergetelijke 
boekpresentatie 'Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse 
grens'. 
Chris Schuurbiers 

Jan Ouvry: 
Beste Herman, 
Aangename verrassing daarnet: ik 
heb jullie boek ontvangen, het ziet 
er zeer goed uit en gaat heel wat 
ruimer dan ik had verwacht. Be
dankt. En u zal zeker nog van mij 
horen. Intussen het boek getoond 
aan een geïnteresseerde collega, 
die het onmiddellijk gaat bestellen! 
Dit boek verdient echt wel natio
nale verspreiding! 
Vriendelijke groeten, 
Jan Ouvry 

De oorlogsbeelden die op het scherm achter Folgazán werden geprojecteerd, maakten eveneens diepe 
indruk. 



Coördinator Project De Groote 
Oorlog 
VRT Nieuwsdienst 

Riet en Theo Stevens: 
Beste Dré, 
Wat een prachtige uitgave 'Hoog
spanning aan de Belgisch - Neder
landse grens' en we hebben ontzet
tend genoten van het optreden 
van de West Vlaamse folkgroep 
Folgazán. 
Vele groeten vanuit de Zorgvliet, 
Tante Riet en Ome Theo 

Pierre-Paul Lagache: 
Beste André, 
Twee dagen na de heerlijke sessie 
in Ravels en net terug van de eer
ste "cursus" Hoogspanning aan de 
grens, moet me van het hart dat ik 
vol echte bewondering ben voor de 
opzet, de uitvoering en de presen
tatie van het hele project. Profes
sioneel is het eerste woord dat me 
te binnen schiet, maar dat is het 
niet helemaal. want professioneel 
en degelijk zijn we vaker gewend 
van Amalia. Denk alleen al aan 
ons tijdschrift. Hier is meer bereikt. 
Het langdurige en vasthoudend 

Yves Bondue met zijn accordeon. 
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onderzoek is uiteraard de onmis
bare basis geweest, maar nu denk 
ik voornamelijk aan de manier 
waarop de resultaten daarvan 
gebracht zijn naar de leden van 
Amalia en een veel breder publiek. 
In Ravels was de organisatie 
perfect: alles op tijd, korte, duide
lijke en ter zake doende aankon
digingen. een goede zaal en uiter
aard het optreden van Folgazán, 
waar goede muziek, beschaafde 
en professionele zang, helder reci
tatief, geluidseffecten plus aangrij
pende tekstinhoud model zouden 
kunnen staan voor vele "musicals" 
met meer pretenties. En daarboven 
natuurlijk het feit dat Folgazán 
met gevoel voor proporties de 
Groote Oorlog wist te verbinden 
met het leven van alledag in onze 
streek. Beschaving bestáát. 
Dan de eerste "cursus", in de ge
moedelijke sfeer van ons cultureel 
centrum. Ik bedacht na deze eerste 
presentatie dat ik niet zo vaak 
zoveel waardevolle, nieuwe en ook 
boeiende informatie gekregen heb 
in zo'n kort tijdbestek ... 
Opgetogen als ik ben over deze 
presentaties, realiseer ik me ook 
hoe waardevol de verzamelde 
informatie zal zijn voor onze kin-

deren. kleinkinderen en volgende 
generaties. Het mooie boek uit de 
persen van drukkerij De Jong is 
al van blijvende waarde voor onze 
opvolgers, maar de georganiseerde 
massa aan datallgegevens die 
voortkomt uit het onderzoekwerk 
moet ook behouden worden. 
Baarleis uniek en niet alleen door 
het toevallige tracé van de grenslij
nen. Dit project bewijst het. Laten 
we het zo houden. 
Via jou mijn dank aan alle mensen 
die mij zo'n groot plezier hebben 
gegeven. 
Dank en groeten, 
Pierre-Paul Lagache 

P.S. Mijn vrouw Hanneke, met 
haar uitgesproken 'boven-Moerdijk
se' wortels en perceptie, was met 
mij naar Ravels gekomen, eigenlijk 
om mij een plezier te doen. Ze 
kwam blij verrast, opgetogen en vol 
lof terug ... 

May Huijbs: 
Dag Dré, 
Ik heb je daarstraks maar van 
ver gezien, maar 't was er ook zo 
druk hè. Het is een groot succes 
gewordani De heemkundekring 
heeft een bloemetje verdiend I Mijn 
boek haal ik dinsdag af als ik naar 
de cursus ga. 
Gefeliciteerd André nog met het 
WO I project en tot dinsdag. 
Groetjes, 
May 

Jan van Tilburg: 
André, 
Wat een geweldig geslaagde mid
dag gisteren in Rave Is. Magda 
en ikzelf hebben erg genoten en 
waren bijzonder onder de indruk 
van de opzet en het optreden van 
Folgazan. Dit zou iedereen, en 



vooral ook onze jeugd, moeten 
meebeleven! 
Helaas waren we na afloop niet 
meer in de gelegenheid om nog na 
te praten met jullie, ook konden 
we het exemplaar van het boek 
dat voor mij klaar lag niet afha
len. Maar dat komt nog wel goed, 
neem ik aan. 
Alsnog mijn welgemeende fel icita
ties aan de werkgroep en iedereen 
die zich heeft ingezet voor dit 
project. 
Groeten, 
Jan van Tilburg 
Wethouder Gemeente Baarle
Nassau 

Gert-Jan Remmers: 
Mijnheer Moors. 
Na een aangename kennisma
king (wat een toeval dat ik net op 
uitgelopen kwam) volgde een fan
tastische middag en formidabele 
originele en zeker ook pakkende 
manier van beeldpresentatie met 
uitermate eenmalig mooie muziek. 
En niet te vergeten, waar anders 
kwam ik eerst voor, het boek. Wat 
een geweldige prestatie ook weer. 
Uitermate boeiend en geweldig 
vormgegeven. Chapeau en ook 
deze manier van iedereen betrok
ken bedanken was extra fijn om bij 
te zijn en mee te maken. 
Een bijzondere middag. En u was 
zo druk dal ik maar niet meer 
'voor'gedrongen heb om u nog de 
hand te schudden. Succes met het 
project en de goede zaak. Volgend 
jaar 100 jaar geleden dus werk 
aan de winkel voor het eeuw'feest' 
ofwel liever gezegd memorabel 
maken van wat een eeuw geleden 
zo allesbepalend dramatisch bizar 
en schokkend waanzinnig was. 
Gert-Jan Remmers 

Terechte bloemen voor alle leden van Folgazán. 

Ann Brosens: 
Dag André, 
Dank voor de uitnodiging. Het was 
een prachtige presentatie én een 
mooi boek. 
Proficiat aan allen die hieraan mee
gewerkt hebben. 
Groeten, 
Ann Brasens 

Hild Segers: 
Dag Dré, 
't Was guur weer onderweg naar 
de Wouwer. 
Maar binnen in de mooie zaal was 
het warm en dan heb ik het niet 
over de temperatuur maar over de 
hartelijke sfeer. We installeerden 
ons hoog en droog op de nog vrije 
plaatsen. 
Het spektakel kon beginnen. En 
wat voor één! Folgazán nam ons 
via hun instrumenten, teksten 
en mooie stemmen mee naar de 
Groote Oorlog. De combinatie 
met de geprojecteerde beelden 
weekte allerlei gevoelens los .. . van 
afschuw tot ontroering. Oorlog is 
geen onderwerp om vrolijk van 
te worden toch werd de muziek 
nooit deprimerend en zelfs humor 
ontbrak niet. 
Extra bijzonder werd het voor mij 
toen ik foto's van nonkel pater La
dislas herkende en teksten uit zijn 
oorlogsdagboek werden voorgele-

zen. Het werd een voorstelling van 
de bovenste plank! 
Gefeliciteerd Folgazán het was 
geweldig! 
Gefeliciteerd makers van het prach
tige boek! 
Groetjes, 
Hild Segers 

Kamiel Mertens: 
Dag Herman, 
Vandaag vond ik in de brievenbus 
een zwaar pak -eindelijk het 
langverbeide werk over de "Doden
draad" van de "grensmakkers". 
Gelezen heb ik nog niets, maar 
het geheel is bijzonder fraai, knap 
uitgegeven, jullie gaan daar eer 
mee halen ... 
Dikke proficiat! 
Kamiel Mertens, voorzitter Studium 
Generale vzw 

Monique Segers: 
Hoi Dré, 
Zondag laatstleden was ik bij de 
gelukkigen om de presentatie bij 
te wonen van Amalia's laatste 
uitgave 'Hoogspanning aan de 
Belgisch-Nederlandse grens'. 
Dit werd ondersteund door de 
folkgroep Folgazán met hun 
nieuw project 'De Groote Oorlog 
van de Kleine Belg'. Alhoewel de 
verwachtingen hoog waren was 
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ik toch wel aangenaam verrast 
door het gebeuren. Op een ludieke 
manier werd een tragisch verhaal 
gebracht, gezien door het oog van 
de gewone burger maar toch heel 
informatief... 
Ik was direct 'gepakt' door het 
angstgevoel dat werd gecreëerd 
door de vlucht van de burgerbe
volking, nog voor de vijand daar 
was ... en het heeft me niet meer 
los gelaten .... 
Nooit geweten dat muziek en 
beeld zoveel met een mens kun
nen doen ... 
Ik steek mijn bewondering voor 
alle medewerkers dan ook niet 
onder stoelen en banken. 
Proficiat! 
Monique 

Johan Cornelissen: 
Dag Herman, 
Het is een genot om jou te kennen. 
Door de link vanuit het Heem 
koppelen ze jou aan mij en ben 
gisteren en vandaag regelmatig 

aangehouden om complimentjes in 
ontvangst te nemen voor de over
weldigende happening van voorbije 
zondag. Wij. Suzanne en ik, sluiten 
ons daar graag bij aan. We hebben 
een fantastische middag mogen 
beleven. 
CHAPEAU voor jou en natuurlijk 
de gehele werk- c.q. stuurgroep. 
Gefeliciteerd. 
Groetjes. 
Johan 

Francis Huijbrechts: 
Beste Herman en Frans, 
Opnieuw zijn felicitaties aan de 
orde. Jullie kunnen terugblikken op 
een zeer geslaagde boekpresentatie 
vorige zondag. Net als de rest van 
het project goed voorbereid en 
interessant. Voor jullie een mooi 
hoogtepunt na al dat werk en voor 
ons een aangename namiddag 
waar we trouwens heel wat beken
den aantroffen. 
Met vriendelijke groeten, 
Francis Huijbrechts 

Aan de balie van de Wouwer is het bijzonder druk bij het afhalen en kopen van 
boeken. 
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Voorzitter Erfgoed Hoogstraten vzw 
Conservator Nationaal Museum 
van Douane en Accijnzen 

Folgazán: 
Beste Herman. 
"Bedankt Ravels. voor het warme 
onthaal, de schitterende organisa
tie, de behulpzame technici! Het 
was een waar genoegen om de 
première van 'De Groote Oorlog 
van de Kleine Belg' bij jullie te 
brengen. 
Grote dank en diep respect voor de 
vlekkeloos verlopen samenwerking, 
de schitterende organisatie en de 
goede zorgen. Het eten was lekker 
en de bar een gezellige afsluiter. 
Dank voor de bloemen ... onze 
dames waren opgetogen. 
Herman, mochten er recensies ver
schijnen in de plaatselijke kranten 
of media, positief of minder, kan 
je ons hiervan een kopie bezorgen 
{POF) aub? 
Dit lijkt ons prima promo materiaal 
voor later. 
Zoals we even hebben besproken, 
Folgazán heeft eveneens een amu
sement I dans programma 'Ride 
in the Wind', waarmee we reeds 
menig festival of festiviteit hebben 
opgeluisterd. 
(laatst Hoeselt. Schots Festival, 
Asten klinkt als een klok. Deerlijcke 
Folkfestival, Labadoux festival. .. 
enz - (ooit finalist op Dranouter 
aan Zee festival) .... ) 
Dit is vooral Engelstalig en instru
mentaal. 
Op www.folgazan.eu en you tube 
vind je menige tracks, 
Nogmaals hartelijk dank en .. tot 
weerziens! 
Muzikale groeten van 
Folgazán 
Koen & co 
Folgazán 
Koen Vanderbauwhede 



In Memoriam 

Hefaas hebben wij in de afgelo- Nard Geerts, Oude Huijbergse· 

pen periode weer van zes leden 
laan 313, 
4625 CK Bergen op Zoom, 

afscheid moeten nemen. overleden op 27 oktober 
2013, 

Wij gedenken: 
Nell de Jong-van der Velden, 

Dré Staes, Hertog Hendrik I plein Kievit 12 box 013, 5111 HO 
10, Baarle-Nassau, 
2387 Baarle-Hertog, overleden op 30 oktober 2013. 
overleden op 31 augustus 2013, 

Aloys Seeuws, Generaal Mac- Namens bestuur en leden wensen 
zeklaan 18, wij de nabestaanden heel veel 
5111 XC Baa rle-Nassau, sterkte toe. 
overleden op 16 september 2013, I 

Om er zeker van te zijn dat we 

Thomas Tielemans, lrenestraat 3, niemand In deze rubriek verge-

5111 AW Baarle-Nassau, ten te vermelden, doen wij een 
overleden op 30 september 2013, vriendelijk verzoek aan nabe-

staanden om een overlijdensbrief 

Jan Peeters, Eksterlaan 14, naar ons te sturen. Het adres 
5111 DE Baarle-Nassau van ons redactielid André Moors 

overleden op 11 oktober is: Hertogenstraat 14, 5111 AR 

2013, Baarle-Nassau. 
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Jan Olieslagers over de Hannebroekdreef 

Hoe het nieuwe ommetje 'Dorp-Noord' 
aan zijn naam komt 

HARRY BENSCHOP 

Jan Olieslagers had het toch maar, 

voor alle zekerheid, nog even 

nagevraagd bij zijn oud-buurtge

noten. Die wisten zich allemaal de 

Hannebroekdreef nog te herin

neren. Op geen enkele kaart is de 

naam te vinden. Toch had Jan, 

gevraagd naar een oude veldnaam 

op het traject van het nieuwe 

ommetje 'Dorp-Noord' direct de 

Hannebroekdreef genoemd. Die 

naam werd dus zeker niet alleen 

in Jans familie gebruikt. 

De hele buurtschap van Boscho
ven had vroeger weiden en akkers 
aan de andere kant van het spoor. 
"Mijn vader vertelde ons dat hij 
nog land In de Huisvennen had 
ontgonnen", herinnert Jan Oliesla· 
gers zich nog. Hij is in 1943 gebo
ren op het Baarlese Boschoven. 
Het land van de boeren van 
Boschoven liep door tot Oe Gene
raal, in de buurt van Huis Chaam
beek langs de Bredaseweg. Het 
waren gemengde bedrijven. Meer 
naar achteren lagen de weilanden , 
in de omgeving van het spoor 
lagen de akkers. "Er stonden ook 
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Jan Olieslagers op de Hannebroekdreef. 

veel meer bosjes", wijst Jan naar 
het enige bosje dat nu nog te zien 
is, langs de waterloop die vanaf de 
Venweg onder het spoor door loopt 
en ter hoogte van HuisChaambeek 
de Bredaseweg kruist. "Dat is een 

oud bosje. Dat stuk is nooit ont
gonnen, altijd bos geweest", aldus 
Jan. In de loop der tijd is er wel 
nieuwe aanplant gekomen. "Ook 
de rij bomen langs de Happens 
lag er altijd al." De Happens is de 



Hannebroekpad, het nieuwe ommetje van Amalia 

Van de ruim zestig wandelaars 
waren er nog geen tien ooit bij 
de bovenloop van de Strijbeek
sebeek geweest. Dat bleek bij 
het inwandelen van het Hanne
broekpad, het nieuwe ommetje 
aan de noordkant van het dorp 
dat zaterdag 19 oktober In het 
kader van de Dag van de Trage 
Weg is voorgesteld. 
"Zo dicht bij huis en nog nooit 
geweest. Eigenlijk vreemd. 
En zo'n mooi gebied, heerlijk 
rustig', was die zaterdag uit 
veel monden op te tekenen. 
Het is ook een van de redenen 
dat de Heemkundekring het 
ommetje heeft ontwikkeld: om 
meer mensen te laten genieten 
van het aantrekkelijke buiten
gebied van Baarle. "Ook om het 
cultuurhistorisch belang van 
onze zandbanen te benadruk
ken", stelde vice-voorzitter Jet 
van Tilburg van Amalia bij de 
ingebruikname van het nieuwe 
ommetje. "Alleen door ervoor 
te zorgen dat de zand banen, 
één van de beeldbepalende 
elementen in het Baartese 
buitengebied, worden gebruikt, 
blijven ze bewaard. In dit geval 
dus door er een wandelroute 
overheen te leggen." 

Voor het ommetje heeft Amalia 
nauw samengewerkt met 
de Baarlese VW. Die heeft 
een wandelfolder uitgebracht 
met het nieuwe ommetje "Zo 
kunnen we ook de toeristen 
laten genieten van onze mooie 
omgeving", aldus voorzitter Wim 
van Gooi van de VW Baarle-

Wethouder Peter Antonis neemt 
ommetje In gebruik. 

is opgenomen in het regionale 
wandelnetwerk. Door de groen
gele markering en de palen met de 
knooppuntnummers te volgen is 
verdwalen er niet meer bij, ook niet 
als je de omgeving niet kent. 
Hoe het nieuwe vijf kilometer lange 

Nassau/Hertog. Het ommetje OVer de akker. 

dorpsommetje aan zijn naam is 
gekomen is hiernaast te lezen. 
Als u het gaat lopen, hoort u 
misschien onderweg nog wel 
het gekrijs van de hannebroek. 
Wie niet weet wat een han
nebroek is, moet maar eens 
zoeken op de placemats van 
Amalia! De Nederlandse naam 
van deze luidruchtige, babbel
zieke vogel is Vlaamse Gaai. Die 
naam heeft niets te maken met 
de herkomst, maar is eerder een 
verbastering van gai flammant, 
een verwijzing naar de vlam
mende roodbruine kleuren in 
het verenkleed. Een hanne is in 
het Vlaams een tamme ekster of 
iemand die opvallend gekleed 
gaat; broek duidt op de ge
woonte om het nest in de broek 
van de boom, de plaats waar de 
stam in de kruin overgaat. "Wij 
zeggen de mik van de boom", 
zei naamgever Jan Olieslagers 
van het ommetje tijdens de 
wandeling. 
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zandweg die van de spoorovergang 
bij Boschoven naar de bossen van 
Kwaalburg loopt. 
"Happers, met een r", zegt zi jn 
vrouw Riet. "Zo noemden wij 
vroeger de velden ten noorden van 
de waterloop naar de Achterste 
Hei." Zij komt van het Alphense 
Boshoven. "Zou best kunnen", zegt 
Jan wijs "wij spraken het meer 
binnensmonds uit, als Happes." 
Hoe het ook zij, op de Alphense 
wegenlegger - we zitten hier op 
het grondgebied van Alphen - is 
de huidige zandweg als 'Happens' 
vermeld. Amalia heeft bij de naam
geving van alle openbare zand
wegen in Baarle het stukje van de 
zandweg bij de spoorovergang van 
Boschoven dat op Baarles grondge
bied ligt, ook de naam 'Happens' 
gegeven, al ligt dat zeker niet meer 
in het gebied dat vroeger als de 
Happens werd aangeduid. 

De Hannebroekdreef 

Naast de bosjes zijn ook heel wat 
zandbanen die door het gebied lie
pen. verdwenen. De Hannebroek
dreef is er één van. "Als we vroeger 
naar de akkers moesten, vroeg ons 
pa: Ga je over de Voorste Hei of 
over de Hannebroekdreef?" 
Tot ons beider verbazing ligt een 
stukje van de Hannebroekdreef er 
nog steeds: het zandbaantje vanaf 
de Fransebaan, vanaf het bosje 
waar vroeger het verkennerhuis 
heeft gestaan naar het betonbaan
tje de Huisvennen in. Er staat een 
veldschuur langs. ·vroeger liep 
de Hannebroekdreef vanaf het 
betonbaantje door naar het bosje 
aan de Happens", wijst Jan mij. 
Op de hoek staat nog een laatste 
eik, ook het schoor over de huidige 
bermsloot ligt er nog. "Hier lag 
altijd een duiker in de dam". weet 
Jan nog. "Aan de andere kant bij 
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Ook de rij bomen langs de Happens lag er altijd al. 

het bosje liep het water gewoon 
onder de dam door. Als het droog 
stond, kropen wij er onder door." 
Waarschijnlijk hielden de wortels 
de constructie in stand. Later, toen 
er met trekkers werd gereden, is er 
een gat in gevallen. Toen pas heeft 
het waterschap een buis gestoken. 

