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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 
houdt zich actief bezig met het 
erfgoed van onze gemeenten. Dit 
om de kennis ervan te vergroten, 
het waardevolle te behouden en 
te beschermen en de verzamelde 
gegevens voor iedereen beschikbaar 
te stellen. De kring verzamelt hiertoe 
informatie over velerlei onderwerpen 
uit het heden en verleden van Baarle, 
Castelre, Ulicoten en Zondereigen.

Overname van artikelen of gedeelten 
ervan is toegestaan mits bronvermel-
ding. 
Losse nummers van Van Wirskaante 
zijn te verkrijgen voor E 5,00 per stuk.

Openingstijden van het Heemhuis, 
Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog:

Colofon

• Elke woensdagavond van 
19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van  
de maand van 10.30 tot 12.30 uur

Contact:
Voorzitter Ad Jacobs, 

Baarle-Nassau (013 5078258)

Vice-voorzitter Jef van Tilburg, 
Baarle-Hertog (014-699252)

Secretaris Maria Voeten, 

Baarle-Nassau (013 5078133)

Penningmeester Johan Cornelissen.

Baarle-Nassau (013-5078227)

Internet: www.amaliavansolms.org  
E-mail: info@amaliavansolms.org 

Gezinslidmaatschap e 20,-.

Persoonlijk lidmaatschap e 15,-.

Bankrelaties:

• Rabobank  
 De Zuidelijke Baronie 

 rekening 10.38.94.969

• KBC Baarle-Hertog 

 rekening 733-3023880-32

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1250.
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Voorwoord

Amalia heeft het nieuwe jaar 

prima ingezet met de traditionele 

nieuwjaarsreceptie.

Deze keer in de Bremerpoort, de 

nieuwe multifunctionele accom-

modatie in Ulicoten. Het werd een 

druk bezochte en gezellige recep-

tie en natuurlijk genoten we weer 

van de lekkere wafels van Marcel 

Gulickx. Bovendien kon men 

de tentoonstelling over de grote 

gezinnen in Ulicoten bekijken en 

Bestuurslid Jan Willekens is de 
coördinator van alle werkgroepen 
binnen onze vereniging.

Een beeld van de bijzonder geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst.

ook daar was veel belangstelling 

voor.

Tijdens mijn nieuwjaarswens heb 
ik aangegeven dat het leggen van 
verbindingen belangrijk is in onze 
samenleving. Onze vereniging is 
daar het afgelopen jaar bijzonder 
goed in geslaagd.
Door deze verbindingen zijn er 
samenwerkingsverbanden ontstaan 
richting ons WO I project .
Samen een groot project oppak-
ken en samen tot een goed einde 
brengen is natuurlijk de kracht van 
een dergelijk samenwerkingspact. 
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Ronnie en Christel Geudens-van Gils, samen met hun 
kinderen, werden verrast met de mededeling dat zij ons 
1599e en 1600e lid zijn. 

Laten we daarom dit jaar op 
dezelfde wijze verder gaan met 
het ontwikkelen en uitvoeren van 
gezamenlijke activiteiten.

Amalia stelt jaarlijks een gevari-
eerde activiteitenkalender samen 
voor haar leden.
Activiteiten die georganiseerd 
worden door leden en vrijwilligers. 
Deze zetten zich in om de  activi-
teiten te doen slagen. Dit vraagt 
over het algemeen veel tijd en 
energie van deze mensen maar die 
hebben dat er graag voor over.
Wel kom je regelmatig dezelfde 
leden tegen die zich actief inzetten 
voor Amalia. Zij zijn dikwijls ook 
binnen onze werkgroepen actief. 
Leden die actief willen zijn binnen 
Amalia kunnen dat uitstekend 
via de bestaande werkgroepen. 
Deze zijn de draaischijf van onze 
vereniging en van belang is dat zij 
een goede bezetting hebben en 
houden.

Jan Willekens coördineert de werk-
groepen. Hij kan u hierover alles 
vertellen en u ook introduceren bij 
de werkgroep die uw belangstelling 
heeft.

Het gaat goed met Amalia en dat 
willen wij u graag vertellen op onze 
38e Algemene Ledenvergadering 
op dinsdag 18 maart 2014.
Plaats van handeling is de aula 
van het Cultureel Centrum in 
Baarle. Aanvang 19.30 uur.

Voor deze Algemene Ledenver-
gadering ontvangt u bij deze Van 
Wirskaante de uitnodiging. Onze 
secretaris en penningmeester zor-
gen voor beknopte informatie over 
het afgelopen verenigingsjaar.
Het bestuur rekent er op dat u deze 
informatie vooraf doorkijkt zodat de 
vergadering vlot kan verlopen. 

De Algemene Ledenvergadering is 
de belangrijkste bijeenkomst van 
onze vereniging. Het bestuur legt 
dan verantwoording af over activi-
teiten en financieel beleid.
Op deze vergadering kan u ideeën 
en voorstellen inbrengen. Dit wordt 
door ons bijzonder op prijs gesteld. 
Wij rekenen op een ruime belang-
stelling op 18 maart aanstaande.

Ook het afgelopen jaar hebben wij 
toch weer veel nieuwe leden kun-
nen verwelkomen. Dat we de kaap 
van 1600 leden zouden passeren 
had ik echter niet verwacht. De 
teller stond op 1 januari al weer op 
1616 leden. Een geweldig aantal 
toch!

In december meldden Ronnie en 
Christel Geudens-van Gils uit Meer 
(België) zich aan. Christel is gebo-
ren en getogen in Ulicoten. 
Zij waren blij verrast toen op onze 
nieuwjaarsreceptie bleek dat zij 
ons 1599e en 1600e lid waren. 
Samen kregen zij het boek ‘Ons 
Baarle’ en een prachtig boeket 

bloemen. Om kennis te maken met 
onze vereniging mogen ze gratis 
deelnemen aan onze lokale heem-
dag van dit jaar.

Dat Amalia blijft groeien heeft te 
maken met de kwaliteit van onze 
vereniging en de enthousiaste 
hartelijkheid binnen onze vereni-
ging. Wij zullen er samen alles aan 
doen om dit enthousiasme en die 
hartelijkheid vast te houden.

Iedereen die hieraan meewerkt of 
meegewerkt heeft, wil ik hiervoor 
hartelijk danken.

Ad Jacobs, uw voorzitter



6       van wirskaante 2014/1

ANDRÉ MOORS 

Zoals zoveel Brabantse jongens 

was bakkerszoon Jan in de 

beginjaren ‘50 in Lierop misdie-

naar. Toen droomde hij er van om 

priester te worden. Zoals we weten 

koos hij uiteindelijk een heel 

andere richting. Toen hij wethou-

der werd in de gemeente Someren 

(Lierop behoort tot die gemeente) 

was dat de opstap naar het bur-

gemeestersambt. Als de Baarlese 

burgemeester Kortmann in 1990 

vertrekt naar Oisterwijk, sollici-

teert Jan en wordt hij benoemd. 

Hij blijft dat tot juli 2012.  Alle 

reden om op de koffie te gaan bij 

Jan en zijn vrouw Ria en te praten 

over die burgemeestersperiode. 

Uiteraard komen er ook  andere 

interessante gespreksonderwerpen 

uit zijn leven aan de orde, zoals 

zijn grote liefde voor sport in zijn 

algemeenheid, voetbal in het 

bijzonder. Wist u dat Jan in het 

“Wij willen hier nooit meer weg. Baarle is bijzonder en een 
ontzettend fijn dorp om in te wonen”  

   

Aon de praot mee.... (53)
oud-burgemeester Jan Hendrikx

voetbal ooit topscorer is geweest 

van Europa? Wel, ook dit verras-

sende feit komt in dit interview 

aan de orde.   

Als voorzitter van de gemeen-

teraad verleende Jan altijd het 

woord aan de raadsleden. Deze 

keer is het woord aan Jan!   

Wie is Jan Hendrikx

Jan wordt geboren in Lierop op 17 
juli 1944. Over een paar maanden 
wordt hij dus zeventig. Lierop, 
gelegen tussen Helmond en Weert, 
is volgens hem te vergelijken met 
Ulicoten. Het is een kerkdorp 
van Someren. De ouders van Jan 
hadden in Lierop een winkel en 
een bakkerij. Vader Frans wordt ge-
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boren op 8 mei 1912 en overlijdt 
op 22 februari 1991. Moeder Jet 
van den Boomen wordt geboren 
op 12 november 1910 en overlijdt 
op 28 oktober 2000. In het gezin 
waarin Jan opgroeit, worden zeven 
kinderen geboren. Zijn oudste 
broer heet Albert. Daarna ziet Jan 
het levenslicht, gevolgd door Hans, 
Theo, Peter, zus Marijke en broer 
Frans.
Op 10 oktober 1972 trouwt Jan 
met Ria Raijmakers uit Mierlo-
Hout. Zij krijgen vier kinderen, 
achtereenvolgens hun dochters 
Femke, Dymphy, Lieke en hun 
zoon Martijn. Bijzonder gelukkig 
zijn Jan en Ria met hun zeven 
kleinkinderen: Niels, Aukje, Joris , 
Fenne, Jente, Casper en Lola. 

De jeugdherinneringen van Jan

Zoals eerder vermeld, de ouders 
van Jan hadden een winkel en een 
bakkerij, precies tegenover de kerk 
in het centrum van Lierop. Boven-
dien had vader een taxibedrijf.  
“De winkel werd bediend door mijn 
moeder. Vader stond altijd in de 
bakkerij. Drie keer in de week reed 
hij met zijn auto naar klanten in 
het buitengebied om er bestellin-
gen op te nemen en om brood en 
andere levensmiddelen te leveren. 

Een van de kinderen, ik ook, moest 
dan altijd mee om onze pa daarbij 
te helpen. Ik had daar een gruwe-
lijke hekel aan. Geweldig was wel 
dat wij dan in dat buitengebied 
over de karrensporen stiekem auto 
mochten rijden. Al op mijn tiende 
kon ik goed auto rijden. Later 
haalde ik binnen een tijdsbestek 

van zes weken mijn rijbewijs. Onze 
pa vervoerde met zijn taxi regelma-
tig mensen naar bijvoorbeeld het 
ziekenhuis. Iedere zondag haalde 
hij mensen op in het buitengebied 
en bracht ze naar de kerk. Na 
afloop dronken die mensen dan bij 
ons thuis een bakje koffie, waarna 
onze pa ze weer naar huis reed. 
Voor de jaarlijkse paardenmarkt in 
Hedel hing hij ieder jaar een briefje 
aan een boom waarop stond dat 
mensen met hem mee konden 
rijden naar Hedel. Zijn busje zat 
dan altijd vol met Lieropse boeren,” 
aldus Jan.

Zijn ouders waren kennelijk 
gemakkelijke mensen. Ze deden 
volgens hem nooit moeilijk. Ze 
hadden het heel druk met hun 
werk. Mede daarom moesten Jan 
en twee van zijn broers na de 
lagere school naar kostschool. 

ca. 1948: V.l.n.r. Albert, Hans en Jantje Hendrikx. 

Deze foto is gemaakt in 1954 t.g.v. het koperen huwelijksfeest van de ouders 
van Jan. Achteraan v.l.n.r. Albert, vader Frans, Hans, Jan, moeder Jet. 
Vooraan v.l.n.r. Theo, Frans junior (bij vader op schoot), Marijke en Peter.



8       van wirskaante 2014/1

Lagere school

“Op de lagere school kon ik goed 
mee. Op een van mijn rapporten 
stond wel een keer vermeld, let op 
ouders, Jan kan goed mee, maar 
de school is maar van een mid-
delmatige kwaliteit! Je blonk er dus 
al gauw uit. Dorpsscholen liepen in 
die tijd gewoon achter bij stedelijke 

scholen. De opmerking van die 
onderwijzer was dus wel terecht. 
In de eerste klas van het seminarie 
in Heeswijk bleef ik dan ook al 
meteen zitten. Ik heb trouwens op 
school altijd goed opgepast. Deed 
geen kattenkwaad. Ik was iemand 
die niet opviel. Niet in negatieve 
zin en ook niet in echt positieve 
zin. We werden door de leerkrach-

ten en de pastoor goed opgevoed. 
We moesten ook iedere dag naar 
de kerk.”
Het rapport van Jan van de laatste 
klas van de lagere school zag er 
toch wel goed uit (zie foto). “Dat 
klopt. Alleen zingen hè, dat heb ik 
nooit gekund! Ook vandaag de dag 
niet. Je zal mij nóóit horen zingen,” 
aldus Jan. 

Jan heeft in 1951 zijn Eerste Heilige 
Communie gedaan.

De vier misdienaars van het zusterklooster in Lierop maken in 1953 een 
dagtocht naar Kevelaar. V.l.n.r. Ad van Schalen, Jan Hendrikx, Harrie van 
Schalen en Albert Hendrikx. 

Uit het 6e klasrapport blijkt dat Jan een uitstekend leerling 
was. Alleen dat zingen........!
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Misdienaar Jan wil graag 
priester worden

De kinderen in het ouderlijk gezin 
moesten van vader en moeder 
iedere dag naar de kerk. Jan: 
“Uiteraard werd ook ik misdienaar, 
samen met mijn oudste broer. We 
waren dat niet in de kerk, maar 
bij de zusters. Hun klooster stond 
vlakbij ons ouderlijk huis. Ik wilde 
na de lagere school heel graag op 
kostschool, want ik wilde priester 
worden. De pastoor en de kape-
laan stimuleerden dat. Die stelden 
het allemaal heel mooi voor. Je 
kreeg het eigenlijk met de paplepel 
ingegeven. Ook mijn moeder vond 
het prachtig dat ik priester wilde 
worden.”
In september 1956 gaat Jan naar 
het seminarie van de Norbertijnen 
in Heeswijk voor zijn priesterop-
leiding. Hij is er intern met 120 
andere jongens. 
“Pas in december, na bijna vier 
maanden, kwam ik voor het eerst 
thuis. Echt heimwee had ik er niet. 
Groot voordeel was namelijk dat 
mijn oudste broer daar ook intern 
was en priester wilde worden. Alle 
120 jongens hadden daar een 
eigen celletje waar ze sliepen. Om 
half zeven stonden we op. Het eer-
ste wat we dan deden was buiten 
een frisse neus halen. We liepen 
dan wat rondjes op de cour. Dan 
gingen we naar de kapel voor wat 
meditatie. Pas om half acht kregen 
we ontbijt. Maar één keer per week 
gingen we in het badhuis onder 
de douche. Dan verschoonden wij 
ons en deden de vuile was in een 
zak. Om de drie weken kwamen 
ze van thuis de zak met wasgoed 
ophalen. Dan mochten die een half 
uurtje blijven. Als Kerstmis voorbij 
was kwam je pas weer met Pasen 
thuis. De volgende vakantie was 
dan de grote vakantie.”