Met de fiets 

"We moesten lopend of met de 
fiets naar De Generaal of de 
Achterste Hei", zegt Jan Oliesla
gers. Langs de meeste doorgaande 
zandbanen in het gebied lag een 
smal paadje voor de fiets, niet veel 

Hier liep het water gewoon onder de dam door. 



Smal fietspadje. 

meer dan zo'n 25 cm breed. De 
boeren moesten het zelf onder
houden. "In de winter er voor 
zorgen dat er geen water op stond. 
Daarvoor moest de kant worden 
weggestoken." In de zomer werd 
er wel afval van de leerfabriek (uit 
Alphen) gebruikt om de fietspadjes 
minder rul te maken. "De lange 
lappen leer krulden op en kwamen 
wel eens tussen je spaken. Moest 
je weer afstappen om ze uit je wiel 
te halen." Na een paar jaar was 
het leer wel verteerd. 
"Na het melken gingen we met 
twee melkbussen achterop de 
fiets naar huis." Daarvoor waren 
haakjes op de achteras gemaakt, 
waarop de bussen konden staan. 
"Een touw werd zo'n driemaal door 
de deksels van de bussen gesla-

De fransebaan. 

gen. Daarmee bleven de bussen 
vaststaan", legt Jan uit. "Een halve 
kit melk werd nog wel eens op de 
stang gezet Om die stang deden 
we dan wel een jutezak." 
Op zaterdagavond moest die 
jutezak eraf. "Want we gingen 
met dezelfde fiets ook naar de 
kerk.'' Soms werd voor de mis een 
kist eieren afgezet bij Kamps, de 
eierhandelaar. Na de kerk werd 
de lege kist weer opgehaald. Die 
kist stond achterop de fiets: in de 
kist zo'n vier of lagen met negentig 
eieren. 

Fransebaan 

Ook langs de Fransebaan tussen 
Boschoven en de Bredaseweg lag 
vroeger zo'n smal fietspadje. "Dat 
was vroeger een mooie dreef", zegt 
Jan. "Aan beide zijden bomen. De 
boerenwagens reden door een tun
nel van bomen. Daardoor was de 
baan altijd nat. De gaten werden 



in de tijd van de trekkers steeds 
dieper." 
Oud-gemeentesecretaris Van Gom
pel liep vaak zijn rondje over de 
Fransebaan. Hij was er fel op tegen 
dat de baan zou worden verhard 
en de bomen weggehaald. Puin 
is er nooit ingereden, maar het 
hout is wel weggehaald. Met een 
heiploeg is de Fransebaan tegelij
kertijd wel tot een halve meter diep 
opengeploegd. In het midden is 
de baan met geel zand aangevuld 
en rond gezet. Na de werken werd 
het een kale vlakte, zoals we die 
nu nog kennen. Als de rondweg 
wordt aangelegd, wil Amalia ervoor 
pleiten dit stuk Fransebaan zijn 
vroegere allure terug te geven. 

Eigenlijk is de Fransebaan een 
'rondweg avant-la-lettre'. Hij liep 
vanaf de Hoogstratensebaan/ 
Haldijk om Baarle heen naar 
Boschoven. Aangelegd door het Ie· 
ger van Pichegru, dat in 1795 zijn 
kampement had opgeslagen op de 
Cstelreesche Heide. Om bij een 
opmars zo snel mogelijk te kunnen 
optrekken. werd dit soort banen 
altijd om de dorpen heen gelegd. 
Het deel van de Fransebaan ten 
westen van de Bredaseweg wil 
Amalia zo snel mogelijk aantrekke
lijker maken door de bor1enrij door 
te trekken op kale stukken. Dit is 
opgenomen in advies dat Amalia 
samen met Mark&Leij, ABC-milieu
groep en ZLTO aan de gemeente 
heeft uitgebracht over landschaps
versterkende maatregelen. 

Routehuisje nr 19 

Het routehuisje bij de overweg 
Boschoven is eind jaren zestig van 
de vorige eeuw afgebroken. "Het 
stond zeker één meter hoger dan 
het omringende land", weet Jan 
zich nog te herinneren. "We moes-

40 van wirskaante 2013/4 

ten op weg naar huis altijd een 
heel scherpe draai maken naar de 
overweg. Dat was lastig met een 
dubbele wagen met hooi en stro." 
Op de overweg lagen gladde kin
derkoppen. "Koeien kreeg je bijna 
niet over het spoor. Ze maakten de 
meest gekke sprongen." 
Sjo Remeijsen en Jan Vermonden 
woonden in het routehuisje. Het 
had nummer 19. Sjo bediende de 
omen, Jan werkte bij het spoor. 
Bij Boschoven waren 'schuif
spoorbomen'. Vanuit het richting 
Alphen gelegen routehuisje met 
nummer18 werden ook de 'valbo
men' van de overweg Venneweg 
bediend. Beide overwegen werden 
eigenlijk alleen maar door de boe
ren van Boschoven gebruikt. Aan 
de zijkant van het huisje hing een 
rode lantaarn. Jan ziet hem nog zo 
voor zich. Door er mee te zwaaien 

waarschuwde Sjo bij mist het ver
keer voor naderende treinen. 
In de laatste maanden dat het 
spoor nog werd gebruikt- er reden 
volgens Jan hooguit twee treinen 
per dag- is Christ Hendrickx met 
zijn trekker op de overweg van 
Boschoven onder de trein geko
men en verongelukt (7 decem-
ber 1972). De bomen waren al 
eerder weggehaald. Ooms van Jan 
hoorden de vele fluitsignalen van 
de trein. Desondanks heeft Christ 
Hendrickx, waarschijnlijk ook door 
de scherpe bocht, de trein niet 
opgemerkt. Hij was op zijn land 
aan het gieren geweest, aldus het 
krantenartikel over het ongeluk. 

Parallelweg spoor 

Langs het spoor mocht je niet lo
pen of fietsen. Het pad was alleen 

Midden In het gebied een nieuwe knooppuntpaaL 



bedoeld voor inspectie. "Je mocht 
er natuurlijk ook niet overheen 
tussen de overwegen", aldus Jan 
Olieslagers. Toch gebeurde dat 
meer dan eens. 
Voor de boeren lag er wel een 
parallelweg langs het spoor om 
hun akkers te kunnen bereiken. 
Gietijzeren bordjes met 'eigen 
weg' gaven aan dat de grond van 
het spoor was. Die parallelwegen 
liepen nooit door tot de volgende 
overweg. 

Het was vanaf het begin af aan 
de bedoeling geweest het spoor 
te verdubbelen. De spoorweg
maatschappij had daarvoor de 
benodigde gronden al in bezit. Die 
grond was in bruikleen gegeven 
aan spoormensen. "Maar er mocht 
geen draad rond. Ook mochten 
er geen schuurtjes of zo worden 
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bosje 

opgezet", weet Jan. Geiten stonden 
dan ook aan de pin. De bramen
struiken langs het spoor werden zo 
eens in de drie jaar afgestookt. "En 
één keer per jaar kwam er een loc 
met spuitwagon langs." 

Bos en hei 

Op het kaartje staan de veldnamen 
zoals die in de buurtschap Ba
schoven destijds werden gebezigd. 
Het was in de eerste helft van de 
vorige eeuw een gebied van akkers 
afgewisseld met bosjes. Tot net na 
de Eerste Wereldoorlog kwamen de 
bomen tot aan het spoor. Over het 
spoor, vanuit Boschoven gezien, 
hebben maar twee boerderijen 
gestaan, die van Spitters langs 
het betonbaantje en - net ten 
zuiden van de spoorovergang - de 
boerderij van Krielaarts. In de grote 

Let op: Beverpad is hier foutief geschreven, 
moet zijn Beevaartpad. 

boomgaard van Krielaarts hebben 
nog veel Baarlenaren fruit geplukt. 
Jan wijst naar een plek langs het 
huidige betonbaantje: "Daar lag 
een bosje met eik, els en mast. 
Niet groter dan 50 op 50 meter. 
Met schar- en geriefhout Nadat 
het mooie hout eruit was gehaald, 
werden de bovenste takken en 
takjes bijeen gescharreld. Daar 
werden musterds van gemaakt, 
met een ijzeren draadje werden 
die dicht gedraaid." Elke boerderij 
had wel een musterd-schelft. "Met 
het musterdhout werd de kachel 
gestookt, het water voor de was 
heet gemaakt, enzovoorts." 
Jan vervolgt: "Met het geriefhout 
werden de hokken van de zeugen 
afgemaakt. Dikkere takken (1 0 
tot 15 cm dik) werden gebruikt 
om een palenplafond te maken. 
Dunnere staken waren weer goed 
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bruikbaar voor hooi- of klaverrui
ters. Dat waren meestal drie-pik
kels. In Baarlewaren vier-pikkels 
veel minder gebruikelijk." 

VIestlaag 

Het hele gebied van de Huisven
nen tot en met De Generaal is na 
ontginning altijd in gebruik geweest 
als weiland. 

"Beetje bij beetje kwam er - met 
de komst van de trekker - vanaf 
de jaren vijftig akkerbouw. Kleine 

slootjes werden dichtgegooid. Ide
aal in droge jaren, maar o wee in 
een nat jaar", blikt Jan terug. Vanaf 
de jaren zestig is er gedraineerd. 
"Op de Voorste Hei was het lastig 
weipalen in de grond te krijgen. 

Op een halve meter diep zat een 
viestlaag van zo'n 30 cm, een 
harde, ondoorlatende laag waar je 
met de schop niet doorheen kon." 
Jan weet nog dat die viestlaag door 
bulldozers met een zogenaamde 
ganzenvoet is gebroken: "De grond 
lag ineens een halve meter hoger." 

Zo maar een zandbaan in de Huisvennen. 
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Ommetje Hannebroekpad 

Twee keer heb ik met Jan Oliesla
gers een stukje van het ommetje 
'Dorp-Noord' gelopen. Op zoek wat 
er nog over was van de Hanne
broekdreef. Dankzij Jan luistert het 
nieuwe ommetje van Amalia naar 
de naam 'Hannebroekpad'. Voor 
wie dit ommetje nu, met de door 
de VVV uitgebrachte routefolder. 
zelf gaat lopen, gaat het boven
staande verhaal ongetwijfeld echt 
leven, opnieuw met dank aan Jan 
OI ieslagers. 



Hondsdraf (26) 

'KR U I DENVROUWT JE' 
JEANNE MEEUWESEN 

Het hondsdraf (Giechoma he

deracea) is een aardige lipbloemi

ge plant die door uw tuin voort

kruipt (klimop over de grond). 

Het laat telkens wat worteltjes 

neer om zich vast te zetten en 

wat bloeistengels oprichtend met 

paarse lipbloempjes tussen de 

gekartelde ronde blaadjes. 

Hondsdraf is bijna het hele jaar 
vers te plukken en heeft vers de 
grootste werking (vitamine Cl. 
Huisschilders en drukkers die 
doorlopend aan loodvergiftiging 
zijn blootgesteld, doen er goed aan 
dagelijks verse hondsdraf te eten 
om het lood door de nieren uit te 
scheiden. Dat geldt ook voor de 
berijders van autosnelwegen die 
uitlaatgassen binnen krijgen. 
Het verse sap werd vroeger in de 
oren gedruppeld tegen oorsuizen. 
Opgesnoven kan dit sap hoofdpijn 
genezen. Koude thee van verse 
hondsdraf is bitter en wekt de 
eetlust op. 

Het zoekt diegenen op, die een 
lymfatisch scrofuleus gestel heb
ben, met vaak opgezette lymf
klieren bij oververmoeidheid. Het 
drijft slijm af uit de luchtwegen 
en water uit de nieren. Het bevat 
looizuur dat de al te natte slijmvlie-

zen samentrekt en steviger maakt. 
Daardoor bent u beter bestand te
gen prikkels en vreemde bacteriën. 
Het helpt dus tegen darmslijm en 
de diaree daardoor en bij chro
nischekatarvan de luchtwegen. 
Het bevordert de afscheiding van 
kliersappen en dus de spijsverte
ring. Het sterkt het hart en lever 
door haar bitterstoffen, reinigt de 
huid en verlevendigt het gemoed 
door haar aroma. 

Hondsdraf 
gaat ontstekingen tegen 

Hondsdraf bevat veel salpeterzure 
kali, wat ontsteking tegengaat. 
Men spoelt met de thee er van en 
drinkt die bij kiespijn. Men kan ook 
op een vers blaadje kauwen. Het 

kruid groeit vaak naast de brand
netel en als men zich daaraan 
geprikt heeft, behoeft men slechts 
een hondsdrafblaadje te kneuzen 
en op de plek te leggen en de prik 
is over. Ook op wonden en zweren. 
Eventueel omslagen van de thee 
of het verse sap, of de verdunde 
tinktuur. 
Die kan men zelf 's zomers maken 
voor gebruik in de winter. Het verse 
sap mengen met een gelijke hoe
veelheid alcohol, twee weken in 
de zon laten staan of in de warmte 
maar dan wel goed afgesloten. 
Vervolgens door een doekje zeven 
en koel bewaren. Voor het inwen
dige of uitwendige gebruik met wat 
water verdunnen. 
Het verse sap met geitenmelk is 
een middel tegen long-TBC. Thee 
en sap geeft men bij astma, bron
chitis en bloedspuwingen. 

Hondsdraf gebruiken 
in maaltijden 

De hele zomer kunt u het verse 
kruid snipperen in de sla en de 
soep. Hondsdraf is rijk aan vita
mine C, looizuur, hars, was, gom 
suiker. olie, zouten en zuren. Het is 
een goed tonicum voor het bloed! 
Wat sterke thee van hondsdraf in 
een bad werkt goed bij ischias, 
blaas- en nierstenen. Drink er thee 
van. 
Vanouds wordt het hondsdraf 
zeer vereerd als heilig kruid. In de 
Germaanse oudheid droeg men er 
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kransen van om het hoofd als men 
bij plechtigheden in de zomernach
ten door het bedauwde gras liep. 

Samenvatting 

Ik som nog eens alle goede wer
kingen van hondsdraf nog eens op, 
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vooral als vers sap of thee van het 
verse kruid: 

Hondsdraf ontzuurt; het lost 
wijnsteen en ketelsteen op, klaart 
het bier (werd vroeger daarvoor ge
bruikt voordat de hop haar intrede 
deed). Het reinigt luchtwegen, 

lever en nieren en geneest hun 
verzuringen. 

Het geneest alle kwalen van de 
luchtwegen: hardnekkige hoest, 
longemfyseem. longbloeding long
tering, het stilt ingewandsstoornis
sen, koliek en geelzucht en alle 
zweren, tumoren en verettering al
daar. Gezwellen, ook krop, genezen 
door hondsdraf met duizendblad, 
als thee en als kompres. Het lost 
nierstenen op, vermindert kiespijn 
door mondspoeling met thee van 
hondsdraf en boerenwormkruid. 
Thee van hondsdraf op een watje 
in een pijnlijk oor, stilt die pijn. 

Aanvaard hondsdraf in dankbaar
heid! Ik heb zelf de goede werking 
van dit kruid ondervonden. 

Groetjes. 

Jeanne 



Reacties van lezers 

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, 

Hertogenstraat 14, 

5111 AR Baarfe-Nassau (e-mail 

amoors@planet.nl of telefoon 

013 5079556; vanuit België 

00 31 13 507 9556). 

Otte Strouken·Busink, 
namens Brabants Heem: 
Beste redactieleden van de 'Van 
Wirskaante' 
Met heel veel plezier heb ik kennis 
genomen van een exemplaar van 
uw tijdschrift! 
Het moet gezegd worden: Uw 
tijdschrift is niet zomaar een 
tijdschrift, maar meer dan dat: een 
historisch magazine. 
Niet alleen is het tijdschrift dat ik 
las een kleine honderd (!) blad
zijden dik, maar tevens heel rijk 
geïllustreerd met voor het overgrote 
deel in kleur afgedrukte foto's en il· 
lustraties. Het tijdschrift is gemaakt 
van chique 'glossy' papier en heeft 
en prettig formaat. 

uitputtend behandeld. Voorts 
zijn de teksten heel toegankelijk 
waardoor deze niet alleen voor een 
groot publiek geschikt zijn, maar 
ook voor oud en jong gemakkelijk 
te lezen en te begrijpen zijn. De 
teksten waarin veelal de mens 
centraal staat, zijn vrolijk, boeiend 
en spannend geschreven. Ook 
wordt aandacht geschonken aan 
dialect. welk dialect letterlijk en 
in een vermakelijke context wordt 
weergegeven. 
Om al die redenen is het tijdschrift 
als een naslagwerk te kenmer· 
ken en niet geschikt om na een 
enkele lezing in de prullenbak te 
belanden. Ik denk dat velen het 
tijdschrift voor langere tijd zullen 
bewaren. En dat is, denk ik, ook 
uw bedoeling. 
Alle lof. Ik wens u dan ook nog 

vele jaren actieve redactionele inzet 
en de lezers van Van Wirskaante 
nog vele jaren leesplezier. 

Hartelijke groet! 
Otte Strouken-Busink, 

Ad Tuijtefaars: 
Hoi André 
Erg bedankt voor de foto's (waar 
telkens weer een verhaal en een 
gevoel b:jhoort). Overigens nog 
mijn complimenten wat jullie daar 
bij Amalia allemaal realiseren. 
We hebben genoten van de foto
tentoonstelling 'Grote Gezinnen' in 
Ulicoten en het was leuk, om toch 
weer even in onze geschiedenis 
terug te duiken. 

Groet, Ad 

De thema's zijn heel divers en Inwoners van Ulicoten zijn gezellig aan het buurten tijden de tentoonsteillog 
worden inhoudelijk breed en 'Grote Gezinnen' in Ulicoten. 
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Volop aandacht voor oude foto's bij de tentoonstelling 'Grote Gezinnen'. 

Ad en Kitty Leijten: 
Beste André. 
We hebben deze morgen weer 
gezellig bezig geweest met jouw 
hobby. Enthousiast werk je voor 
"de Heem". Dat het aantal leden 
nog steeds groeit. moet voor jou en 
uiteraard ook voor anderen een vol
doening zijn. Succes met je werk. 

Hartelijke groeten. 
Ad en Kitty 

Alex Vanneste: 
Dag Herman, 
Wanneer ik de foto in bijlage zie, 
dan schrik ik wel even - maar 
dan in de positieve zin. Dit is ef· 
fenaf prachtig werk ... wie het ook 
mogen gebouwd hebben. Daar 
mag je effenaf fier op zijn. Dit lijkt 
verduiveld goed op het schakel
huisje van Putte (waarvan we een 
foto hebben, zie bijlage) en op dat 
van Arendonk. Zet er een fiets bij 
met een carbuurlamp, en je hebt 
krek hetzelfde! Ik sta er een beetje 
''paf'' van! 
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Ondertussen wordt de cultuurgids 
van Oost-Vlaanderen momenteel 
gedrukt (zie in bijlage een ontwerp 
van de uitnodiging voor de presen
tatie: je krijgt later nog een "echte" 
uitnodiging). 

Beste groet en tot zondag! 
A lex 

Frans Gulickx: 
André. 

na het overlijden van ons WIES, 
heb ik een stapeltje Van Wirs
kaante mee naar ons huis in Mid
delburg genomen. Het was me een 
genoegen en ik heb er veel plezier 
aan beleefd ze door te kijken, 
verschillende artikelen en foto's 
er uit gehaald, uit mijn (onze) 
tijd! I Ik heb er een plakboekje van 
gemaakt. 