Jan (rechts) met zijn broer Albert als misdienaar in het klooster van de zusters 
in Lierop. Foto ca. 1954.

Op het gymnasium in Heeswijk werd heel veel gesport. Op deze foto uit ca. 
1959 is Jan (2e van links) te zien tijdens atletiekwedstrijden.

Elftalfoto uit ca.1961 op het sportveld van het gymnasium. Jan zit uiterst 
rechts op zijn hurken.
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Op het internaat werd veel gedaan 
aan recreatie en sport. Jan vond 
dat erg fijn. 
“Het was er best wel streng, zeker 
gemeten naar de maatstaven van 
tegenwoordig. Het eerste studiejaar 
viel mij enorm tegen. Van een hele 
hoop dingen die tijdens de lessen 
aan de orde kwamen had ik nog 
nooit gehoord. Dat gold ook voor 
andere jongens uit de dorpen. Uit 
die dorpen, ik ook, bleven er veel 
zitten. Ook in het vierde studiejaar 
bleef ik zitten. Vooral Grieks en 
Latijn vond ik heel lastig. Mijn 
idee om priester te worden bleef 
de eerste studiejaren bestaan. Tot 
ongeveer halverwege het vierde 
studiejaar. Mijn broer was na het 
derde jaar gestopt met zijn priester-
opleiding en is toen een bakkers-
opleiding gaan volgen. Een jaar 
later had ik er ook geen zin meer 
in. Ik wilde wel het gymnasium 
blijven volgen, maar dan van thuis 
uit. Ons moeder en haar broer 
probeerden mij dat uit het hoofd 
te praten. Dat is ze gelukt, want 
ik ben wel op kostschool gebleven 

maar niet meer studerend voor 
priester. Dat  was toen wel een 
teleurstelling voor mijn moeder. 
Een priester in het gezin had ze 
heel mooi gevonden. Toen ik later 

verkering kreeg met Ria was het 
eerste wat ons moeder vroeg of 
daar een geestelijke in de familie 
was!” 

Afronding studie aan 
gymnasium

Uitgaan tijdens zijn studie aan het 
gymnasium was er volgens hem 
niet bij. Wel mochten de studenten 
wandelen, de eerste jaren met 
begeleiding, de hoogste klassen 
zonder begeleiding. “Echt Dré, ik 
ben tijdens mijn studietijd in Hees-
wijk nooit in een café geweest. 
Alcohol drinken was er niet bij. 
Dat je puberale gevoelens begon 
te krijgen, daar werd aan voorbij 
gegaan. Ik moet wel zeggen, wat 
er tegenwoordig in de Kerk en op 
katholieke scholen allemaal boven 
water is gekomen, daar heb ik 
totaal geen last van gehad.”
Jan zegt tot op de dag van vandaag 
blij te zijn dat hij bij de Norber-

De 4e klas van het gymnasium in Heeswijk in 1961. Ook Jan (2e bank 
vooraan, met rechtse hand onder zijn hoofd), luistert aandachtig naar de 
Norbertijnse docent.

1964: De eindcijferlijst van Jan op het gymnasium in 
Heeswijk. Het was maar kantje boord of Jan was niet 
geslaagd. 
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tijnen intern is gebleven. “Had ik 
dat niet gedaan, dan had ik mijn 
gymnasiumdiploma nooit gehaald. 
Ik was nou eenmaal geen hoogvlie-
ger en had structuur en regelmaat 
nodig.”
Na het laatste studiejaar doet Jan 
in 1964 examen en slaagt volgens 
zijn zeggen met de hakken over de 
sloot. “Ik heb bij mijn eindexamen 
ontzettend veel geluk gehad. Voor 
Grieks en Latijn moest je een zes 
halen. Zo niet, dan was je gezakt. 
De jongen die vóór mij naar binnen 
was gegaan voor het mondeling 
eindexamen Grieks, bleef bijna 
drie kwartier binnen. Daardoor had 
ik een kwartier meer tijd om de 
Griekse tekst te bestuderen die je 
normaal gesproken vlak voor het 
naar binnen gaan kreeg. Ik kan je 
verzekeren, wat was ik blij dat ik 
geslaagd was.”  

Vervulling militaire dienst

De volgende stap in het leven 
van Jan is het vervullen van de 
militaire dienstplicht. Begin  1965 
wordt hij opgeroepen. Hij is dan 
twintig jaar. Zijn militaire opleiding 
krijgt hij in Maastricht. Daarna 
is hij veertien maanden gelegerd 
in de Saksen Weimar kazerne in 

Jan (2e van rechts) zit in 1966 in militaire dienst en 
neemt met collega-soldaten deel aan de Vierdaagse van 
Nijmegen.

Prinsjesdag 1965. Jan is dan in vol 
ornaat deelnemer aan het ere-escorte 
voor de Gouden Koets.

Arnhem, bij het garderegiment gre-
nadiers, een infanteriecompagnie. 
“Ik heb regelmatig bij bijzondere 
gelegenheden als Koninginnendag, 
Prinsjesdag, bij het huwelijk van 
Beatrix of bij de ontvangst van een 
hoge buitenlandse pief mee de ere-
wacht gevormd. Wij stonden dan 
vlak bij de Koninklijke gasten. We 
mochten niks zeggen, alleen maar 
strak voor ons uit kijken. Af en toe 
viel er wel eens eentje flauw. Als 
grenadiers droegen we een heel 
mooi pak, op ons hoofd een mooie 
berenmuts. Wij moesten trouwens 
ontzettend veel oefenen in het 

De huwelijksdag van prinses Beatrix op 10 maart 1966. De erewacht van het garderegiment 
Grenadiers (incl. Jan, 4e van rechts) staat op wacht voor het Paleis op de Dam. 
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exerceren. Want als we met 120 
man voor de gouden koets uitlie-
pen, mocht niemand maar dan ook 
niemand uit de pas lopen.”

Ik vraag Jan of de grenadiers na zo 
lang in vol ornaat voor bijvoorbeeld 
het Paleis op de Dam gestaan te 
hebben, door de Koningin verrast 
werden met een traktatie. “Nee 
nooit. Na afloop van de plechtighe-
den gingen we meteen terug naar 
de kazerne. Of ik bij mijn afzwaai-
en  korporaal was, weet ik niet 
meer. Ik denk soldaat 1e klasse,” 
aldus Jan.    

Sociologiestudie aan de 
universiteit van Tilburg  

Meteen als Jan is afgezwaaid, 
neemt hij deel aan de introductie-
weken aan de toenmalig Katho-
lieke Hogeschool van Tilburg. 
“Sociologie was toen een heel 
moderne studie, een modevak, een 
beetje de tijd van de Flowerpower. 

Ik arriveerde in Tilburg keurig in 
mijn pak met stropdas en ben er 
vertrokken in een trui. Een pak en 
een stropdas waren toen namelijk 
helemaal uit de mode. Binnen de 
studie heb ik me gespecialiseerd in 
planologie. Op de Westermarkt in 
Tilburg zat ik op kamers. Ik huurde 
een kamer bij een jong gezin. 

Na ruim twee jaar kreeg ik een stu-
dentenflat in de Professor Verber-
nestraat. Wat uitgaan betreft hield 
ik mij altijd rustig. Op donderdag-
avond ging ik wel eens met een 
paar medestudenten iets drinken 
in de binnenstad. Ik was ook niet 
bij een studentenvereniging. In de 
weekenden ging ik altijd naar huis. 
Vooral ook omdat ik dan kon voet-
ballen bij de voetbalclub in Lierop. 
Na vijf jaar ben ik afgestudeerd.”

Jan leert Ria kennen, trouwt 
met haar en vindt werk            

Tijdens de studie van Jan in 
Tilburg, als hij zoals gebruikelijk 
tijdens het weekend in Lierop is, 
leert hij Ria kennen. 

onverantwoord dat ik dan wat 
pilsjes had gedronken. Het is geen 
excuus, maar bijna iedereen deed 
dat toen gewoon.”
Na een volgens Jan ‘model’-verke-
ringstijd van ruim vijf jaar trouwt 
hij met Ria op 10 oktober 1972.  
     

Ria doet in 1954 haar Eerste 
Heilige Communie in een prachtige 
communiejurk.

Ria op 1 augustus 1966 als 19-jarig 
meisje.

Ria: “Ik zat in1967 bij de nonnen 
in Lierop op de huishoudschool. 
Daar leerde ik een vriendin ken-
nen. Dat was een nicht van Jan. Ik 
zat die zondagavond met haar in 
een kroeg. Mijn vriendin belde toen 
naar Jan en zei tegen hem, kom 
maar eens hier naar het clubhuis 
van de voetbalclub. Daar zit mis-
schien wel een meiske voor jou. 
Nou, Jan is gekomen en zo is het 
begonnen.” 
Jan: “Ik mocht van ons thuis 
altijd het bakkersbusje meene-
men. Ik heb toen ik Ria leerde 
kennen ‘s avonds haar mobyletje 
ingeladen en zo heb ik haar naar 
huis gebracht. De weken daarna 
gingen we iedere zondag dansen 
in Lierop. Eigenlijk toch wel heel 

‘Beatle’ Jan trouwt met Ria op 
10 oktober 1972.
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Een paar maanden voor het huwe-
lijk – het was toen een moeilijke 
tijd om aan een baan te komen – 
kan Jan aan de slag bij een ste-
denbouwkundig bureau in Venlo. 
Hij werkt er gedurende acht jaar. 
Na hun huwelijk betrekken Ria en 
Jan in Venlo een flatwoning waar 
ze twee jaar blijven wonen. Daar 
wordt ook hun eerste kind, dochter 
Femke geboren. Na die twee jaar, 
in november 1974, kopen Jan en 
Ria in Lierop een twee-onder-een-
kapwoning.  Daar hebben ze in 
totaal zes jaar gewoond, waarna 
ze een nieuw vrijstaand huis laten 
bouwen in Lierop. Na het afscheid 
in 1980 van zijn collega’s bij het 

stedenbouwkundig bureau in Ven-
lo, gaat hij werken bij de gemeente 
Deurne op de afdeling planologie 
en volkshuisvesting. Zijn interesse 
in gemeentelijk politiek groeit daar-
door. Voor u daarover het nodige 
kan lezen, eerst even wat aandacht 
voor de kennelijk grote voetbalca-
paciteiten van Jan.

Topscorer van Europa!
 
Voetballen is altijd een grote hobby 
van Jan geweest. Hij en zijn oud-
ste broer kregen als kind van hun 
ouders één paar voetbalschoenen. 
Jan trok dan de rechtse aan, zijn 
broer die links was, de linkse. Vlak 

bij huis trapten ze dan een balletje. 
In Lierop speelt Jan vanaf ca.1964 
bij de plaatselijke voetbalclub.  
“Lierop speelde toen in de laagste 
afdeling van de KNVB afdeling 
Noord-Brabant. Ik stond al heel 
gauw in het eerste elftal. Wij won-
nen altijd met grote cijfers en ik 
maakte veel doelpunten. Op een 
gegeven moment gaat dat opval-
len en verscheen er een artikel in 
een regionaal dagblad. Boven dat 
artikel stond de kop: ‘Topscorer 
van West-Europa speelt in Lierops 
vaandelteam’. Na de eerste acht 
wedstrijden in die competitie 
was ons doelgemiddelde 91-2. 
Van die 91 doelpunten had ik er 

Een krantenartikel van 2 december 1964. Kort daarna volgt ook de landelijke pers. Jan is dan als 
speler van de voetbalclub uit Lierop topscorer van West-Europa!
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34 gemaakt. Aan het einde van 
het seizoen had ik er ruim 70 
gemaakt. Die journalist verzon er 
bij dat een jongen van het vierde 
team van AC Milaan tussentijds 
op de tweede plaats stond met 27 
treffers. De derde plaats schreef 
die journalist, was op dat moment 
voor Pietje Slegers, linksbinnen van 
Lierop met 26 doelpunten. Ook in 
de landelijke pers, de Volkskrant 
en de Telegraaf verschenen kort 
daarna artikelen met dezelfde 
strekking,” aldus Jan.
Ik vraag me hardop af waarom 
hij dan toch nooit is ontdekt door 
grotere voetbalclubs.
Jan: “Ik was niet technisch maar 
ik stond kennelijk altijd wel op 
de goede plek. Misschien zijn er 
toen ook nog wel scouts komen 
kijken, maar die hadden het denk 
ik al gauw gezien! Ik was volgens 
mij niet fanatiek genoeg om kost 
wat kost verder te komen in het 
voetbal. Maar goed, later promo-
veerden we in de onderafdeling 
Noord-Brabant naar de tweede klas 
en toen weer naar de eerste klas. 
En als klap op de vuurpijl ook nog 
naar de vierde klas KNVB.”
Vanaf 1975 richt Jan zich meer 
op tennis, ook een sport die hij 
heel graag doet. Samen met een 
vriend richt hij dan in Lierop een 
tennisclub op die tot op de dag van 
vandaag nog bestaat.
    

Jan wordt raadslid en 
wethouder  

Door zijn werk bij het stedenbouw-
kundig bureau in Venlo en onder 
invloed van zijn oom die ook in 
de gemeenteraad zit, groeit Jan’s 
interesse in gemeentepolitiek. Eind 
1977 besluit hij om zich kandidaat 
te stellen voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 31 mei 1978. 
Jan: “Je moest dan wel zorgen dat 

je bij veel verenigingen actief was 
om nog meer naamsbekendheid te 
krijgen. We hadden in Lierop, zoals 
in Ulicoten, een eigen dorpslijst. 
De gemeenteraad van Someren 

telde zeventien raadszetels. Lierop 
had er daarvan altijd twee. Via 
voorverkiezingen, ook zoals die in 
Ulicoten worden gehouden, kreeg 
ik plaats drie op de lijst. Maar 

Het verkiezingsaffiche in 1978 miste zijn uitwerking 
niet: Jan wordt met voorkeurstemmen gekozen in de 
gemeenteraad van Someren.

Pal voor het stembureau in Lierop hadden vrienden van 
Jan in 1978 een auto geplaatst die was vol geplakt met de 
verkiezingsaffiches van Jan.



van wirskaante 2014/1       15

als derde op de lijst was het niet 
mogelijk om gekozen te worden, 
tenzij je veel voorkeurstemmen zou 
hebben. Mijn vrienden besloten 
samen met mij een persoonlijk 
foldertje te maken dat huis aan 
huis werd verspreid. Als klap op 
de vuurpijl werd er op de dag van 
de verkiezingen vóór het stembu-
reau een auto gezet die helemaal 
was vol geplakt met die foldertjes. 
Achter de tafel in dat stembureau 
zaten nota bene de nummers een 
en twee van onze lijst! Vooral voor 
de nummer twee was die auto toch 
wel een pijnlijk gebeuren. Toen de 
stemmen werden geteld was het 
duidelijk: bij de kiesdeler van 450 
stemmen had ik als nummer drie 
405 voorkeurstemmen en onze 
nummer twee slechts 42. Ik werd 
dus gekozen!” 
Vanaf 1978 is Jan raadslid. Bij de 
volgende verkiezingen, in 1982, 
wordt hij opnieuw gekozen. In 
1986 stopt de eerste man van de 
lijst Lierop en zijn de raadsver-
kiezingen voor de Lieropse lijst 
wederom succesvol. Jan wordt 
geïnstalleerd tot wethouder van de 
gemeente Someren.       
“Ik werd toen halftime wethou-
der. De andere helft van de week 
werkte ik bij de gemeente Deurne. 
Dat was best een lastige combi-
natie.”

Zijn droom wordt 
werkelijkheid: 
burgemeester!  

In gesprekken met de toenmalig 
burgemeester van Someren gaf die 
meermaals aan dat het burgemees-
tersambt echt iets voor Jan zou 
zijn. Hij denkt zelf ook steeds meer 
in die richting. In maart 1990 
wordt Jan, ondanks een slechter 
verkiezingsresultaat,  herkozen en 
wordt hij opnieuw wethouder. Een 

Jan wordt op 13 december 1990 door de Commissaris van 
de Koningin F. Houben beëdigd tot burgemeester. Rond de 
tafel zitten Jan’s weinig vrolijk  kijkende kinderen want 
zij baalden er toen van naar Baarle-Nassau te moeten  
verhuizen. Jan’s vrouw Ria is niet zichtbaar 
(zit juist achter Jan).

17 december 1990: Ria krijgt een bloemetje uit handen 
van locoburgemeester Charel Boeren. t.g.v. Jan’s installatie 
tot burgemeester (foto Gerda Norbart).

De eerste kinderreceptie bij de nieuwe burgemeester in 
februari 1991 (foto Gerda Norbart).
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week voor die verkiezingsdag komt 
het ambt van burgemeester in de 
gemeente Baarle-Nassau vacant en 
schrijft hij een sollicitatiebrief.  
Jan wordt uitgenodigd voor een ge-
sprek met de Commissaris van de 
Koningin. Daarna hoort hij lange 
tijd niets. Pas in september 1990, 
wordt hij na een telefoontje van de 
Commissaris uitgenodigd voor een 
gesprek met de vertrouwenscom-
missie uit de gemeenteraad van 
Baarle- Nassau. 

“Jij was daar ook bij Dré. Ik herin-
ner mij nog dat jij of Johan Staes 
mij toen vroeg of ik snel boos 
werd. Na dat gesprek hoorde ik 
weer maanden niets. Tot ik half 
november op bezoek moest komen 
bij de minister van Binnenlandse 
Zaken, Ien Dales. Ze zei toen tegen 
mij, ik hoef niet meer te kiezen, 
je bent de enige overgebleven 
kandidaat. Maar, zorg er voor dat 
je naam niet in de publiciteit komt, 
want dan gaat het feest niet door! 
Dat was bij een andere kandidaat 
voor Baarle-Nassau kort daarvoor 
wel gebeurd.   

Een van de hoogtepunten in het leven van Jan als 
burgemeester. Hier schudt hij in 1992 in Schotland de 
hand van generaal Maczek, de bevrijder van Baarle en  
omliggende plaatsen. Maczek werd die dag 100 jaar.  

Nadat de Koningin haar hand-
tekening had gezet, werd op 30 
november 1990 mijn benoeming 
bekend gemaakt. Op 17 december 
vond in de raadszaal in Baarle de 
installatie plaats.”

Over de inhoudelijkheid van zijn 
burgemeestersambt en zijn visie op 
Baarle zo dadelijk meer. Maar ik 
ben toch ook wel nieuwsgierig of in 
de tijd dat Jan burgemeester was 
in Baarle (van december 1990 tot 
juli 2012), hij ooit gesolliciteerd 
heeft naar een andere gemeente.
“Ik ben wel eens ooit door het 
hoofd van het Kabinet van de 
Commissaris gebeld. Hij deed mij 
de suggestie om een poging te 
wagen om in een andere gemeente 
aan de slag te gaan. Maar die ge-
meente had maar 8.000 inwoners, 
eigenlijk dus nauwelijks meer dan 
Baarle-Nassau. Daar voelde ik niet 
voor. Ja, ik durf onomwonden te 
stellen dat ik het hier in Baarle heel 
goed naar de zin heb gehad. Ria 
en de kinderen trouwens ook. En 
nog steeds. En dan te weten wat 
voor een grote hekel onze kinderen 

er aan hadden toen we naar Baarle 
verhuisden. Nee, we blijven hier 
altijd wonen. We hebben goede 
vrienden en we wonen hier leuk. Ik 
heb hier met niemand ruzie of mot. 
Baarle is gewoon een ontzettend 
fijn dorp om te wonen.” 

In Baarle zijn voorzieningen 
om trots op te zijn

Jan: “Baarle-Nassau is geen 
zware moeilijke gemeente. Het was 
politiek gezien een gemoedelijke, 
gezellige tijd. We hebben nooit 
een wethouderscrisis gehad. Met 
Baarle-Hertog was het altijd wel 
iets, maar wel interessant. Ik heb 
nooit slapeloze nachten gehad. 

Als je ziet welke voorzieningen wij 
toch allemaal hebben en dat bij 
heel redelijke belastingtarieven. 
We hebben een overdekte sport-
accommodatie met zwembad en 
tennishal, een prachtig sportpark 
met een kunststof atletiekbaan, 
tennisbanen, een Cultureel Cen-
trum, een mooie bibliotheek, een 
muziekacademie, een prachtige 
brandweergarage. Alle gebouwen 
van de gemeente zijn trouwens 
tijdens mijn periode vernieuwd, 
waaronder de gemeentewerf. 
We hebben nieuwe basisscholen 
in zowel Baarle als Ulicoten en 
een kwalitatief goede middel-
bare school. De nieuwe MFA in 
Ulicoten is nog maar kort geleden 
geopend. Trots mogen we zijn op 
de Koninklijke Drukkerij Em. de 
Jong bv. Zeer belangrijk voor onze 
werkgelegenheid. Een groot bedrijf 
dat maatschappelijk zeer betrokken 
is bij het wel en wee van Baarle. 
Bijzonder trots was ik dat ik ze het 
predicaat ‘Koninklijke’ heb mogen 
uitreiken op 16 juni 2006. Ik 
beschouw dat als een hoogtepunt 
in mijn burgemeesterstijd. Ook aan 
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Fons Cornelissen (l) en Jan Hendrikx 
(r) in 1995 met hun nationale vlaggen 
in een weiland in de Withagen in 
Ulicoten. Na bestudering van tal 
van documenten bleek het weiland 
Belgisch grondgebied te zijn 
(foto Gerda Norbart). 

Burgemeester Jan van Leuven (Baarle-Hertog) en Jan 
Hendrikx (Baarle-Nassau) spelen een spelletje petanque na 
de officiële opening van die baan in 2005 
(foto Gerda Norbart).

Koninginnedag 1997. Rechts kindervriend Jan. Op alle 
foto’s die gemaakt zijn tijdens Koninginnedagen, zie je een 
stralende burgemeester (foto Gerda Norbart).

De 100-jarige mevrouw de Bakker neemt in Janshove 
gelukwensen in ontvangst van Harrie Nuijten (burge-
meester Alphen-Chaam) en Jan Hendrikx. Aan haar  
gelaatsuitdrukking is te zien dat het er nog al heftig aan 
toe gaat! 

De eerste steenlegging in 2007 
voor de uitbreiding van het nieuwe 
gemeentehuis door een bedenkelijk 
kijkende burgemeester. Kom op Jan, 
het meeste werk is al gedaan!

Jan neemt in 2010 afscheid van 
gemeente-voorlichtster Annely 
Peskens (foto Gerda Norbart).
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de jaarlijkse lintjesregen bewaar ik 
warme herinneringen.”  

De realisatie van het centrumplan, 
inclusief het vernieuwde gemeen-
tehuis, is volgens Jan ook iets om 
trots op te zijn. 
“Weet je, Baarle-Nassau heeft 
veel woningen kunnen bouwen 
of kunnen nog gebouwd worden 
zonder dat de gemeente Baarle-
Nassau risico’s liep of loopt bij de 
grondexploitatie. Denk maar aan 
de voormalige schoollocatie, het 
Limfa-terrein, de ambtswoning, 
Monastère, de woningen boven 
de Uilenpoort. Ook Ulicoten mag 
tevreden zijn. Dat dorp heeft echt 
een opwaardering gekregen.”

Het Cultureel Centrum is een 
‘probleemdossier’

Het Cultureel Centrum is volgens 
onze oud-burgemeester niet meer 
van deze tijd. Het is volgens 
hem veel te groot, oud, versle-
ten, kost veel aan energie en de 
gebruiksmogelijkheden zijn veel te 
inefficiënt. Er is ook nog eens geen 
ontmoetingsruimte. 
“Extra complex is ook nog eens dat 
Baarle-Herog een andere kijk heeft 
op cultuur dan Baarle-Nassau. 
We zouden een soort MFA moeten 
hebben zoals in Ulicoten, maar 
dan op de schaal van Baarle en op 
een andere manier beheerd dan nu 
in Baarle het geval is.”
Een oplossing voor het Cultureel 
Centrum ziet Jan niet zo een, twee, 
drie.
“De vaste gebruikers met allemaal 
een eigen ruimte zijn eigenlijk 
nogal verwend. Complicerend 
is ook dat het gebouw zowel op 
Belgisch als Nederlands grondge-
bied staat. Het blijft een moeilijk 
dossier. Het gebouw gedeeltelijk 
slopen en gedeeltelijk nieuwbouw 

realiseren kost miljoenen aan 
investering. En onze jaarlijkse vaste 
last bedraagt al 400.000 euro, 
die van Baarle-Hertog ook meer 
dan 100.000 euro. Maar let op, je 
moet niet vergeten dat de mid-
delbare school De la Salle en de 
Uilenpoort tegelijkertijd ruimte over 
hebben. De niet gebruikte ruimten 
zouden daarom benut moeten 
worden door de gemeenschap, 
hetgeen extra inkomsten oplevert 
voor de school. De moeilijkheid is 
natuurlijk wel dat dan het gebruik 
en de inkomsten van het Cultureel 
Centrum teruglopen. Ik zie het zo, 
het was twintig jaar geleden al een 
probleem en ik verwacht dat het 
nog lang een probleem blijft. Maar 
ook over de De la Salle school met 
hun relatief gering aantal leerlingen 
maak ik mij best wel zorgen. Inzet, 
ook van de gemeente, moet er zijn 
om deze school te behouden voor 
Baarle.”

Het centrum van Baarle heeft 
aandacht nodig

Jan: “Rampzalig is het nog steeds 
ontbreken van een rondweg. En 

dan te weten dat er al twintig jaar 
over wordt gesproken. De doorstro-
ming van het verkeer door het dorp 
met al die grote vrachtwagens is 
een drama. De Singel heeft zeker 
wel sfeer, maar het centrum en 
dan vooral de Molenstraat en de 
Chaamseweg zien er niet uit. Veel 
winkels staan leeg, erg triest. De 
crisis, internetwinkels en ook de 
zondagopenstelling in heel veel 
andere Nederlandse gemeenten 
hebben daar natuurlijk mee te 
maken. En Baarle-Hertog moet 
ook nog maar eens zien dat ze de 
toeristische stempel blijven behou-
den. Als zij dat stempel verliezen, 
mogen de winkels in Baarle-Hertog 
kennelijk ook niet meer op zondag 
open zijn. Een stuk van de aantrek-
kelijkheid van het dorp zou dan 
verloren gaan.”         
      

Samenwerking met de 
gemeente Baarle-Hertog

Gevraagd naar zijn eerste reactie 
over zijn visie op de samenwerking 
met Baarle-Hertog is Jan open en 
duidelijk.
“Ik heb die samenwerking altijd als 

Opgewekte aandacht van dochter Dymphy, Ria, Jan en dochter Lieke bij het 
afscheid als burgemeester op 22 juni 2012 (foto Gerda Norbart).
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boeiend ervaren. Ik heb echter wel 
altijd de indruk gehad dat wij bij 
onderhandelingen meer moesten 
toegeven dan Baarle-Hertog. Wel-
licht voelen zij het omgekeerde, 
dat weet ik niet. Ik heb altijd de 
indruk gehad dat Baarle-Hertog het 
moment waarop knopen moesten 
worden doorgehakt, veel gemak-
kelijker uitstelden dan wij. Wij 
durfden dat niet zo. Wij gingen tot 
net aan het gaatje. Zij durfden wel 
net over de grens te gaan, lieten 
het even escaleren, begrijp je? Er 
waren periodes dat de samenwer-
king wat vlotter verliep, dan weer 
wat moeilijker. Ik begrijp ook wel 
dat het soms ligt aan verschil in 
wet- en regelgeving, verschil in 
cultuur en verschil in politieke 
prioriteit. Zij staan wat dichter bij 
de burger wat cliëntelisme betreft. 
Toch heb ik goed samengewerkt 
met de burgemeesters Jan van 
Leuven en Fons Cornelissen. Fons 
is een zeer aimabele man waarmee 
je nooit ruzie krijgt.”