Bedankt!! Groeten uit Middelburg. 
Bij het opruimen van de spullen, Frans 



Nieuwe leden 

ANDRÊ MOORS 

Bijna niet te geloven, maar toch 

waar: in de periode van 1 augus· 

tus tot 1 november kregen we er 

weer 64 nieuwe leden bij! Daar

van werden er 23/id tijdens de 

bijzonder geslaagde fototentoon

stelling 'Grote Gezinnen' in Uli· 

coten. Het aantalleden bedraagt 

nu 1598! Laatst vroeg mij iemand 

of wij de leden mee blijven tellen 

die helaas overleden zijn of hun 

lidmaatschap opzeggen. Ons ant

woord is duidelijk, natuurlijk niet! 

Alle ledenmutaties verwerken we 

meteen in ons ledenbestand. 

Amalia heet de hierna vermelde 

nieuwe leden van harte welkom: 

mevr. C. Wens, 
dhr. P van Drunen, 
dhr. A. Smeekens, 
mevr. N. van Gils, 
fam. J. Vermetten-Keustermans. 
mevr. M.T. Damen-Kools, 
dhr. S. van den Broek, 
dhr. A. van Gorp, 
mevr. M. Jansen, 
mevr. A. de Grauw. 
dhr. A. Wens, 
tam J. van Beek, 
dhr. J. Broos, 
dhr. F. Wouters, 

fam. L. Hillen, 
fam P. Adams, 
fam. J. van Dun-de Roover, 
fam. P. Antens-van Gils, 
tam. F. Vriens, 
tam. W. van Gils, 
tam. K. v.d. Brandt, 
tam. J. Geerts, 
tam. J. de Kort-Kusters. 
farn. A. Pelkmans, 
dhr. J. Smeekens, 
dhr. A. Verheyen, 
dhr. G. Laurijssen, 
mevr. A. Jansens-Verheijen, 
mevr. M. v.d. Ven-Severijns, 
fam. P. Jacobs (was pers. lidm.), 

mevr. J. Gulickx-Damen, 
mevr. M. Janssens, 
fam. P. Bastiaansen, 
dhr. J. van Gorp, 
mevr. M. Marijnissen-de Graaf, 
tam. A. Wens (was pers. lidm.l, 
fam. L de Bruijn, (was pers. lidm.), 
tam. A. van Laarhoven, 
dhr. B. Kusters, 
mevr. E. Jeurgens, 
dhr. T. Stevens, 
fam. F van Hulst-Gillis, 
fam. A. Hendrickx, 
mevr. A. Vissers, 
fam. L. van Erven. 
fam. A. Jansen-Hendrickx 
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Ken jij Sinterklaas? 
HILD SEGERS 

Natuurlijk, wie niet zal je zeggen. 

Ik dacht hem ook goed te kennen 

tot ik het 'Sinterklaaslexion' van 

Marie-José Wouters in handen 

kreeg. Toen bleek dat mijn kennis 

over de Sint nog heel wat gaten 

vertoonde. Als jij alles over hem 

wil weten lees dan het boek. 

Het is hier niet mijn bedoeling om 

volledig te zijn. 

Nicolaas van Myra 
Nicolaas van Bari 

Nicelaas zou ca. 270 geboren zijn 
in Patara in het huidige Turkije. 
Er wordt gezegd dat hij al op de 
dag van zijn geboorte, toen hij 

Glasraam met op de voorgrond 
Nicolaas die als baby rechtop staat 
in bad. 
Op de achtergrond wendt hij zich af 
van de moederborst om te vasten. 
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SINTER CLAES 

voorgesteld met drie goudklompen 
op een boek of met aan zijn voeten 
drie kinderen in een kuip of met 
een schip of met scheepstoebeho
ren. Deze attributen verwijzen naar 
de wonderen die hij heeft verricht. 

Legenden 

Historisch is er over hem niet veel 
bekend. Des te meer weten de 
legendes te vertellen. 
Er bestaan heel veel legendes over 
de wonderen van de sint. Ik tel 
er 111 in het 'Sinterklaaslexion'. 
Ik beperk me tot drie, waarin de 

Sinterklaas, patroon van Amsterdam, attributen voorkomen waarmee hij 
als gevelsteen op het pand van de hoek wordt voorgesteld. 
Dam en Damrak. 

in bad werd gedaan, uit eigen 
beweging rechtop ging staan. Hij 
vastte ook vanaf zijn geboorte en 
weigerde borstvoeding op woens
dag en vrijdag. Blijkbaar was hij 
toen al heel bijzonder! 
Hij was 50 jaar bisschop van 
Myra, nu Demre, aan de zuidkust 
van Turkije. 
Hij stierf er op 6 december 342. 
Toen Turkije veroverd werd door 
de islam ontstond de vrees dat 
moslims zijn gebeente zouden 
ontheiligen. Het werd in 1087 
door zeelieden uit Bari naar Italië 
overgebracht. 

Attributen 

Sinterklaas wordt afgebeeld als bis
schop met tabberd, mijter en staf. 
Aan zijn attributen kan je hem 
herkennen. Hij wordt meestal 

Drie gouden bollen 

Een arme edelman had geen geld 
om zijn dochters een bruidsschat 
mee te geven. 

Gouden bollen op een boek zijn 
attributen waaraan je de sint kan 
herkennen. 



De meisjes dreigden in de prosti
tutie terecht te komen. 's Nachts 
gooide Nicelaas drie buidels met 
geld in hun kamer. 
De geldbeugels werden later voor 
broodjes of sinaasappels aanzien. 
Gebruiken die met de legende in 
verband kunnen worden gebracht 
zijn muntstukken strooien en 
speculaas bakken want Sinterklaas 
zorgde door het schenken van een 
bruidsschat voor een goede man. 
Vroeger versierde een jongen een 
speculaaspop, ook speculaasvrijer 
genoemd, met glazuur en noten. 
Hij bracht ze naar een meisje om 
haar te laten merken dat hij een 
oogje op haar had. Als de specu
laas werd aangenomen waren de 
gevoelens wederzijds. 
Hier komt de uitdrukking iemand 
versieren vandaan. 
Nicolaas werd de patroonheilige 
van maagden, prostituees, gelief
den en bakkers. 

Schip of scheepsteebehoren 
Nicelaas betaalde extra om zo snel 
mogelijk van Jeruzalem naar Pa
tara te varen. De kapitein van het 
schip besloot om voor een omweg 
te kiezen. Er stak een hevige storm 
op en het roer brak. Na een gebed 
deed Nicelaas de zee bedaren en 
liep het schip veilig de haven van 
Patara binnen. 
Hierom is hij patroon van de zee
lieden, van Amsterdam en andere 
havensteden. 

Drie kinderen in het pekelvat 
Drie kinderen vroegen onderdak 
bij een herbergier. Ze werden 's 
nachts door de waard tijdens een 
hongersnood vermoord, in stukken 
gesneden, gepekeld en in een kuip 
gestopt. Ze werden als varkens
vlees aangeboden. 
Sinterklaas die de herberg bezocht 

Sinterklaas stilt de storm. 

de kuip en wekte de kinderen tot 
leven. 
Zo werd hij patroon van de kinde
ren, kooplieden en slagers. 

Oorsprong 

Tradities in het huidige sinterklaas
feest gaan terug tot Nicelaas van 
Myra. 
Maar ook christelijke, Germaanse 
en Noorse elementen zijn herken
baar en ze versmolten met elkaar. 

en om eten vroeg zag het vlees in Graftombe van Sinterklaas in Bari. 

De moderne vorm komt waar
schijnlijk voort uit het prentenboek 
'SINT NIKOLAAS en zijn KNECHT' 
0850) van onderwijzer Jan 
Schenkman. 

Myra en Bari 
Nicelaas stierf op 6 december 
342. Zijn graf werd bedevaarts
oord. 
Al in Myra scheidde het gebeente 
van Nicelaas vloeistof af die he
lende werking bezat. Het wonder-
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baarlijke manna of myron wordt 
tot vandaag in Sari uit het graf 
van de heilige gewonnen. Volgens 
sommigen sijpelt het vocht uit de 
botten. Anderen zeggen dat het uit 
het marmer in het graf voortkomt. 
Nog steeds wordt elk jaar op 9 mei 
ca. 50 mi vocht (andere bronnen 
zeggen 7 tot 8 liter!) opgevangen. 
Jaarlijks worden ca. 20.000 flesjes 
gevuld met water en een drup-
pel myron om te verkopen. Een 
wetenschappelijke analyse wees 
uit dat het om zuiver gedestilleerd 
water gaat. 
Vanuit Bari verspreidde de Nicolaas 
verering zich over heel Europa. 
In het Westen werd hij vooral als 
kindervriend gevierd. 

Christelijke invloed 
Het Bijbelboek Apokalyps (openba
ring) voorspelt hoe de wederkomst 
van Christus zal verlopen. Het lijkt 
wel alsof de intocht van sinterklaas 
wordt beschreven. 
"Toen zag ik de hemel open. en zie 
een wit paard en zijn berijder. Hij 
komt om te oordelen." 
Christus zal op het einde der tijden 
de goeden belonen, de kwaden 
straffen. 
Wie zoet is krijgt lekkers van sin
terklaas wie stout is de roe. Ook hij 
beloont en straft. 
"En zie, er verscheen een wit paard 
en die erop zat droeg een boog 
(staf) en hem werd een kroon (mij
ter) gegeven en hij ging als win
nende heen." (Nicolaas betekent, 
overwinnaar van het volk) 

Germaanse en Noorse parallellen 
Het rijden over daken wijst naar 
de Noorse oppergod Odin. Hij reed 
op een schimmel, de achtbenige 
Sleipner, waarmee hij door de lucht 
vloog. 
Op 6 december vierden de Ger
manen het Wodan feest. Wodan 
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als windgod bedwong de golven 
en was zo beschermer van de 
zeelieden en van de handel. Hij 
reed door de lucht begeleid door 
twee zwarte raven. Bij de schoor
stenen luisterden ze naar wat zich 
beneden afspeelde en als Wodan 
tevreden was deelde hij appels, 
noten en koeksoorten uit. 
Bovendien was Wodan een 
vruchtbaarheidsgod en als zodanig 
afgebeeld met de roe. Meisjes vroe
gen aan Wodan om een afbeelding 
van hun nog onbekende geliefde 
(tegenwoordig speculaaspoppen of 
vrijers). 
Wodan was groot en had een lange 
witte baard . Hij droeg een breedge
rande hoed en een wijde mantel. 
De christelijke viering van Sinter
klaas is in het verleden waarschijn
lijk samengevoegd met de viering 
van het Germaanse feest. 

Jan Schenkman 
Jan Schenkman publiceerde in 
1848 'SINT NIKOLAAS en zijn 
KNECHT', een boek met platen 
en versjes. Daarmee werd hij de 
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bedenker van het moderne sinter
klaasfeest. 
In 16 gekleurde litho's bracht 
hij oude en nieuwe elementen 
bijeen: de stoomboot uit Spanje, 
de intocht, inkopen doen bij de 
banketbakker, het rijden van de 
sint en zi jn knecht over daken, het 
grote boek, het straffen van stout 
gedrag, zwarte Piet met zak en 
roe, belonen van goed gedrag met 
speelgoed en snoep, het strooien 
van lekkers en pakjes door de 
schoorsteen, feest voor ieder kind 
zowel arm als rijk. 

Evolutie 

In de 13d•eeuw werd de feestdag 
van Sinterklaas vastgelegd op 6 
december. 
Tijdens de middeleeuwen had men 
dan een vrije dag die begon met 
een mis in de kerk. Soms werd het 
beeld van de heilige In processie 
meegedragen. 
In de straten werden kraampjes 
met spelletjes en lekkernijen opge
steld. Straatartiesten toonden hun 

Bladzijde uit het prentenboek van Jan Schenkman. 



kunstjes. Het werd een volksfeest 
dat soms ook tot opstootjes en 
dronkenschap leidde. 
5 december was een extra drukke 
marktdag omdat dan de cadeautjes 
gekocht werden om 's avonds in 
de schoenen te leggen. Oe ouders 
vertelden dat Sinterklaas alles 
aanvoerde met zijn schip om hun 
schoentjes te kunnen vullen. 

In de tijd van de reformatie preek
ten de protestanten versobering. 
Ze wilden geen beelden in de kerk, 
geen processies, geen heiligen .. . 
dus geen Sinterklaas. Het feest Sinterklaas bezoekt een Baarlese school. 
werd als kathollek bijgeloof veroor-
deeld. Sinterklaas werd verboden 
maar zonder succes eigenlijk. Door 
al die verboden en vermaningen 
werd het feest minder op straat 
maar meer in de huiselijke kring 
gevierd . 

Sinterklaas als boeman. 

Sinterklaas. beschermheilige van 
de kinderen, veranderde in de 
loop der jaren tot een boeman die 
gebruikt werd om kinderen schrik 
aan te jagen. 

In de late 18d•eeuw veranderde hij 
in opvoeder die gehoorzaamheid 
en ijver moest bijbrengen. 
Oe sint werd pas zichtbaar in de 
2.1o helft van de 19"" eeuw. Tot dan 
toe waren er alleen sporen van 
hem. Hij kwam 's nachts in de 
schoentjes. 
Sinterklaas werd dus in de loop 
der eeuwen achtereenvolgens 
beschermheilige van de kinderen, 
boeman en pedagoog. 
Vandaag is hij een folkloristische 
kindervriend. 

Verschillen tussen 
Nederland,VIaanderen en 
Wallonië 

Half november komt sinter-
klaas aan in Amsterdam met de 
pakjesboot Dat doet hij ongeveer 
tegelijkertijd in Antwerpen waar 
hij overstapt op zijn paard met de 
vreemde naam 'slecht weer van
daag'. Zijn Nederlandse viervoeter 
heet Amerigo. 
Als strooigoed brengt Piet in Ne
derland o.a. pepernoten. Van het 
suikergoed borstplaat hebben ze 
in Vlaanderen nog nooit gehoord. 
De Vlaamse kindjes houden meer 
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In de Kempen kent men als 
strooigoed: 'mopkes' 

van Karolientjes, in de Kempen 
beter bekend als 'mopkes'. Het 
zijn kleine koekjes in de vorm van 
letters en cijfers of rondjes met een 
torentje suiker in wit, roze of geel. 
Duizenden Nederlandse ki1deren 
(in 1999. 21.000) sturen hun 
brieven en tekeningen naar de 
Sinterklaashof in Nuenen. In België 
heeft bpost een aparte postcode 
ingesteld om de kinderpost voor 
sinterklaas beter te kunnen verwer
ken. Er hoeft geen postzegel op als 
de postcode '0612 Hemel' wordt 
gebruikt. Bpost zorgt dan voor een 
kleine attentie. 
Op 5 december is het dan eindelijk 
zo ver. In Nederland is het pakjes
avond. 
In Brabant werd vroeger 'op tafel 
gereden' hetgeen wil zeggen dat de 
tafel dan vol speelgoed en lekkers 
stond. Dit gebruik is door pakjes
avond verdrongen. 
Op zijn eigenlijke feestdag 6 de
cember komt sinterklaas in België. 

Er zijn 5 belangrijke verschillen 
tussen de Vlaamse en Waalse 
sinterklaasviering. 
De Waalse sint komt niet uit 
Spanje maar recht uit de hemel. 
Daarom bestaat er ook geen 
stoomboot Hij doet er zijn intrede 

kunnen zijn wordt er in Franstalig 
Belgié vaak een helikopter inge
huurd voor het transport. 
De helper van de sint is niet zwarte 
Piet maar père fouettard. Zeg maar 
de boeman of de man met de 
zweep. 
De Franstalige kinderen zingen:"O 
grand Saint-Nicolas, patrondes 
écoliers, apporte-neus des pom
mes dans nos petits souliers." 
In Vlaanderen brengt de sint geen 
appels maar sinaasappels. • 

Zwarte Piet 

Oorspronkelijk had de sint geen 
helper. 
Jan Schenkman introduceerde 
zwarte Piet in zijn boekje als Moor
se knecht. Eerst was Piet niet zo'n 
slimme helper maar hij ontwik
kelde tot respectabele assistent van 
de vaak verstrooide sint. Hij ging 
ook steeds minder als kinderschrik 
fungeren. 
Zijn huidskleur en zijn positie 
als knecht geven voor sommigen 
aanleiding tot kritiek. Oe eerste 
bezwaren werden in de jaren '60 
geuit. Vandaag staat dit onderwerp 

in het middelpunt van de actua
liteit Is zwarte Piet nog gewenst 
tijdens het kinderfeest? 
Piet zou een symbool zijn van ra
cisme, onderdrukking en slavernij. 
Er is racisme in de samenleving. 
Maar heeft dat iets te maken met 
zwarte Piet? 

Omdat Neder and en België een 
aanvraag hebben ingediend bij de 

Zo'n knappe zwarte Piet schaf je niet 
af! 

met een ezel. Vermits ezels koppig Oe Waalse helper van de sint is père fouettard. Zijn vervoermiddel is een ezel. 
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Unesco om de sinterklaas traditie 
te laten erkennen als werelderf
goed voeren de Verenigde Naties 
een onderzoek uit. 
Volgens professor Verene Schep
herd, hoofd van de VN werkgroep 
die onderzoek doet naar zwarte 
Piet moet het gedaan zijn met de 
sinterklaas traditie. 

Op Facebock en Twitter volgde een 
storm van kritiek. Een greep uit 
de reacties:"Zeurpiet doodt zwarte 
Piet.", "Onbegrijpelijk!", "Zwarte 
Piet is helemaal niet zwart. Hij 
wordt zwart van het roet omdat 
hij door de schoorsteen klautert.", 
"Piet is geen knecht maar een 
gelijkwaardige partner.", "Zijn er 
geen belangrijker problemen te 
bestrijden door de VN?" 

Als je de liedjestekst in het schriftje van een Zondereigens kind leest zou je 
denken dat hij ons dorpje vroeger wel eens vergat. 

Rik Torfs, rector aan de katholieke 
universiteit Leuven, verwoordde 
zijn mening als volgt:"lk heb 
sinterklaas altijd een bijzonder 
sympathiek man gevonden. Er is 
ook geen enkele aanwijzing dat 
hij zwarte Piet slecht behandelt. 
Integendeel zelfs. Zwarte Piet is 
een dynamische kerel die veel 

vrijheid krijgt van de sint. Gezien 
zijn hoge leeftijd is sinterklaas wat 
sukkelachtig en daarom is Piet 
zelfs de leidende figuur van het 
duo. Dat is toch geen teken van 
racisme. Zwarte Piet is in feite een 
allochtoon met een hoge kader
functie! We mogen niet verkrampt 
omgaan met onze tradities. Nee, 

Zover ik mij herinner komt sinterklaas trouw elk jaar naar 
de parochiezaal In Zondereigen. 

laten we die prachtige folklore niet 
ondermijnen. H 

Jozef De Witte, directeur van het 
Centrum voor Gelijkheid en Racis
mebestrijding vermoedt dat een 
klacht op basis van racisme in ons 
land (België) weinig kans maakt. 
De wet zegt heel duidelijk:"Om 
stafbare feiten te plegen moet er 
sprake zijn van daden die aan
zetten tot haat en geweld tegen 
personen op grond van bepaalde 
kenmerken." 

De nieuwslezer op VRT voegde 
na de mededeling dat de VN aan 
Nederland opheldering vroeg over 
zwarte Piet en racisme toch een 
beetje ironisch toe: "En dan weten 
ze daar blijkbaar nog niet dat sin
terklaas ook nog een fileaal heeft 
in Belg1è." 

Ik zet de avond van 5 december 
zonder twijfel mijn schoen. Wed
den dat sinterklaas en zwarte Piet 
ook dit jaar weer zullen komen! 
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Napraten 

Van spellerèfke 
tot tweetoerige aftakas (5 en slot) 

SJAAK KOOLS EN 

ANTOON VAN TUIJL 

In een vorig gesprek kwam ter

loops ter sprake dat de Duitsers 

in de oorlog een stuk bos van de 

familie Kools leeggeroofd heb

ben. Nu ik weer met Sjaak aan 

de praat ben, kom ik daar graag 
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even op terug. Sjaak heeft het 

natuurlij k zelf niet meegemaakt 

- daar is hij te jong voor - maar 

kent het voorval uit de familiever-

halen. Alfons Kools had tegenover 

zijn boerderij eerst een akker en 

daarachter een stuk bos. Op een 

zekere dag komen er een paar 

mannen het erf op. Ze vragen 

of boer Kools weet van wie dat 

bos is, daar wat verder in het 

veld. Alfons Kools meldt kort en 

duidelijk dat hij de eigenaar is. De 

reactie van de heren is even kort 

en duidelijk: "Dan wordt het hout 

gevorderd!" 