De herinrichting van gemeenten in 
Nederland als gevolg van decen-
tralisatie van rijkstaken is op dit 
moment volop in beweging. Ook 
Baarle-Nassau krijgt daarmee te 
maken. 
“Ik heb ergens gelezen dat de 
gemeentelijke budgetten vanaf 
2015 met 75% omhoog gaan. 
Een gemeente die 20 miljoen 
uit het gemeentefonds krijgt, 
krijgt dan 35 miljoen. Moeten de 
daarmee corresponderende taken 
dan gedaan worden door dezelfde 
gemeenteambtenaren? Dan kan 
niet! Er moeten mensen vooral ook 
van kwalitatief niveau bijkomen en 
er moet veel meer samengewerkt 
worden tussen de Nederlandse 
gemeenten. Burgers in Baarle-
Nassau hebben er gewoon recht 
op even goed behandeld te worden 

als burgers in gemeenten met een 
groter ambtenarenkorps. Dáárover 
moet in Baarle de discussie gaan. 
Niet over de vraag blijft Baarle 
Baarle, blijft Baarle zelfstandig. 
Een Europese gemeente bestaat 
niet en komt er volgens mij nooit. 
Hoe de dienstverlening richting 
burgers van Baarle-Nassau op peil 
gebracht kan worden, daarover 
moet gepraat worden. Ook in Bel-
gië stelt men zich steeds meer de 
vraag hoe de bestuurskracht van 
kleine gemeenten verbeterd kan 
worden. En ja natuurlijk, in een 
goede samenwerking met Hertog 
moet altijd geïnvesteerd worden. 
Maar neem van mij aan, die zal 
altijd moeilijk blijven. Al was het 
alleen maar vanwege het grote 
verschil in aantal inwoners en de 
vraag hoe dat dan moet uitwerken 
voor de wijze van besluitvorming.  
Baarle-Hertog zal nooit accepteren 
dat de meerderheid van raadsleden 
van Nassau beslist over gezamen-
lijke kwesties. En daar hebben ze 
nog gelijk in ook.

En dan nog iets. Dat er af toe 
verdachtmakingen worden 
uitgesproken aan het adres van 
mijn opvolger Vincent Braam, kan 
gewoon niet. 
Ik vind het kwalijk dat sommige 
mensen van hem zeggen dat hij 
een zetbaas is van de Commissaris 
van de Koningin. En als dat al zo 
zou zijn, dan moet je dat hem niet 
verwijten maar zijn opdrachtgever. 
De heer Braam is een bijzonder 
aardige man en hij doet het uitste-
kend.”

Hobby’s  
  
Een van Jan’s grootste hobby’s is 
fietsen. “Ik ben ook bij wielerclub 
de Tourmalet. Bij een beetje goed 
weer fiets ik meerdere keren in 
de week. Twee keer heb ik met 
fietsvrienden een uitdagingstocht 
van meerdere dagen gemaakt in de 
Franse Alpen en hebben we onder 
andere de Mont Ventoux beklom-
men.” Tennissen, golven, bridgen, 
op vakantie gaan met de caravan, 

Fietstocht in de Alpen ca. 2005. Jan maakt een paar keer dit soort fietstochten 
met zijn vrienden Robby Geuens, Peter Laurijssen, Peter Michielsen, John van 
de Buijs en Wietse van Ruiten.
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verre reizen maken, Jan deed en 
doet het graag. 

“Naar aanleiding van dit interview 
ben ik maar begonnen met het 
doorlopen en ordenen van kranten-
knipsels en foto’s die allemaal te 
maken hebben met mijn burge-
meesterschap. Bijzonder aardig is 
dat. Onze tuin houden Ria en ik 
samen bij. Wij zijn ook regelmatig 
oppassers voor onze kleinkinde-
ren en het moet gezegd worden, 
ontzettend leuk is dat. We gaan 
al 25 jaar naar dezelfde camping 
in Spanje met onze caravan. De 
laatste jaren hebben we samen 
ook verre reizen gemaakt, onder 
andere naar India, China, Maleisië, 
Vietnam, Cuba, Indonesië, Mexico. 
Mensen daar zijn met een klein 
beetje al heel tevreden. Als we dan 
weer terug zijn in Nederland, denk 

Jan en Ria met hun achterban (kinderen, hun partners en kleinkinderen). Deze foto is op 22 juni 2012 gemaakt door 
Eline Blok. 

Jan en kleinzoon Joris in oktober 
2012 in de vertrekhal van het 
vliegveld in Egypte. Het hele gezin 
keert terug van een vakantie t.g.v. 
het 40-jarig huwelijk. Jan is kennelijk 
aangesteld als paspoortbeheerder. 

ik telkens, wat zijn we hier toch 
verwend.”     

Afscheid

Ik heb het als uitermate plezierig 
ervaren om met onze oud-burge-
meester aon de praot te zijn ge-
weest. Overigens, in de twintig jaar 
dat hij actief was als burgemeester 
heeft hij nóóit een raadsvergade-
ring gemist!  Dat getuigt van een 
groot plichtsbesef. 
Door zijn openheid zijn we veel 
over het leven van hem aan de 
weet gekomen. Vooral zijn opvat-
ting over bestuurlijk Baarle vond ik 
boeiend en erg interessant.
Namens alle leden van Amalia wil 
ik je bedanken voor dit interview. 
Ik wens jou en Ria nog heel veel 
fijne jaren toe in ons bijzondere 
dorp Baarle!
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

 

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (9)

HERMAN JANSSEN

In deze aflevering kijken we 

eerst terug op de gebeurtenis-

sen van de voorbije maanden. 

De WO1-cursus is alweer een 

hele tijd achter de rug, het boek 

‘Hoogspanning aan de Belgisch-

Nederlandse grens’ is uitverkocht, 

het wandelpad in Zondereigen 

is ingewandeld, de fietsroute is 

nagenoeg klaar, het wandelpad in 

Baarle-centrum eveneens en op 

administratief gebied zijn de laat-

ste dossiers opgestuurd. Daarna 

blikken we vooruit naar Amalia’s 

WO1-herdenkingen in 2014.

WO1-cursus

De cursus kende een groot succes. 
De organisatie liep gesmeerd, er 
kwamen heel uiteenlopende on-
derwerpen aan bod en de meeste 
sprekers brachten hun verhaal op 
een heldere, boeiende wijze. Hun 
opdracht was nochtans niet een-
voudig omdat de spreektijd beperkt 
was. Om een halfuur hun kennis 
met ons te delen, zaten sommige 

sprekers meer dan driehonderd 
kilometer in de auto! De lezingen 
werden telkens door meer dan 
honderd zeer tevreden deelnemers 
bijgewoond. Kortom: de compli-
menten vlogen ons om de oren. 

WO1-boek

Complimenten alom, ook voor het 
oorlogsboek ‘Hoogspanning aan 
de Belgisch-Nederlandse grens’. 
De afwisseling van algemene en 
plaatselijke bijdragen, aangele-

verd door maar liefst zeventien 
gespecialiseerde auteurs, bleek 
zeer succesvol. Daarnaast was er 
een bijzondere waardering voor de 
knappe illustraties en de honder-
den oude foto’s in sepia. Ook op 
financieel gebied was het boek een 
voltreffer! 

Wandelpad in Zondereigen

Onder grote belangstelling werd 
op zaterdag 9 november 2013 het 
Dodendraadpad ingehuldigd. De 

Aandachtige deelnemers aan de cursus.
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genodigden werden in de paro-
chiezaal van Zondereigen welkom 
geheten. Na de voordracht van 
een gedicht van Frans Brocatus 
door Maartje Siebelink en enige 
toelichting op het tot stand komen 
van de reconstructies in Zonder-
eigen, werd het officiële gedeelte 
afgesloten met het Dodendraadlied. 
Dat werd vol overtuiging gezong-
en door Gert Boeckx en Geert 
Dehertefelt, twee docenten van de 
Academie voor Muziek en Woord 
de Noorderkempen. Vervolgens 
werden de ruim tweehonderd (!) 
aanwezigen langs het Dodendraad-
pad rondgeleid. Op vier plaatsen 

langs de route gaven enthousiaste 
gidsen uitleg over gebeurtenissen 
die tijdens de Eerste Wereldoorlog 
ter plekke plaatsvonden. Uiter-
aard was het Vredesmonument de 
Dodendraad één van die stop-
plaatsen. Daar werd onder meer 
het klapraam gedemonstreerd dat 
door grensgidsen werd gebruikt 
om de dodendraad te passeren. Bij 
het huis van de familie Huybrechts 
kwamen de dramatische gevolgen 
voor de grensbewoners aan bod, 
veroorzaakt door het oprichten van 
de dodendraad. Bij het schakelhuis 
werd de elektrische installatie ge-
keurd en een ingesproken verhaal 

beluisterd. Bij het voormalige 
noodgemeentehuis werd verduide-
lijkt hoe destijds met behulp van 
bonnen de bedeling van voedsel en 
brandstof plaatsvond. 

Fietsroute

De Dodendraadfietsroute is 
afgewerkt, zowel wat betreft de 
infoborden, de reconstructies als 
de ingesproken verhalen. Maar de 
tienduizend gratis fietsfolders wor-
den deze winter nog niet verspreid 
omdat we wachten op de aanpas-
sing van het fietsknooppunten-
netwerk door Regio West-Brabant 
en Toerisme Provincie Antwerpen. 
Pas dan is ook de bewegwijzering 
in orde. 

Wandelpad in Baarle-centrum

Hetzelfde verhaal geldt voor het uit-
gezette WO1-Verzetspad. Naast het 
aanpassen van de wandelknoop-
punten door Regio West-Brabant 
is er nog een taak weggelegd voor 

Geert en Gert zingen het Dodendraadlied.

Leerlingen van De Horizon planten krokussen ter 
gedachtenis van de dodendraadslachtoffers.

Deze winter nog wordt in Baarle 
en omgeving het wandel- en 
fietsknooppuntennetwerk uitgebreid. 
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VVV Baarle, die zich engageerde 
om een replica van de antenne-
mast van MN7 te plaatsen op het 
perceel waar in 1915 de zend- en 
ontvangstinstallatie werd opgericht.

Afronding van het project

Het WO1-project begon en 
eindigde met het invullen van dos-
siers, een kolfje naar de hand van 
Frans Van Gils. Zo schreef hij o.a. 
het omvangrijke eindverslag voor 
Leader Markaante Kempen. Na 
goedkeuring van de eindafrekening 
zorgt deze instantie ervoor dat het 
door Amalia voorgefinancierde geld 
naar de verenigingskas terugvloeit. 
Pas dan zal het project helemaal 
afgerond zijn.

Verdere WO1-activiteiten

In de periode 2014-2018  worden 
tal van WO1-activiteiten door onze 
vereniging georganiseerd. Dit jaar 
staan er al een aantal op de kalen-
der, zowel wandelingen, fietstoch-
ten als busreizen. Al deze uitstap-
pen zijn voor herhaling vatbaar, 
mocht blijken dat er voldoende 
interesse voor is. En voor 2015 
heeft Amalia voor haar leden een 
extra grote verrassing in petto!

5 april 2014: Wandeling langs 
de dodendraad

Momenteel wordt een gegidste 
wandeltocht voorbereid aan 
weerskanten van de vroegere 
dodendraad tussen Weelde-Statie 
en Zondereigen-Gel. Dat is niet 
eenvoudig, omdat her en der de 
nodige wandelinfrastructuur ont-
breekt of nog niet klaar is. Voorzie 
alvast stevig schoeisel. Het wordt 
een tocht van een zeven kilome-
ter. Onderweg wordt u regelmatig 
geïnformeerd, zowel over het 

traject van de dodendraad als over 
plaatselijke gebeurtenissen uit de 
Eerste Wereldoorlog. Voor deze 
activiteit is het niet nodig om u aan 
te melden.

27 april 2014: inrijden 
Dodendraadfietsroute

De Dodendraadfietsroute is een 38 
km lange tocht met infoborden, 
reconstructies en ingesproken 
verhalen. Tijdens de Vlaamse 
Erfgoeddag wordt deze fietsroute 

door Amalia aan het grote pu-
bliek gepresenteerd. Iedereen 
kan die dag tussen 10 en 18u de 
route met behulp van een gratis 
folder inrijden. Door de Erfgoedcel 
Noorderkempen wordt animatie 
voorzien bij café Schuttershof in 
Zondereigen. U moet zich niet 
inschrijven voor deelname aan de 
Erfgoeddag.

Voor tachtig van haar leden echter 
organiseert Amalia die dag een 
aparte activiteit, nl. een gegidste 

Grensweg in 1906 (Baarle-Grens).