Zo ging dat in die tijd blijkbaar, 

concludeert Sjaak. 

Korte tijd later wcrdt het bos afge

zaagd en het hout meegenomen. 

"Daarna heeft onze pa dat perceel 

ontgonnen. Ik heb het nooit 

anders gekend als akkerland", 

vertel t Sjaak. 

Oud gezegde 

In eerdere gesprekken met Sjaak 
heb ik af en toe een typische term 
of een mooi oud gezegde opge
vangen. Ook daar wil ik graag op 
terugkomen. 
Sjaak herinnert zich een oud 
spreekwoord dat hij boeren onder 
elkaar wel eens hoorde gebruiken. 
"We hebben weer een wanne ge
wonnen". Sjaak legt deze uitspraak 
als volgt uit. Na Driekoningen 
lengen de dagen merkbaar. Wan
neer in die periode gedorst werd 
- vroeger vanzelfsprekend met 
dorsvlegels - kon het gebeuren dat 
de groeiende daglengte de dorsers 
kans bood om een ·wanne' koren 
extra te dorsen. 
Sjaak heeft het zelf niet meege
maakt, maar hij weet uit oude 
verhalen dat dorsen vroeger zwaar 
werk was. De korenschoven 
werden op de vloer van de deel in 
een kring gelegd , met de aren in 
het midden. Drie of vier mannen -
buren hielpen elkaar vaak- sloe
gen in een vast ritme keurig om 
beurten met hun dorsvlegel op de 
aren om de korrels los te slaan uit 
de aren. Na enige tijd werden de 
schoven gekeerd en begon het spel 
opnieuw. Daarna werd het stro van 
de vloer gehaald. Dan kon men het 
graan bijeen vegen en opscheppen. 
De trijzelmolen (wanmolen) moest 



daarna het kaf van het koren 
scheiden door alle ongerechtighe
den tussen de graankorrels weg te 
blazen. 

Kromme voren 

Sjaak heeft nog een mooi gezegde 
in de aanbieding. Hij hoorde wel 
eens de oude wijsheid: "Langs 
kromme voren wast het beste 
koren". Hij denkt dat deze spreuk 
stamt uit de tijd dat ploegen van 
de akkers gebeurde met paarden. 
Dieren zijn nou eenmaal geen 
machines. Bovendien lagen de 
akkers vroeger niet zo strak en glad 
als tegenwoordig. De voren waren 
niet altijd even recht. De ene boer 
ploegde waarschijnlijk al wat rech
tere voren dan de andere. Wie het 
er niet zo fraai van afbracht, kon 
zich troosten met de belofte van 
een mooie oogst! 

Over ploegen gesproken; Sjaak 
praat me helemaal bij. Een ploeg 
kan een of meer scharen hebben. 
Voor de trekkracht van een paard 
was één schaar genoeg. Tegen-

woordig zie je er wel met acht 
scharen. 
Een ploegschaar is een metalen 
blad dat zodanig gebogen is, dat 
de losgesneden grond mooi omge
legd wordt. Oude modellen ploegen 
hebben vóór de ploegschaar een 
kouter. Sjaak legt uit dat dit een 
soort snijmes is, dat de nieuwe 
voor aansnijdt. Oe kouter zorgt 
er ook voor dat de uitgestrooide 

mest niet gaat stroppen tegen de 
ploegschaar. 

Spellerèfke 

Terugkijkend op eerdere gesprek
ken en de verhalen die daar uit 
voortkwamen, praten we nog 
wat over de oogst. 
Sjaak herinnert zich nog goed 
dat zijn vader bij het hooien geen 
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ruiters gebruikte. Zo'n ruiter is een 
houten driekantige stellage van 
stokken, waar het halfgedroogde 
gras op getast wordt om verder 
te drogen. Bij goed weer gaat dat 
snel omdat de wind er aan alle 
kanten bij kan. Vader Kools werkte 
zijn hooi liever aan ruggen, die zo 
nodig nog eens gekeerd werden. 
Een deel van de hooioogst werd 
door de loonwerker tot pakken 
geperst. Die werden opgeslagen in 
de schuur. De rest werd los bin
nengehaald en op de schelft boven 
de koeienstal getast. Dat was 
gemakkelijk. Bij het voeren van 
de koeien kon je het door het luik 
gewoon naar beneden gooien. 
Bij het hooien deden de twee- of 
drietandige hooivorken goede dien
sten. Ook het 'spellerèfke' (spijlen
rijf?) kwam goed van pas. Het is 
een houten rijf die schuin aan de 
lange steel staat. De tanden of spij 
len werden zonodig eigenhandig 
gemaakt en op maat gesneden. 

Groene pruik 

Oe graanoogst komt ook nog 
even aan bod. Over de roggeoogst 
spraken we al eerder. Sjaak vond 
het binden en tot hokken zet-
ten van haver heel wat gemak
kel ijker dan het werken met de 
lange roggeschoven. Haver was 
wel kwetsbaarder. Wanneer het 
wat veel regende en de haver niet 
binnengehaald kon worden, dan 
kon het gebeuren dat de haverhok
ken een 'groene pruik' kregen. De 
haverkorrels kiemden terwijl ze nog 
in de aren zaten. Dat was niet te 
best voor de kwaliteit! 

Rogge en haver werden op de plat
te wagen naar huis gehaald en aan 
de tas gezet. Een tas kon rechthoe
k:g zijn, maar vader Kools maakte 
graag ronde tassen. Hij legde dan 



eerste een 'vloer' van musterd (tak
kenbossen). Het was een vak apart 
om zo'n tas mooi rond en recht te 
stapelen. Met enige trots vertelt 
Sjaak dat zijn vader dat heel netjes 
voor elkaar kreeg. 

Koren is eigenlijk een naam voor 
graansoorten in het algemeen. Het 
woord is afgeleid van oude woor
den voor korrels. Sjaak gebruikt het 
woord koren echter wanneer hij 
het over rogge heeft. Dat is in onze 
streek gebruikelijk. 

Hij herinnert zich nog korenakkers 
met daarin klaprozen en koren
bloemen. In de Veldekens zag hij 
ook wel eens wilde gele gouds
bloemen. Merkwaardig vond Sjaak 
het wel dat deze bloemen op zeker 
moment ook bij hen op het erf 
groeiden. Zaden van deze mooie 

plant moeten ooit met de oogst 
meegekomen zijn, denkt Sjaak. 
Hij heeft geen verklaring voor 
een vreemd gegeven. Vader Koels 
verbouwde af en toe in wisselteelt 
gerst op een stuk grond dat als 
weinig vruchtbaar bekend stond. 
Het leverde kort stro op, wat heel 
normaal is. Eigenaardig was echter 
dat de aren extra zware korrels 
opleverden. 

Heerlijk 

De familie Kools verbouwde alleen 
aardappelen voor eigen gebruik. 
Dat waren er jaarlijks toch nog een 
heleboel. Je hebt een behoorlijke 
voorraad nodig wanner je een huis
houden hebt van vader, moeder, 
twaalf kinderen en een inwonende 
oom. Er werden gewoonlijk twee 
rassen gepoot; rode IJsselster en 

witte Bintje. Er moest goed opgelet 
worden voor Coloradokevers om te 
voorkomen dat die teveel schade 
zouden aanrichten. 
Sjaak herinnert zich nog levendig 
dat de nieuwe oogst van aardap
pelen het lekkerst was. Net gerooid 
gingen die in een vat met water. 
Met een klomp stampte men door 
die aardappelmassa, waardoor de 
vliezige schil losliet. Daarna moest 
je ze nog een beetje naschrab-
ben en pitten. Moeder kookte ze 
voor en dan werden ze gebakken. 
Heerlijk, heerlijk!! 

Sjaak heeft beslist goede herinne
ringen aan zijn jonge jaren, maar 
met regelmaat verzucht hij: "Wat 
moesten de mensen vroeger toch 
hard werken!" Uit de verhalen die 
wij uit zijn mond optekenden, blijkt 
dat overduidelijk. 
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Goei, gelovig volk 

FONS WILLEMSEN 

Daor waor Charel Boeren woont, 

aon de weg naar de Strumpt, daor 

hangt aon enen fendenboom een 

kapelleke, waoreen Mariabeeldje 

in staoi. Dè wordt nog eens goed 

onderhouwen ook. A's ik me nie 

vergis, dan doe de familie Boeren 

dè. Vruuger was dè de familie 

van Janus Rijvers en in de eerste 

jaoren mot dè de familie van Jan 

Rijvers gewiest zèèn. 

Stukskegrond 

Laat ik beginnen bij het begin. Hoe 
dè kapelleke daar gekomen is, dè 
kwaam zo. 't Is Jan Rijvers gewiest 
die er eens over begon om een 
beeldje van Onze Lieve Vrouw te 
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schenken aon de parochie. Hij zou 
ook een stukskegrond beschikbaar 
stellen om z'n beeld een plaotske 
te geven. 
Aan de weg van het durp naar de 
Strumpt, een klèèn stukske veurbij 
den Haaikaant, stond in diejen 
tèèd een schoon lendeboompke. 
Daar kos heel goed een kaske meej 
een Mariabeeldje aon gehangen 
worden. En zo is dè kapelleke daar 
gekomen. 
Op 20 april 1934 kwam pastoor 
Van Hoof in Ulicoten. Hij was nie 

alleen enen goeien zielenherder, 
maar ook enen echten pèèrdenlief
hebber. Dè was Jan Rijvers ook. Zo 
kunde begrèèpen dè van 'teen het 
aander kwaam. 

Wij, de parochianen, hebben 
pastoor Van Hoof nie lang meugen 
houwen, want hij stierf op 24 
december in 1936 heel onver
waachts. 

Hij haj eerder deez kapelleke nog 
wel ingewejen. 



Omklejen 

Ons moe zeej altij: "Wè he':>-
ben veul mensen het toch slecht 
gehad!" Ze haj gelèèk. Hard 
werken, wèènig verdienen en grote 
huishouwens onderhouwen. Gaot'r 
mèr aon staon. D'r was wel veul 
goei, gelovig volk. 
Het geloof hieuw de mensen op 
de been. Daor hadden ze dan 
ook veul veur over. Ik heb dè mej 
èègen ogen gezien. Wij woonden 
veuraon op den Haaikaant De 
Kerkweg van den Ouwen Strumpt 
kwaam bij ons uit. De mensen van 
de Strumpt kwamen bij ons aon 
a's ze naor de kerk gingen. Dieje 
Kerkweg was meestal mee stukken 
zo nat en modderig, dè de mensen 
d'r èègen bij ons wilden omklejen 
om een bietje netjes in de kerk te 
kunnen komen. Wè denk't'e? De 
vrouwen droegen vruuger van die 
lange rokken. Die kassen ze toch 
nie d'n hele weg omhoog houwen 
bij al die kuilen en plassen tussen 
de kerresporen. Daorom trokken ze 
bij ons enen schonen rok aon en 
zuiver schoenen of klompkes en 
droog kousen. 
Jawel, de mensen hadden er veul 
veur over om naor de 's zondagse 
mis te kunnen gaon. Ze dejen alles 
om hullie christelijke plichten te 
vervullen. Dè's tegenwörrig wel 

.. 
IN MEMORIAM • 

DE ZEER EERW. HEER 

JASPAR ADRIANUS MARIA
VAN HOOF . 

PASTOOR TE ULICOTEN 

aanders a's ge't mèn vraagt. Eén 
ding weet ik heel zeker: a's gij 
genen tèèd he't veur oewen Schep
per, waorveur mot Die dan tèèd 

hebben veur jou?! Vraog'd'm niks, 
dan krèèg'de ook niks. 
Denkt daor mèr 's goed over 
naor ... 

Noot van de redactie 

Hiermee moeten wij helaas de serie verhalen van Fons Wi/lemsen afsluiten. De voorrraad is uitgeput. 
Fons overleed op 31 mei 2007. Zes jaar lang hebben wij kunnen putten uit wat hij in zijn laatste 
levensjaren aan het papier toevertrouwd heeft. Wij zijn Mevrouw Wil/emsen-van Vugt en haar fami
lie zeer erkentelijk voor het feit dat wij over alle dagboeken van Fons mochten beschikken. Daardoor 
kregen wij de gelegenheid om onze trouwe heemvriend Fons nog jaren na zijn overlijden in ons eigen 
verenigingsblad te laten voortleven. Dat kon alleen doordat hij met niet aflatende ijver opschreef wat 
hem bezighield. Onze grote wens is, dat veel Baarfenaren zijn voorbeeld zouden volgen. Wie schrijft, 
die blijft! 
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Zondereigen door de bril van 
Charlotte Peys (3) 

Charlotte Peys C01987) is een 

masterstudent Illustratie aan het 

KASK in Gent. In het kader van 

haar eindproject is ze bezig met 

het maken van een getekende 

documentaire over Zondereigen 

(§randgebied Baarle·Hertog). 

Als een ware antropoloo§ en on· 

derzoeker verblijft ze in het dorp, 

houdt ze een velddagboek bij en 

bezoekt ze inwoners van het dorp. 

Ze maakt wandelingen, neemt ge

luiden op, maakt foto's en schet

sen en tracht dit te gebruiken als 

inspiratie bij het creëren van tekst 

en tekeningen over Zondereigen. 

Het eindresultaat zal uiteindelijk 

in een boek gepresenteerd wor· 

den. Maar voor het zover is, kan u 

in Van Wirskaante haar gedachten 

meelezen. 
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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 
ve(bonden is aan het dorp? 
Herinnert u zich anekdotes over 
Zondereigen? 
Heeft u nog foto's van uw jeugdja· 
ren die u in Zondereigen door
bracht? 
Of kent u typische Zondereigense 
gezegdes? 
Bent u een inwoner van Zonderei
gen 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 
mei 
U kan me bereiken via 
charlottepeys@gmail.com of 
me bellen op het nummer 
0494/11.25.31. 
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Zondereigen bestaat uit vlakken die als een puzzel in elkaar schuiven. 
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Gaai, hannebroek of ... ? 

Merkwaardigheden (75) 

ANTOON VAN TUIJL 

Toen ik in 1952 in Baarlekwam 

wonen, vond ik het heel merk

waardig dat ze hier een molkolver 

hannebroek noemden. Wat een 

gekke naam, hannebroek! 

Bij navraag onder mijn medestu

denten - die uit alle windstreken 

kwamen • hoorde ik nog meer 

vreemde namen: meerkol, markolf 

en hikster werden genoemd. Af 

deze namen golden voor één 

vogelsoort, de gaai. 

Zangvogels 

De omgeving van mijn jongste 
jaren was een Meierijs verspreide
hoeven-landschap. Het was heel 
kleinschalig en stond vol met 
houtwallen die soms wel tien 
meter breed waren. In onze buurt 
lag ook nog een gebied met heide, 
zandverstuivingen en mastenbos
sen. Geen wonder dat ik de gaaien 
goed kende. Vaak heb ik hun 
nesten gevonden. In de winter was 
dat heel gemakkelijk. Dan zag je 
hun takkenstapels zó zitten in het 
kale hout van de heggen. 
Later heb ik in de biologielessen 
geleerd dat gaaien - het 'Vlaamse' 
laten we tegenwoordig weg1 tot 
de kraaienfamilie behoren. Ze 

zijn dus rechtstreeks verwant met 
raven, kraaien, roeken, kauwen 
en eksters. Samen vormen deze 
soorten onze grootste zangvogels. 
Merkwaardig hè! Ze doen niks als 
krassen, schetteren en schreeuwen 
en horen toch tot de zangvogels? 
Dat heeft te maken met de bouw 
en de plaatsing van bepaalde 
spieren en huidplooien in het strot
ten hoofd. Die is bij kraaiachtigen 
hetzelfde als bij de merel en de 
koolmees. Vandaar. 

Onruststokers 

De gaai (Garrulus glandarius) is 
ongeveer 34 cm lang en prachtig 
bont gekleurd. Hij ziet er beslist 
bozig uit wanneer hij in een -

vaak voorkomende - opgewonden 
bui verkeert en zijn kuif opzet. 
Het meest opvallend aan zijn 
verenkleed zijn de vlakken met 
wit-blauw-zwarte blokjes op de 
schouders. 

Veel mensen denken dat gaaien 
andere vogels waarschuwen voor 
onraad door hun gekrijs. Welnee! 
Geen gaai die eraan denkt anderen 
te waarschuwen. Ze schreeuwen 
wanneer ze schrikken of gewoon 
om onderling contact te houden 
met elkaar. 
Meestal zie je gaaien in tweetallen 
met elkaar optrekken. Buiten het 
broedseizoen willen ze ook wel 
eens groepjes vormen. Ze lijken 
vaak heel onrustig en zijn erg 
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beweeglijk. Je herkent ze gemak
kelijk aan hun moeizame vlucht. 
Opvallend is ook dat zo'n groep 
gaaien, hoog in de bomen gezeten, 
je flink in de maling kan nemen. 
Hun zangvogel-strottenhoofd biedt 
hen de kans allerlei geluiden na te 
bootsen. Je denkt miauwende kat
ten te horen of jodelende wulpen 
terwijl het winter is. Merkwaardige 
ervaring! 

Bosbeheer 

Wat het voedsel betreft, is de gaai 
niet kieskeurig. Vruchten, zaden, 
aas; hij lust het allemaal. Ziet hij 
zijn kans schoon, dan rooft hij 
eieren en jongen uit nesten van an
dere vogels. In de herfst eet hij ei
kels en beukennootjes. Vaak neemt 
hij ze mee naar andere plaatsen 
en begraaft ze. Dat doet hij dan bij 
voorkeur tegen de stam van een 
boom. Hij vindt natuurlijk lang niet 
al die zaden terug. Daardoor zie je 
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steeds weer een jonge elk of beuk 
opschieten tegen de stam van een 
oudere boom. Zo doet de gaai aan 
'bosbeheer' door het te verjongen. 
Laatst zag ik een mooi voorval. 
In de tuin van vrienden was een 
eekhoorn druk in de weer met het 
wegstoppen van een noot in een 
bloempot van een olijfboompje. En 
wérken als dat beestje deed! De 
eekhoorn had zi jn staart nog niet 
gekeerd, of er komt een gaai aan 
vl iegen. Die graaft de noot op en 
gaat er brutaal mee vandoor. De 
straatvlegel! 

Meer namen 

Ik begon dit verhaaltje met enkele 
sterk verschillende namen voor de 
gaai. Daar wil ik het nog even over 
hebben. 
Een groep dialectdeskundigen 
werkte jarenlang aan het 'Woor
denboek van de Brabantse dialec
ten'. Dat verscheen in een aantal 
thematische delen. Aflevering l 
van deel 3 gaat over vogels. Het 
werd samengesteld door Dr. Jos 
Swanenberg. Dit boek geeft de 
dialectnamen van honderd dertig 
verschillende vogels welke voorko
men in wat vroeger het hertogdom 
Brabant was. 

De gaai moet altijd al tot de ver
beelding gesproken hebben. Bra
bantse mensen gaven hem maar 
liefst zevenenzeventig verschillende 
namen. Ter vergelijking: de ekster 
- toch ook een markante vogel! -
heeft er maar tweeëntwintig. Al die 
namen voor de gaai hebben ook 
weer hun varianten. Een voor
beeld. De eerste gaaiennaam in het 
woordenboek is Markol. Varianten 
daarop zijn: merkol, mjarkol en 
morkol. Dat gaat zo maar door. Op 
deze wijze kom je aan vele honder
den namen. 

Uit de eindeloze rij zocht ik een 
aantal namen die in onze regio aan 
de gaai gegeven werden en wor
den. Markolf, meerkolf, broekhan
nek, hannekbroek, hannebroek, 
hannek, hannekaat, hanneroeter, 
roeter, rotzak, smeerlap, broekek
ster en hikster. 
Merkwaardig dat er in sommige 
plaatsen gewoon scheldwoorden 
gebruikt worden. Het toont wel 
aan hoe mensen over de gaaien 
dachten. 

Nieuw ommetje 

In ons heem houden we het op 
Hannebroek, zeker nu we onlangs 
ons prachtige 'Ommetje Hanne
broekpad' geopend hebben. 
Het is een verrassend mooie wan
delroute. 

Hulde aan de mensen die deze 
wandeling verkend en uitgezet 
hebben en de fraaie folder maak
ten. Hulde ook aan de betrokken 
buurtbewoners en grondeigenaren 
die dit ommetje mede mogelijk 
maakten. 

Een aanwinst voor Baarle! 



Op zoek naar de Kelten 

ANTOON VAN TUIJL 

Op 25 juli trok A ma/ia met een 

dertigtal leden en andere belang

stellenden de Baarlese natuur in 

voor een avondwande/ing. Het 

werd een tocht met een experi· 

ment. Met behulp van wichelroe

des, verstrekt door Jurre Yntema, 

zochten we naar energielijnen of 

leylijnen in het landschap en naar 

een energierij ke plek, gelegen op 

het Jaarzenpad van de Eikelen

bosch. Wij vonden inderdaad 

een plaats waar de wichelroedes 

opvallend uitsloegen. Laat dat 

punt in de Broskens nou juist een 

plek zijn waarvan veel wandelaars 

zeggen er zich 'goed te voelen', 

waar ze graag vertoeven. 

Geen bewijs 

Uit een studie naar voorchristelijke 
sporen - 'Heidens Nederland' 
van Judith Schuyf leren we dat 
de Singelheide een speciale plek 
moet herbergen. De combinatie 
van toponiemen met de elementen 
wit (Witte Bergen) en zwart {Zwart 
Ven) plus een oeroud verhaal over 
een vorstengraf of een verborgen 
schat, verwijzen volgens deze 
studie zeker naar een Keltische 
cultusplaats. 

Aandacht van de deelnemers tijdens de 
wichelroedenwandeling. 

Net als dieren, hadden ook onze 
prehistorische voorouders een 
feilloos gevoel voor 'goed aanvoe
lende' plekken. 
Daar kwamen ze samen voor de 
viering van hun religieuze activi-

teiten en het uitvoeren van hun 
offerrituelen. 
Héél voorzichtig houden we er 
rekening mee dat we met onze 
wichelroedes deze oude plaats ge
vonden hebben. Echt bewijs ervoor 

Kaart van de Singelheide met de Witte Bergen, het Zwart Ven en rond de rode 
cirkel de Broskens. 



hebben we niet! De eigenschap 
dat je je 'goed voelt' op bepaalde 
plaatsen, hebben we blijkbaar van 
onze Keltische voorouders geërfd. 

Vraagtekens 

Intussen ontdekten we aan de 
hand van luchtfoto's drie plaat-
sen op Baarles grondgebied waar 
zeer waarschijnlijk de Kelten hun 
landbouw bedreven. Verkleuringen 
in het zand laten het regelmatige 
patroon van de zogenaamde 'Celtic 
fields' of raatakkers zien. Op een 
van die plaatsen worden de ak
kertjes geflankeerd door de sporen 
van enkele grafheuvels. 

Keltische tekens in steen gekerfd, aangetroffen in het 
Spaanse Galicië. 

Dit soort 'archiefstukken' zijn al
leen te zien op oude heidegronden 
die nog niet zo heel lang geleden 
ontgonnen werden. Deze land
bouwgronden hebben nog maar 
een dunne bouwvoor. Bij het 

ploegen komen sporen van oude 
vergravingen aan de oppervlakte. 
Die kleurverschillen in de grond 
zijn vanuit de lucht te zien. 

Van mijn geschiedenislessen 
herinner ik mij over de prehistorie 
namen en termen als hunebed
bouwers, koepelgrafbouwers, 

Raatakkers (*) en grafheuvels { + ) tekenen zich vaag af in 
de vers geploegde velden. 
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Germanen, Batavieren, Kanine
faten, Franken en nog wat van 
die onduidelijke voorouders. De 
Kelten kwamen zelden voor in 
de leerboeken en verhalen. Rond 
deze mensen bleven alleen maar 
vraagtekens hangen. Reden genoeg 
om er naar op zoek te gaan. 

Brabbelaars 

De Kelten lieten zelf geen geschrif
ten na. Ze vertellen hun eigen ge
schiedenis niet op papier of perka
ment. Alles wat we van hen weten, 
halen we uit de het bestuderen van 
opgegraven voorwerpen en uit wat 
anderen over hen schreven. Hero
dotus beschrijft hen in 450 v.Chr. 
in 'Historiën'. Gaius Julius Caesar 
schri;ft rond 55 v.Chr. over hen in 
zijn 'Commentarii de Bello Gallico' 
(Verslag van de oorlog in Gallië). 
Ook Griekse schrijvers leggen 
waarnemingen van en ervaringen 
met Kelten vast in geschriften. Een 
aantal eeuwen later noteren Ierse 
monniken eveneens hoe de Kelti
sche volkeren leerden. Laten we er 
maar gerust van uitgaan dat over 
al deze beschrijvingen gekleurde 
sausjes gegoten zijn. 
De Grieken gebruikten de naam 
'Keltoi'. Deze aanduiding wordt wel 
vertaald als 'verborgen mensen', 



maar ook met 'barbaren'. Hiermee 
worden dan geen onbeschaafde 
woestelingen bedoeld, maar eerder 
'brabbelaars', dus mensen die geen 
Grieks of Latijn spraken, maar een 
vreemde onverstaanbare taal brab
belden. 
In het Latijn worden de Keltische 
volken 'Celtae' genoemd. De 
Franse naam werd 'Galliërs'. Zo 
kennen wij hen uit de verhalen van 
Asterix en Obelix! De landstreek 
Galicië in noordwest Spanje heet 
'Keltenland' wanneer je de naam 
letterlijk vertaalt. Dat geldt ook voor 
de gebieden Galitië in Polen en 
Galatië in Turkije. 
Uit deze gegevens valt meteen af te 
leiden dat de Kelten grote gebieden 
bewoonden. 

Herkomst 

De Kelten vormen een groep van 
volkeren en stammen die tussen 
5000 tot 3000 jaar v.Chr. gelei
delijk uitzwermen vanuit zuidoos
telijke richting over bijna geheel 
Europa. Redenen voor deze trek 
zijn niet gevonden. Komen ze uit 
'overbevolkt' gebied? 
Zelfs na hun uiteindelijke vesti
ging tot in onze streken, vormen 
zij nooit een politiek, staatkundig, 
militair of economisch geheel. Ze 
hebben totaal geen goed opgezette 
organisatievorm. De stammen 
onderling kennen wel vormen van 
samenwerking, terwijl onderlinge 
strijd ook voorkomt. Tussen al 
die volken en stammen is er wel 
sprake van een zekere eenheid 
op cultureel en op taalkundig 
gebied. De taalkundige eenheid 
blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat 
tot op de dag van vandaag in ruim 
tachtig Europese talen en dialecten 
ongeveer tweehonderd verwante 
woorden voorkomen die een Kelti
sche oorsprong hebben. 

UBUROVICI 
.1 P.ARISii\.'IJ~-

oOIGitNI 

~~SI!NtliN~ 
Kaart waarop in rood het woongebied van de Eburonen staat aangegeven. 

Een groot deel van Frankrijk, 
België en het zuidelijke deel van 
Nederland wordt bewoond door het 
Keltenvolk dat de naam Eburonen 
draagt. De naam betekent: volk 
van de taxus. 
Men neemt aan dat de Kelten zich 
hier rond het jaar 1000 v.Chr. 
echt vestigen en hun samenleving 
steeds meer stabiliseren. 

We delen de Keltentijd in in vier 
perioden. Als eerste noemen we 
de Hallstadl-tijd (Al. Dan volgt de 
tijd die we La Tène (B) noemen. 
Die wordt gevolgd door de GaiJo
Romeinse (Cl periode. Blijft over 
de tijd tot nu toe (DJ, waarin de 
latere restanten van de Keltenvol
ken leefden en nog leven. 

A. De Hallstadt-periode, ca 800 
tot 450 v.Chr. 

Deze cultuurperiode is genoemd 

naar een plaats bij Salzburg, waar 
oeroude zoutmijnen en ijzermijnen 
te vinden zijn. In de omgeving 
van Hallstadt worden vanaf 1846 
zeer veel vondsten gedaan die de 
Keltische bewoners daar nagela
ten hebben in de vroege ijzertijd. 
De gevonden voorwerpen zijn zo 
divers, dat ze heel veel gegevens 
over deze mensen vrijgeven. Zo 
blijkt dat de Kelten het zout en het 
ijzer als handelswaar gebruikten. 
Ze hebben zich al vroeg bekwaamd 
in vakkundige metaalbewerking. 
De vondst van talloze graven vertelt 
de archeologen veel over het cultu
rele leven en het religieuze denken 
in deze periode. 

B. De La Tène-periode, ca. 450 
tot 150 v.Chr. 

In 1857 worden opvallende 
palenrijen en een aanlal zwaarden 
gevonden bij de plaats La Tène 
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Een bronzen torque, voorbeeld van 
een massieve halsverslering. 

in de buurt van het meer van 
Neufchatel. Bij een grondig archeo
logisch onderzoek, uitgevoerd in en 
na 1885, worden meer dan 2500 
voorwerpen gevonden. Die leren 
ons dat de vormgeving, dus de 
technieken van de Kelten inmid
dels duidelijk verfijnder gewor-
den zijn. Vooral de sieraden zijn 
aanmerkelijk sierlljker en kunstzin
niger van vormgeving. De makers 
daarvan gebruiken meer goud. 

C. De Gallo-Romeinse periode 
begint met de komst van de 

Romeinen. Aanvankelijk streeft de 
Romeinse bezetter naar vormen 
van vreedzaam samenleven. Dat 
blijkt niet lang stand te houden. 
Er wordt veel strijd geleverd. De 
bezetter slaagt er uiteindelijk in de 
geestelijke leiders van de Kelten
stammen uit te schakelen. De go
denwereld wordt gelatiniseerd. Ook 
sluipen er invloeden van Grieken, 
Romeinen en Etrusken binnen. 

Na het vertrek van de Romeinen 
blijft er een ontregelde maat
schappij over die er door de Grote 
Volksverhuizing niet rustiger op 
wordt. De Keltische identiteit is 
grotendeels verloren gegaan. 

D. Huidige Keltische volken. 
Bepaalde delen van Europa zijn 
lange tijd sterk geïsoleerd gebleven. 
Denk aan Galicië, de noordweste
lijke hoek van Spanje. 
Denk ook aan Bretagne, de sterk 
naar het westen gerichte landpunt 
van Frankrijk. Vergeet delen van 
Ierland niet. Ook voor Wales geldt 
het en meer nog voor Schotland, 
waar de Romeinen nooit kwamen. 

Een palozza, huis naar Keltisch model, zoals er nu nog staan in Galicië. 

De genoemde gebieden hebben, 
meer dan elders, nog sporen van 
de Keltische taal en cultuur weten 
te behouden. 

Nadere kennismaking 

Een van de Griekse auteurs die 
kennis maakte met de Kelten, 
beschrijft hen als mooie forse 
mensen met blond of rood haar, 
vaak gedragen in lange vlechten, 
en met blauwe of groene ogen. De 
term fors is zeer betrekkelijk. Uit 
de gevonden skeletten blijken de 
Kelten rond de 1.65 tot 1. 70 m 
lang te zijn. Dat is in de ogen van 
Grieken en Romeinen echter fors, 
want die halen in die tijd nauwe
lijks de 1.60 m. 
De waarnemer verwondert zich 
over de mooie kleding. Uit vond
sten blijkt dat de Kelten de kunst 
van het weven en het kleuren van 
stoffen goed beheersen. Er zijn res
ten van geruite kleding gevonden. 
Mogelijk ligt hier wel de oorsprong 
van de hedendaagse veertien typen 
Schotse ruit. De Kelten maken hun 
textiel van wol, vlas, brandnetel 



Weefgetouw, een reconstructie in het prehistorisch 
openluchtmuseum van Destelbergen (B). 

(neteldoek), boombast en houtve
zels, van dierlijk en menselijk haar. 
Ze gebruikten ook dierenhuiden. 
Schoeisel maken ze van leer. 
boombast en textiel. 
Zowel mannen als vrouwen dragen 
sieraden van ijzer, brons, goud en 
later ook glas. Vooral de torque 
- een massieve nekring - is heel 
geliefd en een teken van rijkdom. 
Er zijn aanwijzingen dat de Kelten 
zich versieren met tatoeages. De 
vroege Kelt Utzi, gevonden in een 
smeltende gletsjer in de Italiaanse 
Alpen, draagt tatoeages. De blauwe 
kleurstof hiervoor halen ze uit 
wede, een kruisbloemige plant. 
Voor hun persoonlijke hygiëne 
gebruiken ze zeep die ze samen-

stellen uit dierlijke vetten, gemengd 
met as van verbrand beukenhout. 

Samenleving 

De Keltische samenleving ken-
nen we vooral over wat externe 
waarnemers er over genoteerd heb
ben. Zeer waarschijnlijk heeft de 
Keltische maatschappij een aantal 
standen. Bovenaan staat de adel. 
Daartoe behoren de geestelijke 
leiders, zoals de barden, ovaten en 
druïden. 
Ook de stamhoofden worden als 
adellijk beschouwd. 
Een tweede groep bestaat uit de 
strijders, een soort ridders. Ze 
hebben behoorlijk veel macht. Dan 
volgt de boerenstand. Deze men
sen hebben eigen bezit, voor zover 
het onroerende zaken betreft. De 
grond is gemeenschappelijk bezit. 
Onder de vrije boeren komt de 
groep van de horigen. Zij bewerken 
het land in dienst van de adel en 
de strijders. Er zijn ook slaven. Die 
komen uit andere stammen. 

Een fantasievoorstelling van een druïde. Er is geen 
zekerheid over hun kledij. 
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We keren even terug naar de gees
telijke leiders. 
Barden zitten in een opleiding. 
Behalve heel veel studeren om de 
ellenlange liederen en verhalen van 
buiten te leren, treden zij ook op 
als dichters, voordragers en narren. 
Ovaten zijn al wat verder gevor
derd in hun geestelijke opleiding. 
Zij assisteren bij de religieuze 
plechtigheden en de rituelen van 
de jaarfeesten. 
Druïden zijn de stamleden die het 
hoogst in aanzien staan in de Kelti
sche samenleving. Zij hebben een 
opleiding van twintig jaar voltooid. 
De naam druïde is opgebouwd uit 
twee delen. Dru staat voor boom, 
eik. ld betekent zien, weten. De 
druïde is de 'kenner van de eik'. 
Hij is thuis in natuurfilosofie, 
moraal, magie, geneeskunde, 
astronomie en theologie. De druïde 
Is verantwoordelijk voor de stam 
als leraar, toezichthouder op de 
jaarfeesten, de uitvoering van de 
vieringen, het rechtspreken en 
het bewaken van het collectieve 
geheugen. Die laatste taak is be 

langrijk omdat er niets opgeschre
ven wordt. Zo bleef de kennis bij 
de barden, ovalen en druïden. Ook 
hechten ze veel waarde aan de 
training van het geheugen. 

Wonen 

De Kelten zijn landbouwers. Aan
vankelijk leggen ze hun akkertjes 
aan in geschikte stukken van de 
uitgebreide oerbossen. In de primi
tieve ontginning leggen ze min of 
meer vierkante akkertjes aan van 
ca. 40 bij 40 meter. Helemaal aan 
de buitenkant graven ze een grep
pel. Het uitgegraven zand wordt 
aan de binnenzijde opgeworpen tot 
een wal met een heg erop. In het 
midden blijft een akkertje over van 
ongeveer 30 bij 30meter. Tussen 
de greppels lopen paden en weg
getjes. Een groep van deze veldjes 
noemen we een raatakkercomplex. 
Ergens tussen deze akkertjes 
staat een boerderij. In wat grotere 
ontginningen kunnen twee of meer 
woonhuizen staan. Een Keltische 
boerderij wordt gebouwd met on-

Keltische boerderij , een reconstructie in Destelbergen. 

Een voorraadschuurtje op palen. 

gedisselde boomstammen en ander 
rondhout uit het omringende bos. 
Het bouwwerk bestaat grotendeels 
uit een dak, dat tot laag boven de 
grond doorloopt. Het is gedekt met 
riet of stro. Er zijn geen muren. De 
wanden bestaan uit een vlechtwerk 
van takken, bestreken met leem. 
Mensen en dieren kunnen in en 
uit door een opening onder een 
verhoogde dakrand. 
Binnen is er een ruimte voor 
mensen en vee. In het midden 
ligt op de aangestampte aarden of 
lemen vloer de vuurplaats. De rook 
stijgt op en trekt door gaten aan de 
uiteinden van de nok naar buiten. 
De bewoners zitten en liggen op 
'bedden' van hooi of varens, belegd 
met huiden. Er staat vaak een 
lange tafel in de woonruimte. 

Op het erf vinden we vaak een 
schuurtje en een opslagplaats op 
palen voor graanvoorraden. De 
waterput is een gat in de grond 
waarvan de wand bekleed is met 
een vlechtwerk van takken. Putten 
met een wand van gestapelde 
graszoden of turfblokken komen 
ook voor. 



Verbeterde landbouw 

De vroege landbouwers kennen 
aanvankelijk niet het systeem van 
bemesting. Men woelt de grond 
van het akkertje los, zaait en plant 
wat men wil verbouwen en wacht 
op de oogst. Op onze zandgronden 
blijkt dat het akkertje na een paar 
jaar nauwelijks nog oogst oplevert. 
Er zit niets anders op dan een 
beetje verderop nieuwe veldjes aan 
te leggen en ook die weer enkele 
jaren te gebruiken. De boeren ver
huizen met regelmaat. We noemen 
dit systeem de landbouw van de 
zwervende erven. 
Er komt natuurlijk een moment dat 
de boeren ontdekken dat humus
rij ke grond vruchtbaarder is en 
beter vocht vasthoudt. Ze ervaren 
dat grond, waaraan je plantaardig 
materiaal toevoegt, langer vrucht
baar blijft. Ze leren tenslotte ook 
de waarde kennen van dierlijke 
mest. De betere verzorging van de 
akkertjes levert rijkere oogsten. 

Voedsel 

Pollenonderzoek bij opgravingen 
en bestudering van grafgiften geeft 
een aardig beeld van wat de Kelti
sche landbouw oplevert en wat ze 
als voedsel gebruiken. 
Ze eten granen in de vorm van 
brood, meelpap en meelkoeken. 
Het meel komt van tarwe. gerst. 
gierst, haver, spelt en emmerkoren. 
ook emmertarwe of tweekoren ge
naamd. Boekweit kennen ze ook. 
Als groente eten ze bittere wikke, 
brave hendrik en huttentut. Verder 
maken ze gebruik van linzen, 
erwten en bonen. Natuurlijk eten 
ze ook fruit en noten. 
Als dierlijk voedsel gebruiken ze ei, 
kaas, vis en gevogelte en kennen 
varkensvlees, rundvlees en vlees 
van schapen en geiten. 

Aren van tweekoren of emmertarwe. 

\ 

Brave Hendrik, een groentegewas van 
de Kelten. 

Ze brouwen bier uit tarwe, rogge, 
gerst en haver. In plaats van hop, 
die nog onbekend is, voegen ze 
voor de smaak gagel toe. Een an
dere drank is mede, samengesteld 
uit gegiste honing, water en krui
den. Honing wordt ook gebruikt als 
zoetstof. Ze imkeren met behulp 
van holle bomen. 
Als trekdier voor het werk op het 
land en het transport van goederen 
worden ossen gebruikt. Het paard 
gebruiken ze als rijdier voor het 
reizen, de jacht en de strijd. Ze 
zien d:t dier ook als symbool van 
schoonheid, snelheid en vrucht
baarheid. 

De landbouw bepaalt voor een 
groot deel het leven van de Kelti
sche nederzettingen. Geen wonder 
dat hun reeks van jaarfeesten 
aangeduid wordt met de boeren
jaarkalender. 