Infobord 15 in Weelde-Station.
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fietstocht langs diezelfde Do-
dendraadroute. Hiervoor moet u 
zich wél tijdig aanmelden! Vanuit 
Baarle-centrum vertrekken veertig 
leden in twee groepen. ’s Middags 
worden zij door Amalia in café In 
Holland getrakteerd op een gratis 
lunch (spek met eieren, brood, 
koffie of thee). Vanuit Zondereigen 
vertrekken eveneens twee groepen. 
Zij krijgen deze maaltijd gratis 
aangeboden in de Castelhoeve. 
Later op de dag ontmoeten de vier 
groepen elkaar in de zaal van café 
Schuttershof in Zondereigen, om 
de opgedane indrukken te delen 
en te genieten van de animatie die 
door Erfgoedcel Noorderkempen 
wordt aangeboden. Na de middag 
wordt u door Amalia op een gratis 
drankje getrakteerd. Dit aanbod is 
geldig voor tachtig inschrijvingen, 
startend vanaf 1 maart 2014. Ge-
lieve duidelijk de vertrekplaats van 
uw voorkeur te vermelden (Baarle 
of Zondereigen). Om organisa-
torische redenen is het mogelijk 
dat u een andere startplaats 

krijgt toegewezen. Indien u na 
uw inschrijving onverwacht toch 
niet kan deelnemen, dan rekenen 
wij erop dat u zich tijdig afmeldt, 
zodat de reservelijst kan worden 
aangesproken. 

24 mei 2014: busreis naar 
Lommel en Leopoldsburg

In het kader van de WO1-herden-
king is dit jaar een busreis gepland 
naar de Belgische provincie 
Limburg. Daar verkennen we in de 
voormiddag het gigantisch grote 
oorlogskerkhof in Lommel. Maar 
liefst 39.102 Duitse soldaten zijn 
hier begraven. De meeste van hen 
stierven tussen 1940 en 1944. 
Onze bijzondere aandacht gaat uit 
naar de 542 graven uit de Eerste 
Wereldoorlog. We herdenken 
de Duitse slachtoffers uit onze 
grensregio. Na de lunch rijden 
we naar het Kamp van Beverlo in 
Leopoldsburg, opgericht kort na de 
Belgische onafhankelijkheid. Deze 
kazerne werd tijdens WO1 door 

het Duitse leger bezet en er werden 
verscheidene gifgassen getest om 
later aan het front in te zetten. We 
bezoeken eerst het kampmuseum, 
daarna maken we een rondrit op 
het militaire domein. U kan zich 
inschrijven vanaf 1 maart 2014. 
Vijftig leden kunnen mee.

21 juni 2014: Busreis naar de 
Westhoek

Wie ooit deelnam aan eerdere 
reizen naar de Westhoek, werd 
diep geraakt door het menselijk 
leed dat de Groote Oorlog heeft 
voortgebracht en door de eeuwig-
durende herinnering hieraan. De 
strijd om Ieper is het zinnebeeld 
van de oorlogswaanzin. Elke avond 
opnieuw verzamelen nakomelingen 
van gesneuvelde soldaten voor het 
bijwonen van de Last Post. Een 
onvergetelijke gebeurtenis! 

Voor wie hiermee kennis wil 
maken (of voor wie er ooit bij 
was), organiseert Amalia nogmaals 

Duits oorlogskerkhof in Lommel.
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een dagreis naar Ieper. Op het 
programma staat een bezoek aan 
het Tyne Cot Cemetery in Zonne-
beke. Hier liggen 11.957 doden 
begraven, waarvan er 8.369 niet 
meer geïdentificeerd konden wor-
den. Er is nog niet zolang geleden 
een bezoekerscentrum opgericht. 
Dan bezoeken we het vernieuwde 
Memorial Museum Passchendaele 
1917. Het bezoekerscircuit werd 
er uitgebreid tot 650 meter, met 
onder meer een verlenging van de 
dug-out, een volledig nieuw muse-
umgebouw gewijd aan de Slag van 
Passendale 1917, een herinne-
ringsgalerij en een uniek loopgra-
vennetwerk, waarin verschillende 
types loopgraven en schuilplaatsen 
aan bod komen. In het museum 
worden meer dan 5.000 collectie-
stukken tentoongesteld. 

Omstreeks 16u arriveren we in 
Ieper, waar ieder naar behoefte een 
eigen programma kan afwerken: 
een wandeling langs de vesten, 
een terrasje op de Grote Markt, 
een bezoek aan het vernieuwde 
In Flanders Fields Museum, de 
kathedraal of de St.-Georges Me-
morial Church: u kiest het zelf. Wij 
begeleiden u of helpen u op weg. 

Om 20u is iedereen present bij 
de Menenpoort voor de Last Post, 
waarna de bus huiswaarts keert. 
U krijgt voor deze reis nog een 
uitnodiging. Inschrijven kan vanaf 
half april 2014. 

10 juli 2014: Inwandelen van 
het WO1-Verzetspad 

Tijdens de avondwandeling van 
10 juli leiden gidsen van Amalia 
u rond langs het nieuwe WO1-

verzetspad in Baarle-centrum (4,2 
km). De officiële inhuldiging van 
deze gedocumenteerde wandel-
route vindt al veel eerder plaats, 
namelijk op zaterdag 26 april 
2014. Die dag openen TPA en VVV 
Baarle het toeristische seizoen in 
de provincie Antwerpen. Ongeveer 
driehonderd genodigden worden 
dan in Baarle-Hertog verwacht.

Voor de wandeling op 10 juli moet 
u zich niet aanmelden.
 

Memorial Museum Passchendaele 1917.

Loopgraven bij het museum.

WO1-Verzetspad (Hoogbraak).
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Heuvel van Vauquois nabij Verdun.

19 juli 2014: Fietstocht naar 
relicten uit WO1 in Turnhout

Ook wie graag fietst, blijft niet op 
zijn honger zitten. Op Amalia’s 
programma staat een verrassende 
fietstocht (40 km) naar tal van 
plaatsen in Turnhout die herin-
neringen aan de Groote Oorlog: 
de bunkers en de bruggen aan de 
vaart, het treinstation, het kerkhof 
in de Kwakkelstraat, enzovoort. 

We zetten die dag de fietsen 
ook even aan de kant voor een 
WO1-wandeling in het centrum 
van Turnhout (2 km). U ontvangt 

Graven van geëlektrocuteerde Britse 
soldaten.

een uitnodiging omstreeks 1 juni, 
waarna de inschrijvingsperiode 
van start gaat. Maximaal veertig 
deelnemers kunnen mee.

juni of juli 2015: Vierdaagse 
WO1-heemreis

Volgend jaar plannen we een vier-
daagse busreis naar de slagvelden 
bij Verdun, in Noord-Frankrijk. Dat 
worden ongetwijfeld weer pak-
kende, onvergetelijke dagen. 
Meer hierover in de volgende 
Van Wirskaante! Het is nog niet 
mogelijk om u voor deze reis in te 
schrijven.
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In Memoriam

Helaas hebben wij in de afgelo-

pen periode weer van vier leden 

afscheid moeten nemen.  

Wij gedenken:

Rumolda Willebrords-Van Beek, 
Zondereigen 88, 
2387 Zondereigen
overleden op 5 december 2013,

Greet de Vet-van Hooijdonk, 
Willem Alexanderstraat 48,
5111 AC Baarle-Nassau
overleden op 9 december 2013,

Lina Smeekens-Bruurs, 
Gierlestraat 23,
2387 Baarle-Hertog
overleden op 14 december 2013,

Riet de Swart-Versmissen, 
Markgravenstraat 49,
5111 BA Baarle-Nassau,
overleden op 22 december 20 
2013,

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

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

verschillende reacties. 

Bedankt daarvoor!

Valt u iets op in deze Van Wirs-

kaante? Hebt u een tip, opmer-

king of suggestie? Schroom niet 

en neem contact op met ons 

redactielid André Moors 

Hertogenstraat 14, 

5111 AR Baarle-Nassau 

(e-mail amoors@planet.nl of 

telefoon 013 5079556).

Miet Willemsen-van Vugt:
Geweldig fijn dat jullie gedurende 
zeven jaar zo’n mooie aandacht 
hebben besteed aan de verhalen 
van mijn overleden man Fons. Ik 

Reacties van lezers 
VAN DE REDACTIECOMMISSIE

heb de artikelen telkens in iedere 
Van Wirskaante met heel veel 
plezier gelezen. 
Nogmaals heel erg bedankt, ook 
namens de kinderen. En veel suc-
ces met jullie heel mooie blad ‘Van 
Wirskaante’. 

Groetjes, Miet

Toon van Miert:
Dag Herman, 
In mijn toch al aardig lange leven 
heb ik heel wat cursussen op al-
lerlei gebied gevolgd. Jullie cursus, 
die afgelopen dinsdag is afgerond, 
was echt een van de interessantste 
en beste die ik ooit heb meege-
maakt. Het geheel was uitstekend 
van opzet en dat geldt ook voor de 
afzonderlijke cursusavonden. De 
inhoud van de lezingen was altijd 
boeiend, ook al werd die een heel 
enkele keer gebracht door een min-
der goede spreker. De gemoede-
lijke, zakelijke manier waarop Jef 
de avonden leidde, zorgde voor een 
ontspannen sfeer. Jouw bijdrage 
was wat inhoud en presentatie 
betreft voortreffelijk. Misschien 
was dat wel het bijzondere aan 
de cursus: de steeds terugkerende 
formule van algemeen naar de om-
geving van Baarle. Frans heeft de 
laatste avond prachtig afgesloten 
met een indrukwekkende lezing.
Beste Herman, ik kan nog wel 
even doorgaan met het steken 
van de loftrompet over de cursus. 
Dat doe ik niet. Ik wil jou en de 
mensen met wie je dit unieke 

project hebt gerealiseerd feliciteren 
met deze prestatie en jullie vooral 
bedanken voor zes perfecte dins-
dagavonden.
 
Hartelijke groeten,
Toon van Miert

Ad en Elly van Tilborg:
Beste Herman e.a.
Wij willen je bedanken voor wat 
je allemaal gedaan hebt om dit 
project zo goed op te zetten en 
te presenteren. We weten dat dit 
alleen mogelijk is geworden door 
de medewerking van vele anderen, 
maar jij was echt wel de motor.
We zagen, als leden van de Heem-
kundekring Amalia, het project 
groeien en keken er naar uit. Het 
was voor ons als Nederlanders 
een periode waar we weinig over 
gehoord hadden. Toen we op een 
bijeenkomst van de Heem er ook 
nog een aantal foto’s van zagen, 
beseften we nog meer dat we ons 
daar eens echt in wilden verdie-
pen. 
Natuurlijk speelde mee dat we ook 
hier uit de omgeving informatie 
gingen ontvangen maar zeker ook 
hoe de mensen in die tijd moes-
ten leven. De start met Folgazán 
in Ravels gaf ons al kippenvel. 
Het trof ons hoe alles klopte. De 
muziek, de teksten de personen 
in deze kleding en ga maar door. 
Dan de cursus waar we echt geen 
avond van hadden willen missen. 
Zo uitgebreid rond alle thema’s en 
dit door zeer bekwame mensen.

Bedankt Fons voor al jouw mooie 
verhalen.
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Wij voelen ons bevoorrecht dat we 
alles uit eerste hand hebben kun-
nen horen in een prettige omgeving 
te midden van vele bekenden. 
Heel fijn is dat we ook in het 
prachtige boek alles nog eens terug 
kunnen lezen. We zijn er echt veel 
wijzer van geworden en we merken 
dat we nu het bijna 100 jaar gele-
den is en daardoor steeds meer in 
de pers komt, onze aandacht er nu 
ook meer naar toe gaat.
Nogmaals heel hartelijk bedankt 
Herman en als je nog geen Lintje 
had ontvangen had je er nu zeker 
recht op.
Ook bestuursleden van Amalia 
hartelijk bedankt voor de perfecte 
organisatie tijdens de cursus.

Hartelijke groeten van 
Ad en Elly van Tilborg uit Baarle-
Hertog

Lia & Toon Krijnen:
Geachte Heren, 
Naar aanleiding van het artikel 
‘Aon de praot mee Toon Daverveldt’ 
een opmerking.
Volgens ons is de foto op bladzijde 
13 niet café Het Hoekske, maar De 
Oude Grens van Piet Maas. 

Groetjes 
Lia & Toon Krijnen

Josée van Gool:
Die tekst (zie bladzijde 53) in 
de vorige Van Wirskaante over 
Sinterklaas uit dat schrift van dat 
meisje uit Zondereigen, is van mijn 
moeder Maria van Looveren. 
Het handschrift van mijn moeder 
is nog niet veel veranderd. Ze 
gebruikt nog steeds van die gewel-
dige “krullen’.
Ik ben ook blij dat de heem hier 
echt iets mee doet.

Groeten,
Josée van Gool

Harry en Nicole Vriens-Valgaeren:
Goede morgen, 
Ik wil gewoon even zeggen dat 
we ontzettend genoten hebben 
afgelopen zondag tijdens de nieuw-
jaarsbijeenkomst in Ulicoten, zowel 
van de receptie als van de mooie 
verzameling foto’s. 

Terechte opmerking Toon. Nu dan wel 
de juiste foto van café ‘t Hoekske. 

Aandachtig gehoor tijdens de inwandeling van het 
dodendraadpad.

We hopen dan ook in de toekomst 
aan meerdere activiteiten mee te 
kunnen doen.

Groetjes,
Harry en Nicole Vriens-Valgaeren 

Prof. dr. A. Vanneste: 
Beste vrienden,   
Van harte proficiat met het mooie 
filmpje over de inwandeling van 
het dodendraadpad op de website. 
En nog meer met de activiteiten en 
de steeds uitgebreider wordende 
website. Mooi werk! Ik herhaal het: 
dit is het mooiste geïntegreerde en 
duurzaam project dat ik ken. 
  
Prof. dr. A. Vanneste 

Ria Snapper- Wens: 
Dag André,
Dat de medewerkers van  Amalia 
zoveel positieve reacties hebben 
gekregen op ‘t boek ‘Hoogspanning 
aan de Belgisch - Nederlandse 
Grens’ verbaast mij niet.
Dat is zeer verdiend, want ‘t is een 
prachtig boek!

Het ligt bij mij nog steeds op tafel, 
dus altijd bij de hand om er in te 
lezen en vooral foto’s te kijken.
Het decembernummer  van Van 
Wirskaante was weer zeer gevari-
eerd in z’n verhalen.
Dat De Stem ook soms aandacht 
schenkt aan Amalia, o.a. aan  DE 
BOSHUT van Sonja Prins,  vind ik 
ook goed en bevalt me wel.  

André, complimenten aan alle 
medewerkers.

Met vriendelijke groeten,                                                                                                           
Ria Snapper-Wens  
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 ANDRÉ MOORS

In de periode 1 november 2013 

tot 1 maart 2014 kregen we er 

weer 41 nieuwe leden bij! Het 

aantal leden bedraagt nu 1629. 

De hierna vermelde nieuwe leden 

heten wij van harte welkom:

fam. R. Geudens-van Gils,
dhr. K. Bolckmans,
fam. P. van Bergen,
mevr. A. Bruurs,
fam. P. Jordens-Leurs,
mevr. M. Huijbs,
fam. A. Verberne,
fam. L. Verheijen,
dhr. H. Krijnen,
dhr. F. Geerts,
dhr. T. Simons,
fam. P. Schepers,
fam. F. Pistorius (was pers. lidm),
dhr. K. Sommens,
fam. M. Schepkens-Wouters,
fam. A. Vermetten-Keustermans, Amalia is letterlijk en figuurlijk een gezellige, grote familie!

Nieuwe leden 

mevr. H. Cleven,
mevr. R. Ten Thije-van den Broek,
fam. P. Harmsen,
fam. B. Antens- van Gerwen,
fam. E. Verheijen-Meeuwesen,

fam. J. van de Kaa-Krijnen,
fam. C. van Boxel-Engelen,
fam. G. Mauritz,
dhr. J. Tuytelaers,
fam. P. de Greef,
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HILD SEGERS

De klaproos is met de herdenking 

van de Eerste Wereldoorlog in het 

achterhoofd een krachtig vredes-

symbool.

Ze wordt daarom in het jaar 2014 

met de herdenking van de Eerste 

Wereldoorlog 100 jaar geleden 

vaak in de kijker geplaatst door 

organisaties en verenigingen.

De klaproos: 
een krachtig vredessymbool

verschijnen langs wegbermen, 
spoordijken, bouwwerven of op 
plaatsen waar werkzaamheden 
waren.

In elk zaaddoosje zitten honderden 
zaadjes die zich verspreiden. Als ze 
diep onder de grond zitten kunnen 
ze nog ruim 50 jaar kiemkrachtig 
blijven. Zodra de zaden door om-
woeling terug aan de oppervlakte 
verschijnen, gaan ze kiemen.

Bij regenachtig weer klapt de 
bloem dicht, vandaar de naam 
klaproos. Ze wordt ook onweers-
bloem of donderbloem genoemd in 
Vlaanderen. “Beginnen donderwol-
ken op te doemen, stook dan vlug 
uw donderbloemen.”: zegt een oud 
spreekwoord. Vroeger probeerde 

men onweer te bestrijden door gro-
te boeketten met donderbloemen te 
plukken en die in de kerk te laten 
zegenen. Bij onweer stak men de 
gezegende planten in brand.

Kolleblomme 

In ‘de Vlaanders’ wordt de klaproos 
of papaver kolleblomme genoemd. 
Ze werd of wordt gebruikt als kruid 
door heksen of kruidenvrouwen. 
Kol betekent heks.

De klaproos werd symbool van 
de Eerste Wereldoorlog omdat ze 
op de slagvelden in de Westhoek 
uitbundig bloeide. De omgewoelde 
grond rond de loopgrachten zorgde 
voor de ideale voedingsbodem voor 
de klaproos.

Klaprozen aan de dodengang in 
Diksmuiden

Geliefd onkruid

Onze inheemse papaver bloeit 
van mei tot augustus. Klaprozen 
verschijnen waar de grond kort-
geleden werd omgewoeld, schraal 
is of vervuild. Ze kunnen massaal Kolleblommen in Vlaamse velden
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Poppy 

Poppy is de Engelse naam voor 
onze klaproos.
Op Remembrance Day, de doden-
herdenking van het Gemenebest, 
worden bij de cenotaaf op White-
hall door de vorstin en hoogwaar-
digheidsbekleders klaprooskransen 
neergelegd. Geen echte overigens 
maar van papier of plastiek omdat 
de bloemblaadjes van de echte 
zeer snel uitvallen.
In het Verenigd Koninkrijk en lan-
den van het Gemenebest zien we 
rond Allerheiligen velen met een 
red poppy in het knoopsgat.
De non-profit organisatie die zich 
bekommert om oorlogsslachtoffers 
en hun nabestaanden heet Poppy 
Appeal.

Veel graven en tombes uit de oud-
heid zijn dan ook voorzien van een 
afbeelding van de klaproos.

Pas in de 20ste eeuw werd de 
bloem specifiek een symbool voor 
de gevallen soldaten.
In de Eerste Wereldoorlog bloeiden 
de klaprozen massaal op de door 
granaten omgewoelde akkers. Ze 
bloeiden weelderig net op die vel-
den waar een zware veldslag werd 
gestreden. De soldaten dachten dat 
de klaprozen ontkiemden op de ak-
kers waar bloed van gesneuvelden 
had gevloeid. De bloem zou het 
bloed hebben opgenomen in de 
bloemblaadjes die daardoor rood 
kleurden.
Niet alleen zijn de blaadjes rood, 
het binnenste van de klaproos is 
zwart, kleur van rouw. In het hart 

van de bloem is ook een kruisvorm 
te zien, christelijk symbool van 
lijden en verlossing bij uitstek.
De symbolische betekenis wordt 
nog sterker als je weet dat pa-
pavers ook gebruikt worden om 
opium en morfine van te maken. 
Morfine is een sterk verdovend 
middel dat ook vaak gebruikt werd 
om de pijn van gewonde soldaten 
te stillen, soms voor eeuwig.

John McCrae

Poppy kransen van kunstklaprozen

Sterk symbool

Al sinds de oudheid wordt de pa-
paver in verband gebracht met de 
dood. Door de slaapverwekkende 
opiaten die sommige papavers be-
vatten stond de plant zowel bij de 
Grieken als bij de Romeinen sym-
bool voor de eeuwigdurende slaap. 

In het hart van de bloem zien we de 
kruisvorm

Uit gestold wondsap van de zaadbol 
wordt morfine gewonnen

Luitenant-kolonel John McCrae 
(1872-1918 ) geboren in (Guelph, 
Ontario) Canada was dichter, arts, 
auteur, kunstenaar en militair. Tij-
dens de Eerste Wereldoorlog deed 
hij dienst in een militair noodhos-
pitaal in West-Vlaanderen. Hij was 
chirurg tijdens de slagen om Ieper. 
Hij schreef tijdens de oorlog aan de 
IJzer een ontroerend gedicht over 
de klaproos: 

 “In Flanders fields 
 the poppies blow,
   Between the crosses, 
 row on row…”
 “In Vlaamse velden bloeien 

klaprozen,
 Tussen de kruisen, rij aan rij…”

Op 2 mei 1915 was John McCrae 
aanwezig op de begrafenis van zijn 
vriend. 

John McCrae
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Luitenant Alexis Helmer was één 
van de 70.000 geallieerde slacht-
offers van de 2deslag om Ieper. Tij-
dens die slag gebruikte het Duitse 
leger voor het eerst gifgas.
John McCrae moet toen de honder-
den klaprozen hebben zien bloeien 
tussen de graven en op de velden. 
Het inspireerde hem tot het schrij-
ven van ‘In Flanders fields’.
Het gedicht werd gepubliceerd in 
het Engelse tijdschrift Punch en 
groeide uit tot het bekendste ge-
dicht over de Eerste Wereldoorlog.

In de zomer van 1915 werd 
John McCrae overgeplaatst naar 
Boulogne-sur-Mer in Frankrijk 

waar hij als commandant van het 
Canadese General Hospital (Mc 
Gill) dienst deed.
Op 28 januari 1918 stierf hij aan 
een gecompliceerde longontsteking 
door een virale meningitis. Hij 
werd begraven op het Wimereux 
Communal Cementry niet ver 
van de kust. Zijn paard ‘Bonfire’ 
ging voorop in de begrafenisstoet 
met, volgens militaire traditie, zijn 
meesters laarzen omgekeerd in de 
stijgbeugels.

‘In Flanders fields’ werd vertaald 
in vele talen en sprak ook de 
Amerikaanse dichteres Moina Belle 
Michael (1869-1944) sterk aan. 

Als eerbetoon aan het werk schreef 
ze een eigen gedicht ‘We Shall 
Keep the Fait’. Ze verwees hierin 
ook naar de klaproos.
Zij was de eerste met het idee om 
de klaproos als symbool voor de 
gesneuvelden te gebruiken. Ze be-
sloot om na de wapenstilstand van 
1918 altijd een klaproos te dragen 
en ze ging klaprozen verkopen 
om de opbrengst aan arme oud 
soldaten te schenken. Meerdere 
vrouwen volgden haar voorbeeld. 
Ook in Frankrijk en Engeland kreeg 
zij spoedig navolging.

Het American Legion, Amerikaanse 
stichting voor oorlogsveteranen 
was de eerste organisatie die de 
klaproos als symbool koos.
Het werd een traditie om op 11 
november (Wapenstilstand) een 
klaproos op het uniform te dragen. 
Het gebruik verspreidde zich in 
Groot-Brittannië en Canada. 

The Royal British Legion hield in 
1921 de eerste officiële Amistice 
Day (Wapenstilstand) om de ge-
sneuvelden te gedenken. Tegen-
woordig zet deze liefdadigheids-
instelling zich nog steeds in voor 
oorlogsveteranen en hun families 
en ook voor soldaten uit recente 
conflictgebieden. Met een opge-
spelde klaproos tonen mensen hun 
betrokkenheid en dat ze doneren.

De klaproos groeide mede door het 
gedicht van John McCrae niet al-
leen uit tot symbool van de Eerste 
Wereldoorlog maar ook tot symbool 
van alle oorlogsslachtoffers waar 
ook ter wereld.

22-juli-comité

Naar aanleiding van een herden-
kingsplechtigheid in Antwerpen, 
gehouden voor de slachtoffers van 

De volledige Engelse tekst van In Flanders fields 
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de moordende raid van Anders 
Breivik in Oslo, werd het 22-juli-
comité opgericht. Ze noemen 
2014 het ‘Jaar van de klaproos’. 
Hun doelstelling is: dit jaar cultu-
reel artistieke activiteiten organi-
seren om de universele droom, 
onze kinderen te zien opgroeien in 
een open, vredevolle en democra-
tische samenleving vrij van haat, 
waanzin, extremisme en fanatisme, 
waar te maken.

In een eerste fase richt het comité 
zich op alle lagere scholen in de 
provincie Antwerpen. Het roept 
kinderen op om door beeldende 
kunst, muziek en woord aan de 
slag te gaan met de begrippen 
vrede en kinderrechten.
In november is er een uitreiking 
van een vredesprijs aan een kind 
dat deze begrippen het best tot 
uitdrukking wist te brengen.

Ronde van Frankrijk

We kennen ongetwijfeld allemaal 
de zomerse beelden van zonne-
bloem- en lavendelvelden die de 
Tour de France jaarlijks vergezel-
len. Maar eer deze bloemenpracht 
dit jaar voor onze ogen opengaat, 
krijgt de wereld kilometers klapro-
zen te zien.
Het peloton zal na de oversteek 
naar het vasteland, in Flanders 
fields tussen de kolleblommen 
koersen.

Eind februari rukt een ‘leger’ uit, 
‘gewapend’ met 500 kg zaad van 
klaprozen. Zaad dat ze om zich 
heen ‘schieten’ langs de route, een 
keten van soldatenkerkhoven, die 
de renners zullen volgen op 9 juli 
tussen Ieper en Arenberg.
Het is de bedoeling van de Vlaam-
se regering om zo de hel van de 
Eerste Wereldoorlog te herdenken.

WAK in Baarle

De week van de amateurkunsten 
(WAK) gaat door van 25 april tot 
en met 4 mei. 

Klaprozen langs de route van de Tourrit

Als thema werd voor ‘Groote Kunst’ 
gekozen. Het is een verwijzing 
naar de Eerste Wereldoorlog.
De bedoeling is dat in die week 
zelfgemaakte klaprozen het dorp 

Mooi resultaat Lief
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sieren. De werkgroep, week van 
de amateurkunsten, wil zoveel 
mogelijk Baarlenaren creatief aan 
het werk zetten om een klaproos te 
maken. 
Op 11 januari organiseerden Lief 
Proost en Conny Elst uit Zonder-
eigen in het cultureel centrum 
van Baarle een demonstratiedag 
klaprozen maken. Onder leiding 
van deze creatieve dames werd er 
duchtig geknutseld. Het resultaat 
mag gezien worden.
Allerlei materialen, vooral deze in 
rode kleur, zijn bruikbaar. Je kunt 
bloemen maken van stof, wol, vilt, 
plastic, papier, kaarsvet, colablik-
jes…
Misschien krijg je wel zin om 
tijdens de week van de amateur-
kunsten mee te doen!

Colablikje, kaarsvet, plastiek, knopen…allemaal bruikbaar

Conny toont hoe het kan
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 Een verslag met vraagtekens

Merkwaardigheden (76)

ANTOON VAN TUIJL

Langs verschillende wegen – ook 

in dit nummer – laat ik u weten 

dat ons Bidoc heel veel interes-

sante boeken, documenten en 

andere paperassen bevat. Het is 

echt de moeite waard daarin te 

snuffelen. Dat doe ik regelmatig 

doordat ik elke maandag voormid-

dag bezig ben met het ordenen 

van alles wat Bidoc bevat en van 

wat er binnenkomt.

Een week of wat geleden kwam 

ik bij het uitzoeken van een map 

met een allegaartje aan papieren 

een gekopieerd documentje tegen. 

Daarop staat  in een heel mooi re-

gelmatig en verzorgd handschrift 

een verslag van een groots gevierd 

feest in Baarle

Gissen

De twee kantjes tekst zijn in oud 
maar goed leesbaar Nederlands 
beschreven. Ze bevatten – merk-
waardig genoeg - geen namen 
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en ondertekening. Er is maar één 
datum in de hele tekst te vinden. 
Blijkbaar is het verslag geschreven 
voor eigen gebruik. Doorhalingen 
en verbeteringen in de tekst wijzen 
daar ook op. Bij lezing wordt ik wel 
erg benieuwd waar dit verslag over 
zou kunnen gaan. Voorlopig is het 
gissen.
Maar laat ik u eerst de letterlijke 
tekst voorschotelen. Die gaat als 
volgt.