De Kelten ontwikkelen goede 
manieren om hun voedselvoor
raden te bewaren. Ze kennen het 
drogen. pekelen en roken. Dranken 
bewaren ze in houten vaten, door 
hen uitgevonden. Graan bewaren 
ze in grote aardewerken potten. 
Voor grotere voorraden bedenken 
ze ondergrondse silo's. Dat zijn 
kuilen van een meter vijftig diep 
met een middellijn van wel twee 
meter. Het graan wordt gewoon 
in de kuil gestort. Dan blijkt de 
buitenste laag te gaan kiemen. Dat 
proces vraagt zuurstof en levert 
koolstofdioxide. Die laag kiemende 
korrels raakt verzadigd van dit gas 
en werkt daardoor conserverend op 
de rest van de voorraad. 

Wijkend bos 

Aanvankelijk is het woongebied 
van de Keltische stammen bijna 
geheel overdekt met bos. In onze 
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Vee zoekt voedsel in het bos rond de nederzetting. 

streken is dat het oerbos van het 
'eiken-berken-type'. Naarmate de 
boerenbewoners hun landbouw 
verder ontwikkelen, degenereert 
het bos steeds meer. De mensen 
hebben veel hout nodig dat ze uit 
de directe omgeving halen. Hun 
huizen zijn van hout, evenals 
veel van hun gereedschappen. Ze 
stoken hout om te koken en zich te 
verwarmen. 

Nog meer invloed op het omrin
gende woud geeft het feit dat ze 
hun vee in het bos laten foerage
ren. De koeien en varkens. scha
pen en geiten eten veel vruchten 
en zaden. Bovendien worden 
vooral jonge boompjes en struiken 
afgevreten. Het bos kan zich niet 
meer verjongen. In feite wordt er 
steeds maar materiaal uit het bos 
gehaald, zonder er iets voor terug 

Door sterke degeneratie van het bos ontstaan heidevelden. 
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te brengen. De grond verschraalt 
en kan na verloop van tijd alleen 
nog heideplanten voortbrengen 
doordat die met heel weinig voed
sel en water kunnen groeien. In de 
uitgestrekte bosgebieden breiden 
de heidevelden zich steeds verder 
uit. Wanneer mensen ontdekken 
dat heideplaggen goed bruikbaar 
zijn om de hoeveelheid mest aan 
te vullen. dan krijgt het heideveld 



de kans niet meer om zich weer tot 
bos te ontwikkelen. 

Godsdienst 

Uit oude geschriften en overleve
ringen blijkt dat de Kelten vrij inge
wikkelde religieuze denkbeelden en 
vieringen hebben. Hun godsbeeld 
heeft veel verschillende invullin
gen. Hun goden hebben eer tame
lijk sterk regionaal of zelfs lokaal 
karakter. In onze streken kennen ze 
bijvoorbeeld geen afbeeldingen van 
hun godenfiguren. 
Ze zitten dicht bij wat men een 
natuurgodsdienst noemt. Zon 
en maan, bliksem en donder 
beschouwen ze als goden. Maar 
ook bomen kunnen heilig zijn. 
Dat geldt vooral voor de eik en de 
taxus. Bronnen, samenvloeiingen 
van stromen en kruispunten van 
wegen worden als heilige plaatsen 
beschouwd. (N.B. dit soort plaat
sen zijn bij de kerstening heel vaak 
vestigingsplaatsen van kapellen en 
kerken of plaatsen van Mariaver
ering geworden!) 

Eiken worden als hellig beschouwd. 

De Kelten hebben een sterk geloof 
in reïncarnatie. Dat geloof is zo 
sterk dat ze helemaal niet bang zijn 
voor de dood. 

Eerder maakten we melding van 
hun boerenjaarkalender. Daarmee 
bedoelen we een reeks feesten en 
vieringen die nauwgezet de seizoe
nen volgen. Wij vatten die reeks 
kort samen. 
Oudjaar/nieuwjaar (Samhain) 
wordt gevierd op 31 oktober en 1 
november. Ze geloven dat de zielen 
vrijkomen uit de grafheuvels. (Wij 
hebben hier eerst Allerheiligen en 
Allerzielen van gemaakt en later 
Halloween). 
Het winterfeest (lmbolc} wordt ge
vierd op 31 januari en 1 februari. 
De vruchtbaarheidsgodin Brigit 
wordt vereerd. Er zijn rituelen om 
huis en omgeving te zuiveren. {In 
de christel ijke tijd wordt dit het 
feest van Maria Lichtmis). 
Het zomerfeest (Beltane of Beltain} 
eert de god Bel van leven en dood 
en verwelkomt de zomer. Er wor
den feestvuren van berkentakken 

ontstoken. (Bij de kerstening is hier 
de meimaand-Mafiamaand van 
gemaakt}. 
Het oogstfeest {Lughnasadh) wordt 
gevierd op 31 juli en 1 augustus. 
Men eert de zonnegod Lugh . Bij dit 
feest kunnen ook nieuwe stam
hoofden gekozen worden en het 
is ook een mooie gelegenheid om 
huwelijken te regelen. 

De oude auteurs die de leefwijze 
van de Kelten beschrijven, maken 
melding van mensenoffers bij de 
Kelten. Uit hun verhalen moeten 
we opmaken dat bij bepaalde of
fers misdadigers gedood worden. 
Ze beschrijven echter ook mensen
offers waarbij onschuldige mensen 
en zelfs kinderen aan de goden 
geofferd worden. Mogelijk hebben 
deze rituelen te maken met hun 
sterke overtuiging dat de geofferde 
snel weer tot de levenden zal beho
ren via reïncarnatie. 

Merkwaardig is dat op meerdere 
plaatsen concentraties van voor
werpen. bljvoorbeeld gereedschap
pen en wapens, gevonden zijn. 
Zo trof men een paar jaar geleden 
een groep van tien bronzen bijlen 
aan in het riviertje de Beerze bij 
Hoogeloon in de Noord-Brabantse 
Kempen. Wetenschappers kunnen 
tot op heden niet achterhalen of 
het in deze gevallen om offergaven 
gaat. Men oppert de mogelijkheid 
dat de Keltische hoofdmannen en 
krijgers deze kostbaarheden met 
een verkwistend gebaar in het 
water of het moeras gooiden om te 
pronken met hun rijkdom tegen
over rivalen. 

Bomen en religie 

Oe Kelten kennen bepaalde waar
den en eigenschappen toe aan 
verschillende boomsoorten. Bomen 
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Oe eik is de boom van de druïde, die de wijze van de eik 
genoemd wordt. 

zijn zo belangrijk in hun leven dat 
kinderen een soort bomenalfabet 
moeten leren. 
De eik is heel belangrijk. Dat 
blijkt al uit de betekenis van het 
woord druïde. De Kelten zien hun 
geestelijke leider als 'de wijze van 

de eik'. Behalve gereedschap-
pen worden uit essenhout ook 
toverstokjes gesneden. De vlier 
beschermt tegen boze geesten. Hij 
trekt slechte krachten naar zich 
toe. Soms worden afgesnoeide 
takken op de grond gelegd, zodat 

het kwade via de vliertakken naar 
Moeder aarde kan terugkeren. De 
walnotenboom wordt gezien als 
symbool voor vruchtbaarheid en 
geboorte. De taxus is de boom van 
de ovaten. Hij symboliseert het 
hiernamaals en de reïncarnatie. 
Het hout is buitengewoon taai en 
sterk. Ze maken er hun bogen 
van. De giftige vruchten worden 
gebruikt om pijlengif van te maken. 
Aan de top staat de maretak. Deze 
plant wordt gezien als genezer van 
alle soorten kwalen. De geheimzin
nige levenswijze van deze altijd 
groene planten zal daar wel toe 
geleid hebben. Ze groeien als een 
kluwen van takjes en bladeren 
op de takken van andere bomen. 
De wortels boren zich tot in het 
levende hout van de gastboom 
en zuigen daar het water met 
mineralen uit. Maretakken hebben 
zelf wel bladgroen waarmee ze 
hun eigen voedsel kunnen maken. 
We spreken van een ha lfparasiet 

De geheimzinnige maretak, ook vogellijm en mistletoe genaamd, speelt een belangrijke rol in het 
Kelten leven. 
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Hij groeit alleen op bomen die op 
hun beurt op kalkrijke grond staan. 
Daarom vinden in ons heem geen 
maretakken. Populieren en fruitbo
men zijn de meest geliefde gast
heren. Onze Kelten hebben beslist 
geen maretakken op eiken gekend. 
West-Europese eiken hebben veel 
te hard hout voor de wortels van 
de maretakken. 

Uitvinders 

Uit veel vondsten hebben archeo
logen kunnen opmaken dat de 
Kelten vindingrijke mensen en 
vakbekwame ambachtslieden zijn. 
Over hun goed gemaakte metalen 
voorwerpen en kunstige sieraden 
hebben we het al gehad. 

Reconstructie van een wagen waarvan in Wychen delen gevonden zijn. 

Ze blijken de bedenkers van 
houten vaten en emmers. Dat vergt 
toch vernuftige houtbewerking. 
Ook zijn ze de uitvinders van het 
spakenwiel dat ze nog eens weten 
te verbeteren met het idee om die 
wielen bijeen te houden met een 
metalen hoepel. Ze bedenken de 
dorsvlegel. Ook kennen ze een 

handmolen die een vaste onder
steen heeft met een draaiende 
steen daarboven. Onze molens 
hebben dit systeem nog altijd. 
Er is een afbeelding in steen 
bekend waarop Keltische boeren 
te zien zijn die graan oogsten met 
een maaimachine. Een os tussen 
burries duwt de machine over het 

Reliëfafbeelding van een prehistorische maaimachine. 

korenveld. De halmen komen te
gen een plank liggen. Een man die 
op de machine zit, snijdt elke keer 
een bundel halmen af. Nieuws
gierige onderzoekers hebben deze 
machine nagebouwd en uitgepro
beerd. Het werktel 
O.a. in Wychen (tussen Grave en 
Nijmegen in Nederland) zijn bij 
een opgraving brokstukken gevon
den van een wagen. De vondst 
bevatte genoeg gegevens om de 
wagen na te kunnen bouwen. Dat 
leverde een prachtige constructie 
op. Ook op andere plaatsen zijn 
karren en strijdwagens gevonden 
die laten zien hoe hoog ontwikkeld 
hun vakmanschap was. 

Krijgers 

De Griekse. Romeinse en Ierse 
schrijvers beweren dat de Keltische 
stammen weinig vrede kennen en 
dat er veel onderling geweld is tus
sen de stammen. Hoe dat strookt 
met wat we hierboven beschreven, 
is mij niet duidelijk. 
Er is wel veel strijd zodra de 
Romeinen onze streken proberen 
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Keltische strijders storten zich met ware doodsverachting in het gevecht. 

te bezetten. Ze hebben goed ge
trainde soldaten en hun legioenen 
kennen een strakke structuur. Ze 
hebben doordachte tactieken bij 
hun oorlogvoering. Dit zijn zaken 
die bij de Kelten nou juist ontbre
ken. De Keltische stammen weten 
meerdere keren enkele tienduizen
den krijgers op de been te brengen. 
Uit beschrijvingen van het verloop 
van veldslagen tussen hen en de 
Romeinen blijkt, dat de Kelten met 
grote doodsverachting de Romeinse 
cohorten tegemoet stor~en . Ze 
doen dat echter zonder tactisch 
plan en onderlinge samenhang. 
Hierdoor loopt een treffen met 
de Romeinen bijna altijd in hun 
nadeel af. Dan slaan ze ook in het 
wilde weg op de vlucht. Elk treffen 
kost heel veel mensenlevens. Dat 
zien de Kelten niet eens als een 
groot probleem. Bang voor de dood 
zijn ze niet doordat ze geloven 
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snel weer terug te keren na hun 
reïncarnatie. 
Stamhoofd Ambiorix, een legen
darische strijder in onze streken, 
slaagt er in 54 v.Chr. in een legi
oen Romeinen in een hinderlaag te 
lokken. De overlevering vertelt dat 
er 7000 Romeinse soldaten om
komen. Julius Caesar neemt twee 
jaar lang wraak met de tactiek van 
de verschroeide aarde. In een groot 
deel van het huidige Belgiê en zui
delijk Nederland worden stelselma
tig alle dorpjes en gehuchten ge
plunderd en platgebrand. Het vee 
en de oogstopbrengsten worden 
gestolen of vernietigd en elk men
selijk wezen dat gevonden wordt, 
wordt gedood. Het Eburonenvolk 
wordt echter niet geheel uitgeroeid 
doordat een aantal mensen zich 
tijdig in veiligheid weet te brengen 
bij naburige stammen of in heel 
moeilijk toegankelijke gebieden. 

Standbeeld van Keltenvorst Ambiorix 
in Tongeren (8). 



Neergang 

Rond het begin van onze jaartel
ling hebben de Romeinen het hele 
Keltengebied tot aan de Rijn stevig 
onder controle. Nu er relatieve rust 
is na de veldslagen en moord
partijen, gaan ze over tot het 
romaniseren van de bevolking. Om 
invloed te krijgen, vervolgen ze de 
druïden. Door het uitschakelen van 
de geestelijke leiders raakt de be
volking de mentale oriëntatie kwijt. 
Om de Keltische cultuur verder te 
ondermijnen, gaan de Romeinen 

hun godennamen geven aan de 
Keltische goden. Ook op andere 
manieren dringen ze het Latijn op. 
Deze processen leiden ertoe dat 
in onze streken de Keltische taal 
en cultuur sterk ontregeld raken 
en grotendeels verdwijnen. Wat er 
toch nog in verhalen en gebruiken 
blijft hangen, krijgt nog eens een 
golf van verlies te verduren door de 
kerstening. 
Na het vertrek van de Romeinen 
mengen de Kelten zich met andere 
mensen die uitzwermen over onze 
streken. 

Fantasieafbeelding van een dru'(de. 
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Veelzijdige kunst op een unieke plek 

Tweede zomer OPEN BOSHUT 
weer groot succes 

ANNE PILLEN 

Na de grote belangstelling voor de 

eerste OPEN BOSHUT-dagen vorig 

jaar zomer, waarbij in vier dagen 

tijd meer dan 280 bezoekers over 

de drempel van de Boshut gingen, 

was het even afwachten of het 

publiek ook dit jaar weer in grote 

getale naar het voormalige huisje 

van dichteres Sonja Prins zou ko

men. Stichting Boshut hoopte ook 

op nieuwe belangstellenden. 

Die doelstelling is met OPEN 

BOSHUT 2013 zeker bereikt. 

Huisje 'nooit-te-koop' 

Jong en oud, met familie, vrien
den of alleen; een breed publiek 
was nieuwsgierig naar de Boshut 
aan Het Goordonk 15 in Baarle 

De Boshut zomer 2013. 

Anne Pillen, kunstenaar, beheer
der én bedenker van de OPEN 
BOSHUT-dagen, werkt nog steeds 
verder aan de ontwikkeling van het 
huisje en het omliggende terrein. 

Ze verbetert de binnenruimtes 
en richt, veelal met gerecyclede 
materialen en in een uitgekiende 
stijl, de Boshut steeds verder in. 
Het pand heeft een specifieke en 

Nassau. Fototentoonstelling van Kees van Nunen (Breda). 
Dat het pand en omliggende grond 
eigendom is en blijft van stichting 
Boshut en dus niet voor verkoop 
beschikbaar komt, is inmiddels 
wijd en zijd bekend. 
Men kwam dan ook uit oprechte 
interesse voor de verhalen over 
Sonja Prins, de sfeer van de plek 
en het veelzijdige culturele aanbod. 
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NETWERKBOOM , een kunstproject van Hanneke Adelaar 
en Lenneke te Kiefte (Breda). 

Muzikale presentatie Eva 
Kasbergen(Hilversum) van haar 
fotodagboek Tzigane. 

eigenzinnige charme, die Pillen 
graag wil behouden en versterken. 

Plakband en buisjes 

Pillen brengt bijvoorbeeld meer 
kleur aan op muren en plafonds 
door ze te schilderen in een palet 
van door haar zo genoemde 'Bos
hut-kleuren'. Dat palet ontdekte ze 
tijdens het afpellen en uitmesten 
van de Boshut. waarmee ze startte 
in 2010. De kleuren uit het verle
den die ze gaandeweg tegenkwam. 
brengt ze terug in nieuwe com
binaties en door het gebruik van 
diverse materialen. 
Ook maakt ze kleine wand- en 
plafondmarkeringen met gekleurd 
plakband. een materiaal dat Sonja 

Bezoekers bij sieradenontwerpen van 
Wil Molenaar (Gouda). 

Prins in een kleurloze variant graag 
gebruikte om reparaties aan haar 
huisje uit te voeren. Ta lloze, door 
Pillen onder een lekkend dak 
opgehangen, rode reageerbuisjes 
wekken de indruk dat ze het naar 
binnen druppelende regenwater 
kunnen opvangen. Sonja Prins 
loste dat op door plastic zeiltjes te 
spannen en emmers en bakjes in 
haar huisje te plaatsen. 

Weelderige jungle 

Het omliggende groen onderhoudt 
Pillen zodanig dat de vele aanwezi
ge planten en bomen beter kunnen 
gedijen en uitgroeien. Dood hout 
wordt gesprokkeld en, nadat het tot 
brandhout is gezaagd, opgestapeld 
in de ruimte die Pillen de stookka
mer noemt. 
Afgelopen zomer was het resultaat 
van al dat werk al goed te zien en 
te merken. Het bos oogde fris-
ser en weelderiger dan voorheen, 
waardoor de ruimtes binnenshuis 
koel en donker bleven. Het regel
matige gebruik van de houtkachel 
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in het centrum van de Boshut. 
bleek het klimaat in het huisje al 
behoorlijk te hebben verbeterd. 
Eva Kasbergen, die tijdens haar 
muzikale optreden vorig jaar om 
de vijf minuten haar viool moest 
stemmen, merkte nu op dat haar 
instrument veel beter toon hield. 
Volgens haar een teken van een 
verbeterde luchtvochtigheid. 
De schaarse verlichting met 
kaarsen en led-lampjes kwam de 
intieme en wat geheimzinnige sfeer 
in de Boshut volgens bezoekers 
ten goede. Op de schoon geveegde 
bospaadjes rondom het huisje kon 
men wandelen en zo in de frisse 
lucht de vele, ook daar aanwezige, 
kunstwerken bewonderen. 

Composttoiletjuffrouw 

Net als vorig jaar, vroeg Pillen ook 
andere kunstenaars, fotografen. 
performers en ontwerpers om 
samen met haar een interessant 

Composttollet, mogelijk gemaakt door 
donaties OPEN BOSHUT 2012. 
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Liesbeth Verhoeven (Breda) maakt een portret van een 
bezoekster. 

Gitaristen Ruud Koyen en Wim Singerling (Baarle Nassau). 

en veelzijdig programma samen te 
stellen. 
Twee kunstenaars uit Breda be
naderden Pillen uit zichzelf omdat 
zij een geschikte en definitieve 
bestemming zochten voor hun 
NETWERKBOOM, een uit vele 
breiseis samengesteld hangend 
kunstwerk, waaraan meer dan 175 
mensen uit Breda en omstreken 
hebben meegewerkt. 

Stichting Boshut heeft weinig geld 
en moet kunstenaars dus vragen 
een financiële bijdrage te leveren 
om hun werk te kunnen presen
teren. 
Een vriend van de Boshut bood 
aan om de kosten voor de huis
kamervoorstelling de Goedkeu
ring van theaterduo 'Annemarie, 
Koekoek I' te betalen. zodat deze 
gratis aan het publiek kon worden 



getoond. zonder dat de stichting 
of de actrices daar zelf op zouden 
moeten toeleggen. 
Dit soort genereuze initiatieven zijn 
voor stichting Boshut het bewijs 
dat een toenemend aantal mensen 
een culturele bestemming van 
de Boshut een zeer warm hart 
toedraagt. 