Menigmaal vierde Baarle-Nassau 
feest, maar nog nimmer zoo 
schitterend als den 12den Mei. 
’t Mocht dan ook wel; want het 
gold een hoogst merkwaardigen 
gedenkdag. Een dag, waarop 
het gansche Nederlandsche volk 
getuigenis zou afleggen van zijne 
liefde voor en gehechtheid aan 
den Vorst, die gedurende 25 jaren 
den schepter voert en onder wiens 
wijze en weldadige regeering 
zooveel goeds en nuttigs werd tot 
stand gebracht. Van een Vorst 
die toont niet alleen vreugde en 
voorspoed met zijne onderdanen 
te delen; maar die ook bewijzen 
heeft gegeven, in bangen nood, 
het gevaar durft trotseren om den 
horen des overvloeds ter hunner 
leniging uit te storten.
Bij tijds vestigde zich dan alhier 
eene feestcommissie. Nauwelijks 
had deze eene uitnodiging gedaan 
in staat gesteld te mogen worden 
den Koning een bewijs te kunnen 
geven van dankbare hulde, of de 
geestdrift der ingezetenen ont-
vlamde en zij verleenden haar de 
gewenschte medewerking tot de 
plechtige viering van dien grooten 
dag.

Gesteund door de ingezetenen en 
alle hier gevestigde corporatiën 
werd door de feestcommissie een 
welgevuld programma vastgesteld 

van de wijze, waarop het feest 
zou gevierd worden.
Eindelijk is dan de zoo vurig 
afgebeden dag aangebroken. Bij 
het doorbreken der eerste licht-
stralen, wapperde reeds allerwege 
de zoo geliefde driekleur en het 
losbranden van geschut kondigt 
het feest aan.
Ter inleiding had om 9 uur in de 
parochiale kerk een plechtige 
Hoogdienst plaats, waarna het 
voorgeschreven Te Deum uit 
volle borst door het kerkgewelf 
zweefde. Zoodra dit dankgebed 
aangeheven werd, traden de 
banierdragers der verschillende 
corporatiën met ontrolde vaandels 
de kerk binnen en plaatsten zich 
in aangewezen orde ter weerszij-
den van het Hoogaltaar. Het was 
waarlijk indrukwekkend; eene 
gansche gemeenschap voor het 
altaar geknield te zien, om Gods 
gunsten voor het dierbaar leven 
van den Vorst af te smeeken. Het 
heerlijke ‘Domine salvum fac’ 
besloot de godsdienstige plech-
tigheid, waarna de stoet de kerk 
verliet en zich van eene talloze 
menigte gevolgd, naar het markt-
plein begaf. Op de groote zaal 
van het gemeentehuis, waarvoor 
een prachtige eereboog prijkte, 
had zich inmiddels de Gemeen-
teraad vereenigd om een adres 
van hulde aan Zijne Majesteit te 
onderteekenen, terwijl ‘Liederta-
fel de Eendracht’, eene schoone 
feestcantate ten gehoore bracht, 
gevolgd van eenige feestliederen 
door een koor van kinderen onder 
de leiding van den Hoofdonder-
wijzer W. van Eck.
Het oogenblik, waarop den voor-
genomen optocht zou gehouden 
worden, was nu aangebroken.
Met ongekende geestdrift werd 
de buste van Z. M. begroet, op 
een triomfwagen geplaatst, door 

tal van in ‘t wit geklede strooi-
stertjes omgeven, die met een 
zilveren kroon den schedel van 
Z. M.s buste sierden. Aan dezen 
optocht namen deel: de leden 
van den Gemeenteraad en der 
feestcommissie in open rijtuig, 
de verschillende corporatiën met 
hare banieren, de schoolkinderen 
met hun eerevaandel  en eene 
eerewacht te paard opende en 
sloot den trein, die langzaam de 
voornaamste straten der gemeen-
te doortrok.
Den schoolkinderen wachtte 
daarna een feestelijk onthaal in 
het schoolgebouw, alwaar zij na 
zich daaraan te goed gedaan te 
hebben, door ’t uitvoeren van 
eenige toepasselijke liederen den 
leden van den Gemeenteraad en 
der feestcommissie hunnen dank 
brachten.
Middelerwijl nam de Liedertafel 
in de voor haar bestemde kiosk 
plaats en voerde eenige zang-
stukken uit, waarna door den 
President der feestcommissie met 
eene opwekkende toespraak aan 
de gezelschappen die aan den 
optocht hebben deelgenomen, 
zilveren herinneringsmedailles 
werden uitgereikt. 
In den namiddag was er voor 
volksvermakelijkheden van ver-
schillenden aard gezorgd, die niet 
weinig tot de algemeene vreugde 
bijdroegen.
Des avonds was de geheele plaats 
prachtig geïllumineerd en ten 8 
uur werd het sein gegeven tot het 
ontsteken van een zeer schoon 
vuurwerk van 97 nummers. 
Het stationsterrein was daartoe 
welwillend afgestaan en door 
de zorg der Maatschappij waren 
de gebouwen smaakvol versierd 
en verlicht. Tenslotte had men 
ons verlichting in Bengaalsch 
vuur voorbereid en werd er een 
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heerlijke bouquet op de gemeen-
tepomp ontstoken.
Zoo eindigde een feest, door 
ouden van dagen  hier nimmer 
beleefd en dat in de harten der 
ingezetenen van Baarle-Nassau 
in onvergetelijk aandenken zal 
blijven.

Puzzelstukjes leggen

Het gaat in bovenstaande tekst om 
de huldiging van een Nederlandse 
koning. De laatste vóór de huidige 
Willem-Alexander was Koning 
Willem III. Hij werd in Brussel 
geboren op 19 februari in 1817 
als Willem Alexander Paul Frederik 
Lodewijk van Oranje Nassau en 
overleed op 23 november 1890 in 
Apeldoorn op paleis Het Loo.
Hij was de zoon van Willem II en 
Anna Paulowna van Rusland. Prins 
Willem trouwde in 1839 met Sop-
hia van Württenburg. Uit dit huwe-
lijk werden drie zonen geboren. Die 
stierven echter alle drie eerder dan 
hun vader. In 1879 sloot hij een 
tweede huwelijk met de twintigja-

rige Emma van Waldeck-Pyrmont. 
Hun dochter was de latere konin-
gin Wilhelmina.
Prins Willem volgde in 1849 zijn 
vader, koning Willem II op. Hij 
deed dat met tegenzin daar hij het 
niet eens was met het liberale be-
leid van zijn vader en de regering. 
Hij vond dat hij te weinig invloed 
had.

Wat blijkt bij nader onderzoek? 
Koning Willen III wordt ingehuldigd 
op 12 mei 1849. De datum van 
12 mei wordt genoemd in het ver-
slag. Er is sprake van het zilveren 
ambtsjubileum van de koning. 
Dan valt te berekenen dat het grote 
feest in Baarle plaatsvond op 12 
mei 1874.

Wie de tekst schreef is niet dui-
delijk. Onder wie zijn verantwoor-
delijkheid die geschreven is, valt 
voorzichtig te bepalen. Dat zal zeer 
waarschijnlijk burgemeester A.van 
Baal geweest zijn, al weten we dat 
die in 1874 overlijdt. Zijn opvolger 
is Chr. Verheijen uit Ulicoten. Die 

wordt echter pas geïnstalleerd op 
23 Januari 1875. 
Wij lezen in de tekst dat tijdens de 
kerkelijke viering van het feest het 
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Te Deum (een Latijns danklied) 
door het kerkgewelf zweefde. Dat 
lijkt me mooier voorgesteld dan de 
werkelijkheid toen was. Wat wil 
het geval? Een aantal inwoners 
van Baarle-Nassau heeft namelijk 
nog maar een paar jaar eerder met 
veel moeite een eigen parochie 
opgericht. Tot 1860 kerkten 
Hertog en Nassau samen in de 
St.Remigiuskerk onder één pastoor. 
Met heel veel onenigheid en door 
tweevoudige tussenkomst van de 
rechtbank kon de nieuwe parochie 
op 7 september van het jaar 1860 
een houten noodkerk in gebruik 
nemen. Pastoor Mastboom was de 
zielenherder. In 1877 blijkt deze 
houten kerk zodanig versleten, dat 
de gelovigen tijdens een hoogmis 
naar buiten vluchten omdat de 
stormwind het gebouw vervaarlijk 
laat bewegen en de dakpannen 
naar beneden schuiven. De nieuwe 
stenen kerk wordt pas in 1878 
ingewijd.
Zou de plechtige dankmis toch 
in de Remigiuskerk gevierd zijn? 
Hoe kan de schrijver anders over 
gewelven schrijven?

Wij lezen dat de schoolkinderen 
een zanghulde brengen onder 
leiding van de hoofdonderwijzer 
W.van Eck. Inderdaad, deze man 
is hoofd van de openbare school 
in Baarle-Nassau van 1873 tot 
1893. 
Op 1 oktober 1867 wordt het Bels 
Lijntje in gebruik genomen. Er kan 
dus in ons document heel goed 
sprake zijn van vuurwerk op het 
stationsterrein. Dat was in 1874 
nog vrij nieuw.

Zou er ergens in Baarle nog zo’n 
zilveren medaille bewaard gebleven 
zijn? Er moet toen toch een flink 
aantal ervan uitgedeeld zijn. Mocht 
er daar een van boven water ko-
men, dan zou dit verhaal helemaal 
rond zijn! 

Tegenstrijdig

De schrijver hemelt koning Willem 
III heel erg op. Hij beweert dat 
de vorst weldadig regeert en veel 
goeds en nuttigs tot stand heeft 
gebracht. Dat is tegenstrijdig aan 
wat anderen over hem beweren. 

Het is bekend dat deze koning 
bij momenten zeer aimabel kon 
optreden. Hij had ook momenten 
van norsheid en felle uitbarstingen. 
Die konden zich richten tegen zijn 
personeel, maar evengoed tegen 
ministers. Daar heeft hij zijn bij-
naam ‘koning Gorilla’ aan te wijten. 
Goede activiteiten voor het land – 
ook voor Noord-Brabant – moeten 
we vooral zoeken in de ontsluiting, 
de infrastructuur van het land. Hij 
bevorderde de verharding van een 
aantal doorgaande wegen. Ook 
stimuleerde hij de aanleg en uit-
breiding van het spoorwegnet. Het 
graven van enkele kanalen werd 
eveneens door hem bevorderd.
Naarmate hij ouder werd moest 
hij wegens ziekte steeds vaker en 
gedurende langere periodes zijn 
taken overlaten aan anderen.
Toen hij in 1890 overleed was zijn 
dochter Wilhelmina wel troonop-
volgster, maar nog veel te jong om 
het koningschap op zich te nemen. 
Haar moeder Emma werd toen re-
gentes en bleef dat tot Wilhelmina 
18 jaar werd en in 1898 de troon 
kon bestijgen. 
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 5 juni 1948 

De zee gaat tekeer. Het schip 

stampt en steigert. Antoon stuitert 

zijn bed uit, het onderste van de 

vier. Om hem heen mensen die 

doodziek uit hun stapelbedden 

hangen. Geen zeelui. Hij grist zijn 

spullen bij elkaar en maakt dat 

hij aan dek komt. Beter. Frisse 

lucht. In de verte ziet hij land... 

Schotland? Engeland? Ierland 

misschien? 

Gisteren is hij, als zovelen, uit 

Rotterdam vertrokken aan boord 

van de Kota Inten. Een 18-jarige 

boerenjongen uit Baarle-Nassau 

op reis naar Canada… 

Van Baarle-Nassau, Nederland naar 
Flesherton, Ontario, Canada

Het verhaal van de emigratie 
naar Canada van Antoon Verschueren

De familie Verschueren-Staes
 
De familie Verschueren bestond 
uit Antonius Egidius Verschue-
ren (1988 – 1967) die op 21 
september 1920 huwde met Anna 
Mathilda Staes (1892 – 1973). 

Voorwoord Michel Luijben

In de zomer van 2012 maakte ik samen met mijn vrouw Conny een 
reis naar Canada (onder andere) om te praten met mijn in 1948 
geëmigreerde Ome Antoon en met zijn Canadese vrouw Leona. 
We verbleven alles bij elkaar vijf dagen in Flesherton, Ontario, 
Canada.
 
De verhalen uit m’n jeugd over die ‘Ome Antoon’ die naar dat verre 
Canada emigreerde, intrigeerden me zodanig dat ik wel eens een 
keer het hele verhaal wilde horen. 

Het onderstaande is onder meer de neerslag van gesprekken die 
we voerden. Na ruim zestig jaar spreekt Antoon nauwelijks nog Ne-
derlands. Hij spreekt Engels, doorspekt met Boals. Ik heb opnames 
gemaakt van onze gesprekken, deze in het Engels genoteerd, vervol-
gens vertaald en er een leesbaar verhaal van gemaakt. 

Voor ‘Van Wirskaante’ heb ik het uiteindelijke verhaal samengevat in 
twee delen.

30 augustus 1929 – 4 juni 1948 Baarle-Nassau, 

Noord-Brabant, Nederland

De familie Verschueren woonde 
in Baarle-Nassau op Nijhoven. 
Uit het huwelijk werden achter-
eenvolgens geboren: Cornelis 
(Kees of Nellis, gehuwd met Maria 
Jansen), Johannes (Jan, gehuwd 
met Maria Luijten), Cornelia (Cor, 

gehuwd met Jan Luijben), Maria 
(Riet, gehuwd met Janus Geerts), 
Augusta (Gusta, gehuwd met Gust 
Geerts), Antoon (Tony, geëmigreerd 
naar Canada en gehuwd met 
Leona O’Brien) en René (gehuwd 
met Maria van Sas). Van de zeven 
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kinderen zijn alleen de jongste 
twee, Antoon (Tony) en René nog 
in leven.

Emigreren?
 