Naast de gulle donaties werden 
er ook boeken van Sonja Prins en 
werk van de deelnemende kunste
naars verkocht. Een deel van die 
inkomsten kan de stichting inves
teren in eenvoudig en kleinschalig 
onderhoud. 
Met de giften van vorig jaar kon 
een stroomgenerator worden 
aangeschaft, waarmee elektrisch 
gereedschap werd aangesloten 
tijdens noodzakelijke reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden. Ook 
kon in het voorjaar een composttoi-

let worden gebouwd met eenvou
dige en gedeeltelijk hergebruikte 
materialen. Dat die aanwinst werd 
gewaardeerd, bleek uit de positieve 
reacties van bezoekers. Na afloop 
van de derde OPEN BOSHUT-dag 
werd tijdens het schoonmaken 
van het toilet zelfs een fooi voor 
de denkbeeldige toiletjuffrouw 
gevonden. 

Groeiende vriendenclub 

De goede banden metRabobank 
de Zuidelijke Baronie en Heem
kundekring Amalia werden dit jaar 
verder versterkt. De Rabobank 
bood opnieuw gratis koffie, thee en 
bonbons aan voor alle bezoekers. 
Leden van Heemkundekring Ama
lia kwamen ook nu weer trouw op 
bezoek, dit jaar op eigen gelegen
heid in plaats van in groepsver
band. 

Een aanta I liefhebbers volgt de 
Boshut sinds vorig jaar via internet 
en sociale media en kan daardoor 
inmiddels 'Vriend van de Boshut' 
worden genoemd. Deze liefhebbers 
namen weer nieuwe belangstellen
den mee. waardoor er niet alleen 
bezoekers uit de regio, maar ook 
van ver daarbuiten met de Boshut 
kennismaakten. 
In totaal kon Anne Pillen op de drie 
OPEN BOSHUT-dagen dit jaar zo'n 
200 bezoekers welkom heten. 

Extra Boshutactiviteit 

OPEN BOSHUT krijgt. als het aan 
de bezoekers én aan stichting 
Boshut ligt, zeker een vervolg in de 
zomer van 2014. 
Er gingen dit keer zelfs stemmen 
op om ook in de winter een OPEN 
BOSHUT-activiteit te organiseren. 
Een aantal kunstenaars en per-

Huiskamer tijdens voorstelling de Goedkeuring van theaterduo "Annemarle Koekoek!" (Haarlem/ 
Breda). 
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formers bood spontaan aan om 
een bijdrage te leveren aan zo'n 
activiteit. 
Sommige bezoekers leek het ook 
een goed idee, vooral als zo'n 
activiteit gecombineerd zou worden 
met een korte winterwandeling in 

de mooie omgeving van de Boshut 
en een kop hete soep of chocola
demelk na afloop bij de houtka
chel. Wie weet. ... Anne Pillen is er 
rustig op aan het broeden, terwijl 
in haar eentje in de Boshut aan het 
werk is. 

Performance in papieren jurken, gemaakt door Liesbeth Verhoeven (Breda). 

Portret van bezoeker door fotograaf Jeroen Niemeijer (Dordrecht). 
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Wilt u op de hoogte blijven van de 
activiteiten in de Boshut? 

Mail uw naam en adresgegevens 
dan naar deboshut@xs4all.nl of 
kijk op www.boshutannepillen. 
wordpress.com 



Belevenissen van Peet Geerts (*28-12-1854, t14-11-1948) 

Ulicoten in de 19e en 20e eeuw 

ANDRÉ MOORS 

In de vorige Van Wirskaante heb meteen met de deur in huis te 

ik een oude foto geplaatst van vallen: op die foto staan zijn 

een echtpaar, keurig in de kleren, grootouders Peet en $jo Geerts 

poserend bij een stoel. Hij met 

pijp, zij met een prachtige muts 

op. Mijn oproep om informatie 

over dat echtpaar leverde succes 

op, want er kwam een reactie 

binnen van ons lid Ad Leijten 

uit Hilvarenbeek. En om maar 

Ad Leijten en zijn vrouw Kitty 
Martens. 

afgebeeld. Die woonden vroeger 

aan de Maaijkant in Ulicoten. Ik 

toog naar Hilvarenbeek en kreeg 

van Ad de nodige informatie. Ook 

maak ik dankbaar gebruik van 

een artikelenserie uit het Baar/e's 

Nieuws- en Advertentieblad 

De opa en oma van Ad, Peet en Sjo 
Geerts ca. 1940. 

jaargang 1947, waarin kleinzoon 

Piet Geerts zijn opa Peet aan het 

woord laat komen. 

Maar eerst iets over Ad en zijn 
vrouw Kitty. 
Ad Leijten is op 12 oktober 1933 
geboren. Hij woonde vroeger in het 
huis op de hoek van de Chaamse
weg-Hazenberg en de Dorpsstraat 
in Ulicoten. Hij is zijn hele arbeid
zame leven werkzaam geweest in 
het onderwijs. De laatste vijftien 

De ouders van Ad, Jan Leljten en To 
Geerts ca. 1942. 
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Ad met zijn ouders ca. 1935. 

Ad en zijn zusje Corrie ca. 1939. 

Peet met zijn onafscheidelijke pijp in 1947. 
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jaar was hij conrector van een mid
delbare school in Tilburg. 
Zijn vader Jan Leijten en zijn moe
der To Geerts baatten in Ulicoten 
op de hoek van de Dorpsstraat en 
de Chaamseweg-Hazenberg café 
'De Veehandel' uit. Pa Jan was ook 
veekoopman. 
Ad is getrouwd met zijn buurmeisje 
uit Ulicoten, Kitty Martens. Zij 
werd geboren op 9 januari 1935. 
Kitty en Ad kregen twee zonen en 
ze hebben ondertussen vijf klein
kinderen. 

Opa Peet zou nu 
bijna 160 jaar geweest zijn 

Peet Geerts werd bijna 160 jaar 
geleden in Ulicoten aan de Maaii
kant geboren, om precies te zijn op 
28 december 1854. Hij overleed, 
bijna 94 jaar oud, op 14 november 
1948. Zijn vrouw Sjo Geerts (dus 
ook met de familienaam Geerts) 
werd geboren in Ulicoten op 31 
oktober 1865 en overleed op 18 
februari 1953. Peet en Sjo kregen 
negen kinderen. Een van die kin
deren was To, de moeder van Ad. 
To was o.a. een zus van Gust, de 
vader van Piet Geerts, de in onze 
streek zeer bekende schrijver van 
stukjes waaronder Mijn briefkes 
naar Canada in Baarle's Nieuws
en Advertentieblad en later Ons 
Weekblad. 
In 'Baols Krantjes' die in 194 7 
verschenen, schreef Piet over de 
belevenissen van zijn grootvader. 

Peet was een werklustige, 
ondernemende man 

Ad Leijten heeft zijn grootouders 
Peet en Sjo nog gekend. 
"Peet was een moedig man, 
werklustig, ondernemend. Was van 
niemand bang, eigenlijk hebben 
dat zijn kinderen ook van hem 



meegekregen. Hij was zijn tijd al 
ver vooruit. Volgens mij was hij een 
van de weinigen die toen al zijn 
kinderen de gelegenheid gaf om te 
studeren. Hij had aan de Maaijkant 
een goede boerderij met wat vee 
en wat grond. In de voorkamer 
was het café. Mensen uit de buurt 
kwamen er een borreltje drinken 
en een potje biljarten." Borreltjes 
verkopen mocht volgens Ad niet, 
want opa had alleen maar vergun
ning A. Maar die trok zich daar 
weinig van aan. 
Opa was een wat bazige man, zo 
blijkt. Ad: "Zoals hij het zei, moest 
het gebeuren. Oma had een totaal 
ander karakter dan opa. Zij hield 
zich altijd van de domme, maar 
was dat absoluut niet. Zij liet haar 
kinderen kiezen, iets wat opa niet 
deed. Oma was veel voorzichtiger 
in haar uitspraken. Zij probeerde 
altijd de kool en de geit te sparen." 
Ad kan zich nog goed herinneren 
dat hij als kind regelmatig bij opa 
en oma kwam. Hij heeft er samen 
met zijn zus Corrie meer dan eens 
in de bedstee geslapen. 

Zoon Fons begint een 

poelierszaak in Breda 

Volgens Ad ging opa Peet in Uli
coten regelmatig jagen. Vele jaren 
bracht hij alles wat hij geschoten 
had, via de Oude Bredasebaan, te 
voet naar Breda. 
"Hij ging dan 's morgens weg en 
kwam 's avonds weer thuis. Groot
vader verkocht dan zijn handel in 
poelierszaak Bertram in de Reiger
straat. Op een gegeven moment 
kwam die zaak te koop. Fons, een 
van de zonen van opa, zocht het 
boerenwerk niet. Als hij van zijn 
vader op de akker moest werken 
had hij altijd wel een smoesje om 
pas later te komen. Dikwijls ging 
hij dan naar de plee, nam een 

Trouwfoto van Fons, zoon van Peet 
Geertsen Truus de Haas ca. 1934. 

sigaar mee en rookte die daar op 
zijn gemak op. 
Op een dag kwam opa terug uit 
Breda en zei tegen Fons: "Ik heb 
de poelierszaak van Bertram ge
kocht, ga daar morgen maar eens 
kijken." Fons hoorde dat aan en 
huilde tranen met tuiten, 
omdat hij in de grote stad een zaak 
moest beginnen. Fons is er wel 
naar toe gegaan. Hij werd wegwijs 
gemaakt door de knecht Kees, die 
al jaren bij Sertram werkte. 
Uiteindelijk heeft ome Fans het in 

Breda heel goed gedaan. Bij zijn 
komst in de grote stad waren er 
drie poelierszaken. Door aankoop 
van beide andere zaken. die hij 
een andere bestemming gaf. bleef 
oom Fans als enige poelier over. 
Dit heeft hem geen windeieren 
gelegd." 

Piet Geerts in 1947 
'aon de praat mee' 

grootvader Peet 

Piet Geerts die jaren lang werkte 
bij de Koninklijke Drukkerij Em. 
de Jong bv, is in onze streek zeer 
bekend. Hij werd o.a. bijzonder 
gewaardeerd als schrijver van 
stukjes waaronder Mijn briefkes 
naar Canada in Baarte's Nieuws
en Advertentieblad en later in 
Ons Weekblad. 
fn 'Baols Krantjes' die in 1947 
verschenen, schreef Piet over de 
belevenissen van zijn grootvader. 
Piet was een uitstekend schrijver. 
Hetgeen hij in 1947 optekende 
uit de mond van zijn grootvader 
Peet, is dan ook erg lezenswaar

dig. 
Wel heb ik vanwege de hoeveef
heid tekst keuzes moeten maken 
en enkele onderwerpen waarover 
opa Peet vertelde, weggelaten. 
Als er jaartallen tussen haakjes 

zijn geplaatst, zijn dat toevoegin
gen van Piet Geerts. 
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Al als kind aan het werk 

Toen ik 12 jaar oud was (1866) 
verliet ik de school en kwam het 
bittere harde boerenleven op me 
afstormen. Twee. soms drie dagen 
in de week kon ik thuis gemist 
worden en moest ik bij andere 
boeren gaan helpen. 

's Morgens om 5 uur, half 6 moest 
je er present zijn en bij winterdag 
ging het recht de schuur in, om 
de godsganse lange dag te dorsen 
met de vlegel. En 's avonds kon je 
dan 20 soms 30 cent in ontvangst 
nemen, die, als ze in dubbeltjes 
uitbetaald werden, in de kloven 
van je hand wegkropen. 
Dat uitbetalen deed meestal de 
boerin. Ze had wat geld in een 
soort witte knikkerbeurs met een 
kantje, die ze met een lint om haar 
middel had gebonden en onder 
de tot aan de grond toe reikende 
rokken meedroeg. Je kunt er wel 
mee lachen maar als de rokken 
omhoog gingen dan was dat voor 
ons boerenknechtjes altijd een blij 
moment, want dan kregen wij ons 
zuur verdiende loon. 
Een portemonnaie heb ik vroeger 
nooit gezien. Als de boeren naar de 
markt gingen hadden zij het geld 
in een grote beurs met een knip, 
veilig opgeborgen in de binnenzak 
van hun veloursen jassen. 

Er was geen kunstmest, beer 
kwam uit Breda 

De middelen om te boeren waren 
heel primitief. Men kende geen 
enkele soort kunstmest. Er werd 
vaak koren gewonnen, dat meer op 
grove bunt leek. Kunstmest is pas 
gekomen rond 1900. 
Vooruitstrevende boeren gingen 
beer halen in Breda. Ze kregen 
die voor het halen. Deze stads-
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beer werd gehaald in lange dichte 
houten bakken die door de boeren 
zelf in elkaar werden getimmerd. 
Met een emmer werd de beer er 
van boven ingegoten. Aan de ach
terkant van de kist zat een houten 
stop. Boven een hoop zwarte grond 
waarin een kuil was gemaakt, werd 
de stop uit de kist geslagen en heel 
de inhoud liep er in 'een adem' uit. 
Die grond haalde men eerst van 
de akkers, kwam op het erf. en 
behalve de stadsbeer ging er ook 
de gier van de koeien bij. De berg 
werd dan aangevuld met oneindig 
veel strussel, stroresten, vlagsel uit 
sloten, enz. De hoop moest vooral 
groot worden, héél groot. Later 
werd dan de mesthoop zorgvuldig 
en over een zo groot mogelijke op
pervlakte verspreid. 

Het viel in de winter niet mee om 
het vee voldoende voer te geven. 
Vandaar dat de boeren vaak met 
de langkar helemaal naar Lage- en 
Hoge Zwaluwe en naar Klundert 
en omgeving reden om 'hopjes' en 
'vrikken' te halen, om in de winter 
aan het vee te voeren. Men was 
dan weg van 's morgens vier tot 

heellaat in de avond. Men reed 
dan altijd met vijf of zes boeren 
gelijktijdig deze lange tocht. 

Erbarmelijk slechte wegen 

Er was hier zo rond 1870. maar 
weinig ontgonnen grond. Vanaf 
de Maaijkant tot Baarle, Alphen 
en Chaam was het één enorme 
hei met zandkuilen en vooral veel 
moerasachtige vennen. Daar tus
sen door liep de nieuwe weg van 
Baarle naar Chaam. Ik noemde dit 
de nieuwe weg omdat deze werd 
aangelegd toen ik nog heel jong 
was (1858). 
Ulicoten was eigenlijk verdeeld in 
een aantal afzonderlijke gehuchten 
die met elkaar verbonden waren 
door heel slechte karrensporen, 
waar langs een slingerpaadje als 
voetpad. In heel Ulicoten was toen 
geen meter verhard. De hoofdweg 
was de zandbaan die liep van 
Baarle naar Meerle. Deze baan 
splitste het dorp, dat in die tijd uit 
18 woningen bestond, in tweeën. 
Midden in het dorp was de weg in 
de winter onvoorspelbaar slecht. 
Zij werd daar door de karren 

Het ouderlijk huis van Ad en daarnaast de stal en het ouderlijk huis van zijn 
vrouw Kitty. 



volkomen kapot gereden, vooral 
tegenover de huidige melkfabriek 
en het karrenspoor dat naar Chaam 
voerde. Het was één grote 'zonk' 
en het water moest daar ter plaatse 
versterven. Met paard en wagen 
kwam men er met veel getob nog 
wel door, maar het vervoer per 
kruiwagen lag 's winters soms 
maanden stil. 
Er waren ook boeren die soms voor 
hun bolderwagen een paard en 
een os hadden gespannen. Zo'n 
span was reusachtig sterk, maar 
de beesten moesten wel op elkaar 
afgestemd zijn. 
Ik weet niet precies wanneer de Fietsen op zeer oude fietsen tijdens de Pruimentoer In Baarle. Met dit soort fiets 
weg van Baarle naarMeerleis maakte Peet in 1897 kennis. 
verhard, maar volgens mij vóór 
1900 (1897). Wel weet ik dat 
men er heel slechte kinderkopjes 
voor heeft gebruikt, die kennelijk 
uit een andere weg kwamen. Ik 
weet dat nog zo goed, omdat wij 
met de keileggers slaande ruzie 
hebben gehad. 
De Ulicotense mensen maakten 
opmerkingen over het slechte 
materiaal dat werd gebruikt. "Ge 
mot 'n gegeven paard niet in de 
bek kijken," zeiden de keileggers, 
waarmee ze wilden zeggen dat 
Ulicoten de weg naar Baarle had 
gekregen. 

Peet maakt kennis met de 
eerste fiets, de eerste auto en 
de eerste vliegmachine 

Wij hadden de burgemeester hier 
in het dorp wonen. ledere dag ging 
hij te voet naar Baarle. met als 
enig gezelschap zijn onmisbare pa
raplu. Want alles ging toen nog te 
voet, ook de burgemeester, om de 
doodeenvoudige reden dat er toen 
nog geen fietsen bekend waren. 
Het was in 1897 dat ik in Alphen 
de eerste fiets zag. Vóór een heel 
groot wiel en achter een kleintje. 

De mensen liepen toen net zo 
hard om een fiets te zien als later 
om de zeppelin. Twee jaar later, ik 
was toen 44 jaar, kocht ik zelf zo'n 
ijzeren 'peerd'. Nou moet je niet 
denken, dat ik met het kopen van 
zo'n ding op wielen tot mee van 
het laatst gewacht had. Integen
deel, ik was de derde in Ulicoten 
die zich met zo'n ding op straat 
waagde. Maar toen kwamen er al 

dadelijk meer. Want drie jaar later 
toen ik met Jan van Opstal die ook 
zo'n vehikel had bij 't Hooghuis 
aan 't strussel vlaggen was. zei die 
tegen mij: "Peet jongen, wat gaat 
't snel vooruit in Ulicoten, want 3 
jaar geleden waren er nog maar 3 
fietsen en nu a113." 't Waren alle-
maal herenfietsen. want de dames
fiets kwam nog later. De geestelijk
heid was hier fel op tegen. Enkele 

Een model van een oude auto zoals die Peet in 1900 
leerde kennen. 
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jaren later bracht ik van Breda toch 
een damesfiets mee, voor mijn 
wederhelft, want vrouwvolk op de 
fiets was ondanks alles, toch een 
vrij algemeen verschijnsel gewor
den. Mijn vrouw heeft echter nooit 
gefietst. "Ik op zo'n ding om mij te 
verongelukken, dank je wel hoor," 
zei ze en ik heb de fiets dan ook 
maar teruggebracht van waar ik ze 
gehaald had. later heelt ze er altijd 
spijt van gehad. 

Het was in Breda dat ik de eerste 
auto zag. Het was na 1900 want 
ik was er die dag met de fiets. 't 
Was in de Boschstraat waar ik 
dat monster tegenkwam. In een 
minimum van tijd stonden alle 
mensen op straat, en ik heb altijd 
horen beweren, dat dat de eerste 
auto geweest is die er in Breda 
kwam. De mensen liepen kris kras 
door elkaar en verschillende zagen 
er een tikje bleek van. De een wist 
dit en de ander dat. Zo hoorde ik 
iemand zeggen: "Ja, ik zag hem 

ginder al aankomen, ik sprong hier 
in dit portaal en hij kwam hier vlak 
naast. 't Was zo'n blikken ding en 
er zaten 2 mensen in." 
Eer ik de tweede auto zag waren 
er weer enkele jaren verlopen en 
de motors kwamen nog later. Hoe 
lang de auto's nu al bestaan weet 
ik niet. maar ik zeg, toen ik de 
eerste zag was het na 1900. 

De eerste vliegmachine zag ik niet 
veel later. Ik meen dat er in 1909 
in Rijsbergen voor het eerst boven 
Nederland werd gevlogen. En ik 
meen dat 'n jaar later door drie 
vliegers een wedstrijd georgani
seerd werd van Holland naar Brus
sel. Die heb ik toen gezien. Ik weet 
nog wel dat de vader van mijn 
vrouw op de akker was en dat er 
eentje zowat recht over hem heen 
kwam en dat hij naar huis kwam 
gelopen en riep: "Ik heb er nog 
nóóit zo recht onder gestaan. En je 
moet weten 't was de eerste die er 
ooit te zien was geweest." 

Sporten 

In mijn jonge tijd was de enige 
sport de biljartsport Voetbal of 
zoiets bestond er niet. Ook van 
toneelspelen had men nooit 
gehoord. Met 't biljarten heb ik 
verschillende prijzen gewonnen en 
ben daar altijd een grote liefheb
ber van geweest. De schaatssport. 
ja, die bestond toen ook. In 1879 
ben ik op de schaatsen naar Den 
Haag geweest met als beginpunt 
Terheijden. De strengste winter is 
die van 1890 geweest. toen zijn er 
heel wat eiken bomen opengevro
ren. Geregeld kon men ze 's nachts 
horen klappen. 

Vrijen en trouwen 

Vroeger wilden ze gewoon niet 
trouwen. Mijn vrouw, ja die was 
pas 25, maar we zijn dan ook 
nicht en neef, maar anders zou ze 
ook nooit gedurfd hebben. Pater 
van den Elzen kwam hier eens een 

In 1940 is de boerderij van Peet en Sjo aan de Maaijkant mooi versierd t.g.v. hun gouden bruiloft. 
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Familiefoto t.g.v. de gouden bruiloft van Peet en Sjo Geerts 1940. Ze zitten in het midden boven de kinderen (4e en Se 
van rechts). Ad Leijten is de 4e jongen van rechts. Alle andere namen zijn bij de redactie bekend. 

lezing houden en daarin zei hij on
dermeer: "Jullie jonge boerenzonen 
en boerendochters van Ulicoten, 
jullie moesten veel meer trouwen. 
Dat zit allemaal maar met een 
hoop groot volk thuis, blijft maar 
bij elkaar wonen en trouwen, daar 
denken ze niet aan. Er kunnen hier 
nog zoveel prachtige boerderijen 
gebouwd worden, maar het schijnt 
dat jullie niet willen of .... niet dur
ven. Jullie pastoor zei tegen mij, ik 
heb goeie parochianen, heel goei 
zelfs. maar ze moesten wat meer 
trouwen en meer zin in elkaar 
krijgen en huisgezinnen stichten en 
zo is het en dan weet ik zeker dat 
jullie dorpje nog eens zal groeien 
en bloeien." 

En zo was het inderdaad lacht de 
oude Peet. Trouwen werd er niet 
veel gedaan en als het gedaan 
werd, dan trouwden ze onder de 
mis van 7 uur. 
Als een koppeltje vree, dan zaten 
die ook niet dag en nacht bij elkaar 
net als tegenwoordig. Nee hoor, 

geen sprake van, om de 3 weken 
of 14 dagen. Elkaar iedere week 
ontmoeten, kwam bijna nooit voor. 
Als een koppel door de week ook 
nog eens bij elkaar geattrapeerd 
werd, dan sprak er heel het dorp 
schande van. Ik ken iemand die 
30 jaren vree en om de 14 dagen 
tegen 8 uur zo eens ging kijken. 
Dan trok hij de deur eens open, 
stak een pijpje op en vroeg: ''Hoe 
gaat het Mie?" Dan was hij weer 
weg. Er waren er maar heel weinig 
die tussen de 20 en 30 jaar trouw
den, veel meer trouwden tussen 
de 30 en 40 en velen trouwden 
helemaal niet. 

Jagen was zijn allergrootste 
liefhebberij 

Als ik al mijn stroo~tochten en 
jachtavonturen die ik vroeger 
beleefd heb moest vertellen, nou 
dan kon je er wel een heel boek 
over schrijven. Toen ik 16 jaar 

met de lichtbak, een ding dat hier 
nog totaal onbekend was. Maar 
we hadden gehoord dat ze zo'n 
ding in Alphen gebruikten en dat 
't goed ging. We schoten die nacht 
dan ook ons eerste wild. Vele 
boeren hadden een geheimzinnig 
lichtje door het veld zien zweven 
en hadden daarom voor 't naar 
bed gaan de deuren nog eens extra 
goed nagekeken. Want ze wisten 
ook niet wat dat voor geheimzinnig 
volk was. 

was, in 1870 dus, gingen een paar Jagen was een grote hobby van Peet. 
vrienden en ik voor de eerste maal De foto is van ca. 1935. 
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De jongedame is de moeder van Ad Leijten, To Geerts. Linksboven Orlk 
Schaerlaekens uit Chaam? Deze mooie foto is gemaakt ca. 1928. 

Toen ik 19 jaar was, besloop ik 
met mijn geweer een stelletje 
eenden en toen ik dacht dicht 
genoeg genaderd te zijn, trok ik 
af. 't Geweer klapte uit elkaar en 
ik voelde 'n stekende pijn aan 
mijn vingers. Het was toen dat ik 
de twee toppen van mijn middel -
vingers ver I oor ...... en inderdaad, 
hij toonde ons de hand waaraan 
genoemde vingertoppen ontbraken. 
Maar de liefhebberij voor het jagen 
was hiermee niet gedaan. 

Ook hebben wij met 12 man eens 
een grote drijfjacht gehouden op 2 
wilde zwijnen. die in de omgeving 
van het Hooghuis hun o::>eratie
gebied hadden. Ze brachten grote 
schade toe aan de veldgewassen 
en wroetten alles onderste boven. 
Met 4 man hadden wij een geweer 
bij. De anderen waren drijvers. 
Veel eerder dan we gedacht had
den, hadden we er al eentje onder 
schot. Van dichtbij werd er een 
schot hagel op het verschrikte 
wildzwijn afgestuurd. Maar in 
plaats van te blijven liggen liep het 
nog harder. Het liep nu juist in de 
goede richting want het geraakte zo 
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totaal omsingeld. Weer klonk een 
schot. Ditmaal werd het schuin 
van voren getroffen. Het zwijmelde 
even. Dan draaide 'teen halve slag 
om en zette zich achter een paar 
ongewapende drijvers. die hun 
klompen onder 't lopen de lucht 
in deden vliegen en liepen wat ze 
lopen konden om het dol geworden 
wildzwijn voor te blijven. Wij zagen 
nu iets wat we eigenlijk nooit 
gedacht hadden, dat 'n wildzwijn 
in z'n nood mensen aanvalt. Het 
kwam nu recht op mij af en ik wist 
dat er gehandeld moest worden. 
Ik sprong achter 'n boom, knielde 
in de sneeuw en liet het op 'n 15 
à 20 meter naderbij komen. Dan 
schoot ik hem recht door zijn kop 
en met een doffe plof viel het voor 
mij in de sneeuw. Morsdood! 

De burgemeesters van Chaam en 
Baarle zijn ons nog proficiat komen 
wensen nu er al een gewassenver
nieler onschadelijk gemaakt was. 
Wij hebben het voor 40 gulden 
in de stad geleverd, en het woog 
80 kg. Het andere zwijn werd een 
week later in Meir geschoten. 
Op mijn 85• verjaardag schoot 

ik mijn laatste haas. Naderhand 
ben ik nog wel eens weg geweest, 
maar het viel toen niet meer mee. 
En trouwens. toen is de oorlog 
gekomen en de moffen moesten 
ook het geweer van de ouden 
Peet hebben maar anders had ik 
misschien nog wel eens de kans 
gekregen om 'n haasje of konijntje 
neer te leggen. 

Vinkentijd 

Van mijn 20 tot mijn 44 jaar, dus 
24 jaar lang ben ik iedere week 
te voet naar de stad geweest met 
een zware korf kippeneieren, 
hazen. konijnen enz. waarmee ik 
mijn klanten afging, die voor het 
grootste gedeelte uit hotelhouders 
bestonden. 
Het enige verkeer dat je toen op 
de weg zag was toen 1 voerman 
van Alphen, 2 van Baarle, 2 van 
Chaam, en 1 van Ulicoten plus 
enkele voetgangers. 
De maand oktober was de vin
kentijd en voor mij een drukke 
maand. Ik ging dan 3 tot 4 maal 
per week naar de stad. Dat heb ik 
30 jaar lang gedaan. Ik droeg dan 
gemiddeld 'n 700 tot l 000 vinken 
mee. Ik heb naar schatting, ruim 
een half miljoen vinken naar Breda 
getransporteerd. Ze kenden mij in 
de stad allemaal en noemden mij 
dikwijls de vinkenman. Later is 
het vinken verboden. Het was een 
mooie tijd die vinkentijd en vaak 
een wedstrijd, wie er het meest 

Een vink. 



De foto is gemaakt ca. 1946. Peet 
Geerts is dan 92 jaar. Twee jaar later 
overlijdt hij. 

kon vangen. 't Is ooit wel gebeurd 
van 150 in een slag maar er waren 
ook jaren genoeg dat er geen en
kele slag van boven de 100 was. 

Het vangen van vinken ging met 
lokvinken, die men op de slag 
zette. In de lente nam men de 
daarvoor uitgekozen vinken en 
brandde ze met een gloeiende 
breinaald de ogen uit en ze werden 
dan gedurende de zomer op een 
donkere plaats gezet. In de herfst 
haalde men dan die blinde vinken 
dan voor de dag en zette ze op de 
slag zodat die vinken, die nu het 
rumoer der natuur om hen heen 
hoorden. dachten dat het lente 
werd . Ze begonnen dan te zingen. 
Zo lokten ze de andere vinken in 
de val. Het blind maken der vinken 
werd echter allang voor het vinken 
zelf verboden. 
Ook het vinken plukken was 
dikwijls een wedstrijd. Een goede 
plukker moest er 100 per uur voor 
zijn rekening kunnen nemen. Dik
wijls zaten we in de drukste dagen 
met een man of 5, 6 te plukken. 
De geplukte vinken werden dan in 

Sjo Geerts, de vrouw van Peet ca. 
1950. Ze Is dan 85 jaar. Drie jaar 
later overlijdt ze. 

bosjes van een dozijn gebonden en 
zo leverde Ik die in de stad af. 

De toekomst 

Op de vraag wat Peet tegenwoordig 
zoal doet, zegt Peet dat hij af en 
toe een boek leest en in de zomer 
wat frut in zijn hofke. Als ik niet 
doodga denk ik wel 100 te wor
den. Ik woon hier nogal in een ge
zonde streek, er wonen hier meer 
oude mensen op de Maaijkant. Tot 

voor kort nog 5 boven de 80. Een 
is er nu gestorven en wel Keeske 
van Steen. Hij telde 81 jaar. Dan 
nog de weduwe Laurijssen, 87 en 
niet te vergeten de weduwe Johan
ne Voeten, die 90 jaren telt en die 
hier in hetzelfde huis woont. Ook 
toevallig hé, de oudste mannelijke 
en oudste vrouwelijke inwoner der 
gemeente onder één dak, zonder 
familie van elkaar te zijn. Wij tellen 
met zijn vieren precies 350 jaren. 
Het is eigenlijk wel aardig dat je 
kunt zeggen: alles wat er leefde 
toen ik kwam, Is nu dood en alles 
wat nu leeft, was er toen niet. 

Piet Geerts 

Dank 

Beste Ad, bedankt voor je reactie 
op mijn oproep in de vorige Van 
Wirskaante voor informatie over de 
foto. Dank zij jou hebben we aan 
de belevenissen van je grootvader 
Peet Geerts weer een aardig his
torisch inzicht kunnen geven van 
het leven en werken in Ulicoten, 
zó lang geleden. En uiteraard ben 
ik ook blij te hebben kunnen put
ten uit het werk van je neef, Piet 
Geerts. 

Piet Geerts (1), de man die het levensverhaal schreef over zijn opa. Piet was 
een begenadigd schrijver en verteller. Rechts op de foto (1980), gemaakt in 
drukkerij Em. de Jong, staat Joep de Jong. 



Arme Amalia (82) 

ANTOON VAN TUIJL 

Met genoegen vermelden we 

weer een serie schenkingen die 

leden bij Amalia binnen brachten 

sinds ons vorige nummer van Van 

Wirskaante. Schenkers weten niet 

altijd of voorwerpen en boeken die 

zij willen afstaan, ook passen in 

de verzamelingen van Amalia. Ons 

standpunt is heel helder. U mag 

alles (wat niet waardeloos of ka· 

pot is) afgeven. Wij kijken wat er 

in onze collecties past en nemen 

dat op. Voor andere zaken van 

waarde zoeken wij een passende 

bestemming of ze gaan naar een 

kringloopwinkel die goede doelen 

steunt. Weggooien is het laatste 

waar we aan denken. 

Wij noteerden de volgende schen
kingen: 
meerdere series boeken werden 
ons aangeboden, waaronder 
boeken over WO 11, schoolboeken, 
romans, tijdschriften, katechese
en liturgieprojecten, fotoalbums 
en boeken over Baarle. Die laatste 
(waaronder een origineel exem
plaar van 'Baarle in de Branding') 
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passen natuurlijk in onze biblio
theek - twee geluidsbanden met 
allerlel muziek - drie verschillende 
viewmasters waarmee je foto's 
driedimensionaal kunt bekijken -

een grote foto van de Hollandse 
kerk - een reeks foto's en papieren 
betreffende Jan Geerts. de vroegere 
smid van Ulicoten - gereedschap 
(schep en borstel met lange stelen) 



waarmee vroeger de bakkersoven 
van het broederklooster schoon
gemaakt werd - een aardewerken 
wandschildje met een afbeelding 
van moeder en kind - een glazen 
citroenpers - een speculaas- of 
taaitaaiplankje - een stapeltje oude 
heemkalenders - een originele 
dakpan van de 'Baarlese dakpan
nen- en siersteenfabriek' - een 
voorloper van de walkman - een 
oude dus nogal omvangrijke mo
biele telefoon - een vast telefoon
toestel- een heel klein radiotoe
stelletje - een stapeltje Carillons. 

Dat zijn vroegere informatiebladen 
van de gemeente Baarle-Nassau. 
Wij hebben er onze verzameling 
mooi mee aangevuld - een kaart 
waarop de 'postzegeltaal' wordt uit
gelegd - een spaarboekje van een 
soldaat uit WO I - een boekwerkje 
dat herinneringen beschrijft van 
een oud-leerling van de Baarlese 
Kweekschool uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw. Dat staat inmid
dels in Bidoc - drie albums van 
Jo Huijbregts. Er zijn dus toch nog 
een paar van zijn albums opgedo
ken! 

De gulle gevers zijn: zuster Anita 
Murmans - Leo Voeten - Frans 
Müesen - Mevr. Marcelis, via 
familie Verheijen en via Tiest Hurks 
- Mevr. Van Zon - Frans Tuijtelaars 
- Jan Laurijssen -Mevr. Van de 
Ven - Jos van Roosendaal - Kin
derenGeerts- Marijke Herrijgers 
- Oud-pastoor Dré Dekkers via 
Toon Jongenelis - Els en Herman 
Janssen - Mevr. Seuntjens - Louis 
Verschueren. 

Alle gulle gevers hartelijk dank! 
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Het m!jsterie van 
de N onnenkui( ontrt!fefd 

De Loretakapel en het klooster Catharinaberg in beeld 

Zondagmiddag 13 april a.s. presenteren wij in de aula van 
het Cultureel Centrum een 

extra Van Wirskaante met bovenstaande titel. Op basis van uitgebreid 
archiefonderzoek komt u heel veel te weten over de kapel en het klooster die in de 

17e en 18e eeuw op de hoek van de Nonnenkuil/Hoogbraak stonden. 
We tonen u in deze extra Van Wirskaante zelfs prachtige originele tekeningen 

van die gebouwen. En u kunt ook opmerkelijke zaken lezen over het leven 
en werken van de zusters die daar woonden. 

Voor de Baarlese geschiedenis een unieke uitgave! 

• 
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Activiteitenkalender 2014 

Januari April Laermolen in Hoogstraten. 
Zo 05 Nieuwjaarsbijeenkomst Za 05 Geleide wandeling Vertrek 09.00 uur aan het 

in de MFA aan de (8 km) naar de Heemhuis. 
Sernardusstraat in Ulicoten dodendraadreconstructies Za 24 Heemreis 'WO I in de 
van 10.30 tot 13.00 uur. in Zondereigen. Limburgse grensregio'. 
Van 13.00 tot 16.CO uur Zo 06 Open huis in het 
fototentoonstelling 'Grote Heemhuis van 10.30 Juni 
Gezinnen'. Deze zondag is tot 12.30 uur. Zo 01 Vroege vogeltocht Vertrek 
er geen open huis in het Zo 13 Presentatie extra Van om 05.00 vanaf het 
Heem huis. Wirskaante 'Het mysterie Heem huis. 

Di22 Lezing 'Bomen in de van de Nonnenkuil Zo 01 Open huis in het 
kunst' in de aula van ontrafeld' en aanbieding Heemhuis van 10.30 
het Cultureel Centrum. Roggerentjes 2014. tot 12.30 uur. 
Aanvang 19.30 uur. Plaats: aula van het Vr 13 Lokale Heemdag. Aanvang 

Cultureel Centrum, 12.00 uur in de aula van 
Februari aanvang 13.30 uur. het Cultureel Centrum. 
Zo 02 Open huis in het Di, do, vr 22-24-25 Za 21 Heemreis 'WO I in de 

Heemhuis van 10.30 Archeologische dagen Westhoek'. 
tot 12.30 uur. basisscholen Baarle. 

Di 18 Ontvangst en Plaats: aula van het Juli 
informatieverstrekking aan Cultureel Centrum, Zo 06 Open huis in het 
nieuwe leden die zich in aanvang 09.00 uur. Heemhuis van 10.30 
2013 hebben aangemeld. Zo 27 Deelname aan tot 12.30 uur. 
Plaats: Heemhuis, Erfgoeddag met als Do 10 Avondwandeling. Vertrek 
aanvang 19.30 uur. thema 'Grenzeloos'. 19.00 uur vanaf het 

Za 22 Muziekmiddag in de aula Officieel inrijden van de Heemhuis. 
van het Cultureel Centrum. Dodendraadroute, een Za 19 Fietstocht naar 
Aanvang 13.30 uur. fietstocht van 38 km, met herinneringen uit 'WO I in 

infoborden, reconstructies Turnhout'. 
Maart en opgenomen verhalen. 
Zo 02 Open huis in het Augustus 

Heemhuis van 10.30 Mei Zo03 Open huis in het 
tot 12.30 uur. Zo 04 Open huis in het Heemhuis van 10.30 

Di 18 Algemene Heemhuis van 10.30 tot 12.30 uur. 
ledenvergadering in de tot 12.30 uur. Wo20 8ernardusvoetbedevaart 
aula van het Cultureel Vr09 Archeologische dag 5de en naar Ulicoten. Vertrek 
Centrum. 6de leerjaar Zondereigen 17.30 uur vanaf het 
Aanvang 19.30 uur. van 09.00 tot 15.00 uur. Heem huis. 

Zo 30 Vroege vogeltocht Vertrek Za 17 Bezoek aan Natuurpunt Za 23 Fietstocht langs kapelletjes 
om 08.00 uur vanaf het Markvallei (Klapekster in Weelde. Vertrek 13.30 
Heemhuis. in Wortel-Kolonie) en de uur vanaf het Heemhuis. 
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September kader van de 'Dag van de van Kees en Gerda 
Zo07 Open huis in het Trage Weg. Norbart 

Heemhuis van 10.30 tot Di 21 Lezing door Ad Rooms Za 22 Lange wandeling. Vertrek 
12.30 uur met presentatie met als thema 'Het Rijke om 09.00 uur vanaf het 
van de 2se Heemkalender. Roomse Leven'. Plaats: Heemhuis. 

Zo 14 Open Monumentendag. aula van het Cultureel 
Za 20 Wandeling in het gebied Centrum. Aanvang December 

van de Landinrichting 19.30 uur. Zo 07 Open huis in het 
in Zondereigen. Vertrek Heemhuis van 10.30 
09.30 uur vanaf het November tot 12.30 uur. 
Heem huis. Zo 02 Open huis in het Di 16 Kerstviering vanaf 19.30 

Heemhuis van 10.30 uur in de aula van het 
Oktober tot 12.30 uur. Cultureel Centrum. 
Zo 05 Open huis in het Za 15 Baarlese mensen en Za 27 Winterwandeling. Vertrek 

Heemhuis van 10.30 gebeurtenissen uit de om 09.00 uur vanaf het 
tot 12.30 uur. afgelopen 30 jaar in beeld . Heem huis. 

Zo 19 (Wandel)activiteiten in het Keuze uit foto-schenking 

Op 17 mei wordt ook een bezoek gebracht aan de Laermolen in Hoogstraten. 
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Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren 

Aannemingswerken - schrijnwerkerij 

Haneveer b.v.b.a. 
Wiekenweg 15 Baarle Hertog T: 0032-014-690000 

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

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

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

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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