We zitten in Flesherton (Ontario), 
aan de East Back Line, op de open 
veranda van de ‘bungalowboerderij’ 
van Tony en Leona Verschueren, 
een paar kilometer van de boerderij 
die Antoon vijftig jaar geleden 
kocht. Rondom ons de prachtig 
weids heuvelende weilanden en 
bossen. Het ruisen van de wind 
door de hoge bomen overstemt 
soms ons gesprek. 
 
“Ik weet niet meer wanneer er voor 
het eerst gesproken werd over mijn 
emigratie naar Canada. Het had 
in ieder geval iets te maken met 
het feit dat ik in militaire dienst 
moest.”   

Antoon zelf kan het zich niet meer 
zo scherp herinneren, maar zijn 
jongste broer René weet het nog 
wel: “Probleem net na de oorlog 
met mannen van de leeftijd van 
onze Antoon was dat ze naar Indo-
nesië moesten om te gaan vechten. 
Dat zagen ons pa en ons moeder 
niet zitten. Antoon was inmiddels 
gekeurd en moest in dienst en dus 
naar de oorlog in Nederlands Indië. 
De enige manier om daar vanaf 
te komen was door te emigreren. 
Aanvankelijk zouden ze met z’n 
drieën gaan, onze Antoon en twee 
mannen van Staes, neven van 
moederskant. Informatie werd 
aangevraagd, maar uiteindelijk was 
Antoon de enige die daadwerkelijk 
vertrok. Zonder werk in het emi-
gratieland mocht je niet emigreren, 
dus voor Antoon vertrok, had hij 
een contract afgesloten met een 
boer in Canada. Antoon had al een 

paar jaar gewerkt als boerenknecht 
en natuurlijk thuis op de boerderij 
en kon in Canada ook als boeren-
knecht aan de slag. Toen aan alle 
formaliteiten was voldaan, vertrok 
Antoon met de boot naar Canada. 
Dat was in het voorjaar van 1948.”  
 
Later vertelt Antoon dat er volgens 
hem nog een andere reden voor de 
emigratie was. Hij was de derde 
zoon in de familie Verschueren. De 
oudste, Kees (of Nellis), wilde niet 
boeren en Jan, de tweede, ging 
boeren aan de Visweg, gedeeltelijk 
op gronden van de boerderij op 
Nijhoven. Vader Toon Verschueren 
was nog te jong om te stoppen met 
werken op de leeftijd dat Antoon 
oud genoeg zou zijn om de boer-
derij over te nemen. Hij moest dus 
gaan werken als boerenknecht. 
De boerderij op Nijhoven zou later 
logischerwijze naar de jongste 

Rechtsboven: Antonius Verschueren en zijn vrouw Mathilda Staes. Diagonaal van linksboven naar 
rechtsonder: Jan, Cor, Gusta, Riet en Kees (Nellis). Linksonder van links naar rechts: Antoon (Tony) en 
René.
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zoon René gaan op het moment 
dat vader Verschueren oud genoeg 
zou zijn om met pensioen te gaan. 
Antoon viel een beetje tussen wal 
en schip. Dus emigreren was voor 
hem ook een kans  om in Canada 
iets te beginnen. 
“Tja, de oorlog in Nederlands 
Indië…  Ik was er niet zo bang 
voor, toen, omdat ik de gevolgen 
niet precies kon inschatten. Maar 
ons pa en ons moeder konden dat 
natuurlijk wel. De kans ontlopen 
daar naartoe te moeten, was 
meer om hen een plezier te doen 
dan dat het dat voor mezelf was. 
Weet je, je bent 18 jaar oud en je 
kunt je niet voorstellen dat je iets 
overkomt. 

Ja, natuurlijk wilden mijn ouders 
liever dat ik in Canada als boeren-
knecht ging werken dan dat ik in 
het leger ging! Er zijn veel jongens 
uit Boal naar Nederlands Indië 
gegaan, Janus Geerts (getrouwd 
met zus Riet Verschueren) was 
er een van. Peeters uit Boal – hij 
woonde in Wingham (Ontario, 
Canada) – was ook in Nederlands 
Indië. Er zijn er nogal wat die, na 
daar geweest te zijn, niet meer 
in Baarle-Nassau wilden blijven 

en geëmigreerd zijn. Ik denk dat 
Baarle-Nassau voor hen te klein 
geworden was.
Ik had niet veel te zeggen over 
mijn emigratie. Ik wilde wel en op 
een bepaald moment kon ik gaan. 
Dat is het zo ongeveer. Of ik nou 

voor een boer in Nederland of voor 
een boer in Canada moest gaan 
werken, wat zou het verschil zijn? 
En bovendien, ik wilde graag!” 
Even is er nog sprake van geweest 
dat Floor en Leon Staes ook zou-
den emigreren. Waarom dat niet 
doorging, weet Antoon niet. “Het 
had ook te maken met de militaire 
dienstplicht.” Misschien dat beide 
jongens een dubbele nationali-
teit hadden, waardoor emigreren 
vanwege de politionele acties in 
Indonesië voor hen minder op-
portuun was. 
“Jan Luijben (getrouwd met zus 
Cor Verschueren) had samen met 
ons pa en ons moeder uitgezocht 
dat Canada, Nieuw-Zeeland en 
Australië de beste emigratielanden 
zouden zijn voor mij. Ik geloof dat 
de broeders in Boal er ook nog een 
rol in gespeeld hebben, maar dat 
weet ik niet zeker.”  

Nijhoven, Boerderij Verschueren – december 2013. 

Ca. 1941: schaatsen, mogelijk op de Buikse Kuil op 
Nijhoven. Van links naar rechts: Antoon (Tony), Cor en 
René Verschueren.
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Ongeveer een half jaar voordat 
Antoon emigreerde, gaf iemand 
van Tuijtelaars uit Baarle een lezing 
over Canada. Hij was in de jaren 
twintig of dertig zelf geëmigreerd. 
Antoon was niet aanwezig bij die 
presentatie in Baarle-Nassau, maar 
hij kan het zich nog wel herin-
neren.

Jeugdherinneringen
 
“Wat kan ik me nog herinneren 
van Baarle-Nassau? Louis Jacobs 
was mijn beste vriend. Als je een 
van ons zag, dan zag je de ander. 
We voetbalden samen, biljartten 
samen en gingen samen op café. 
Andere kameraden uit de buurt 
waren Jos Keustermans en dan 
had je nog Richard Jacobs, de ou-
dere broer van Louis, en Harrie van 
Beek. Louis is inmiddels gestorven 
en Richard leeft nog (juni 2012), 
maar het gaat niet goed met hem. 
 
Mijn vroegste herinnering is dat 
ik met 13 jaar van school ging 

en ging werken bij mijn ooms in 
de Oordeelsestraat. Bij Ome Toon 
(van Beek) en Ome Piet (van den 
Broek). In de buurt werkte ik bij 
Tiest Sas (de Jong). Die woonde 
op de Veldbraak. Ik was daar nooit 
zo lang aan het werk, ook niet bij 
m´n ooms. Het was alleen maar 

als ze extra werk hadden en dus 
een extra kracht konden gebruiken. 
Een maand of zo, veel langer niet. 
Dan vroegen ze aan onze pa of er 
iemand kon komen helpen en dan 
was het aan ons.” Lachend: “Onze 
Nellis en onze Jan wilden niet, dus 
gewoonlijk ging ik en ik vond het 
fijn om te doen! 
 
Ik werkte bij Piet van Beek, dichtbij 
huis, toen mijn emigratie voor het 
eerst ter sprake kwam. 

Piet pachtte grond van de heer van 
de Kievit, dat kasteeltje daar. Die 
grond was begroeid met mast die 
hij rooide. Vervolgens kon ik tussen 
de stronken ploegen en met een 
bijl en ander kapmateriaal de mast 
wegkappen. Al bij al was ik daar 
toch bijna een jaar lang aan het 
werk.  
Aan de weg naar de Veldbraak en 
de Kievit, naast Miet Pelkmans, 
daar woonde Piet van Beek. Hij 
was getrouwd met een meisje uit 
Gilze. Zijn broer Jan van Beek, 
toen naar ik me herinner niet 
getrouwd, heeft daar ook nog ge-

Nijhoven, Buikse Kuil – december 2013.

Van links naar rechts Harry Loots, Antoon Verschueren en Louis Jacobs. Ca. 
1943, Boerderij Verschueren, Nijhoven 6, Baarle-Nassau.
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woond. Hij had later een winkeltje 
of een café in een van de kamers. 
Er woont nog steeds een Van Beek 
op dat adres. Een van de broers 
van Jan en Piet emigreerde later 
naar New Brunswick in Canada.  
De zoon van Piet van Beek woont 
nu aan de Visweg, vlakbij de 
kapel.  
Piet van Beek was in 1971 in 
Canada op bezoek bij familie in 
Zuid-West Ontario. Ik woonde nog 
op onze eerste boerderij toen hij 
een middag op bezoek kwam.” 

De oorlogsjaren
 
Veel herinneringen heeft Antoon 
niet aan de tijd voor z’n 13de 
levensjaar. Over de tweede we-
reldoorlog weet hij zich nagenoeg 
niets meer te herinneren, terwijl 
hij toen die uitbrak toch al een 
jaar of 11 was. De brand van de 
Remigiuskerk is overigens wel iets 

wat Antoon zich nog goed voor de 
geest kan halen. Vanaf Nijhoven 
was de spectaculaire brand van de 
Belgische kerk goed te zien. Voor 
de rest blijft het vaag. Na de oor-
log, weet hij nog, verzamelde hij 
met vriendjes uit de buurt koperen 
granaathulzen die na de gevechten 
bij honderden waren achterge-
bleven op Nijhoven. De verkoop 
van die hulzen bracht een aardig 
zakcentje op. 
 
Nijhoven en omgeving was een 
buurtschap die gezegend was met 
veel jeugd die elkaar vaak opzocht. 
Ook iets wat hij niet vergeten is. 

Persoonsbewijs van Antoon Verschueren tijdens de laatste 
oorlogsjaren.

Kapel Nijhoven – december 2013.

Net na de bevrijding, vermoedelijk najaar 1944 bij de 
boerderij van Toon Verschueren, Nijhoven 6. Van links 
naar rechts: Toon, Jan, René Verschueren, Mathilda 
Verschueren-Staes, Riet, Cor Verschueren, Poolse soldaat 
(Stanislas Izjitski (?)), Antoon Verschueren, onbekende 
Poolse soldaat.  
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Hij somt moeiteloos de namen op 
van de kinderen Staes, Jacobs, 
Keustermans, Pelkmans en nog 
meer kroostrijke families van 
Nijhoven, Veldbraak en Kievit en 
omgeving.  
 
Aardappels smokkelen, ook iets 
wat de jeugd in de jaren veertig 
bezig hield in Baarle-Nassau. Aan 
beide kanten van de fiets zakken 
met aardappelen. En dan vanaf 

de gronden van Van Beek te voet 
naar Weelde naar de vader van de 
vrouw van Jan Staes. Want fietsen 
ging natuurlijk niet met die aardap-
pelen aan weerskanten van de 
fiets. “We moesten ook regelmatig 
de fietsen afladen en nadat we een 
sloot of hekwerk overgesprongen of 
-geklommen waren weer opladen.

Extra geld om te verteren in de 
herberg!” volgens Antoon.  

 

Eerste Baarlese emigrant 
na WOII

 
“Voor zover ik weet, was ik na 
de oorlog de eerste emigrant uit 
Baarle-Nassau. Voor de oorlog, in 
de dertiger jaren, emigreerden er 
meer. Op de boot naar Canada, 
de Kota Inten, ontmoette ik Gust 
Aerts uit Chaam. Hij dacht dat hij 
de eerste emigrant uit Chaam was 
na de oorlog. In 1949, ‘50 en ‘51 
emigreerden er tientallen uit die 
dorpen. 
Bij ons uit de buurt emigreerden 
Petra en Jeanne Huijben. Ik ben 
verschillende keren bij hen op de 
boerderij in Zuid-West Ontario op 
visite geweest. Hun vader, een 
veekoopman, is verschillende ke-
ren hier in Canada geweest. Hem 
en ook broer Kees Huijben die naar 
Luxemburg emigreerde, heb ik hier 
in Canada ontmoet. Kees emigreer-
de naar Luxemburg. 
We kwamen regelmatig bij elkaar 
vroeger. Ik herinner me dat ze hier 
waren toen ik dit huis bouwde. We 
zaten hier op het zonnedek, dat ik 

Kermiszondag 31 mei 1948. Van links naar rechts Piet 
van den Brand, Antoon Verschueren (Tony), Louis Jacobs

Oogsttijd 1944. Links Jan 
Verschueren en rechts Jan Luijben, 
Nijhoven.

Kermiszondag 31 mei 1948 op de boerderij van Toon 
Verschueren, Nijhoven 6. Vier dagen voor vertrek naar 
Canada. Van links naar rechts: Piet van den Brand, Jan 
Verschueren, Antoon (Tony) Verschueren, Gusta Verschueren, 
Louis Jacobs en Jan Luijben. 
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net af had gemaakt, te buurten en 
we hadden last van de muggen. 
We waren het erover eens dat er 
een overkapping moest komen en 
vervolgens heb ik dus de zonneka-
mer gebouwd. Dat was eind jaren 
zeventig, begin jaren tachtig.
Verder had je ook nog Piet van 
Gorp. Dat was een kippenboer. Hij 
zit in de omgeving van Watford. 
Zijn vier zonen zijn allemaal gaan 
boeren en zijn dochter is getrouwd 
met een boer.” 
Wat Antoon zich ook nog goed 
herinnert, is dat het de zondag 
voor hij vertrok (voorjaars)kermis 
was in Baarle-Nassau. Er waren 
dus veel mensen op de been die 

bovendien wisten dat hij zou emi-
greren. Reden om hem te trakteren 
op een pilsje! Ook drukte op de 
boerderij op Nijhoven natuurlijk die 
kermiszondag. Familie, broers en 
zussen kwamen thuis om afscheid 
te nemen en natuurlijk z’n vrienden 
Louis en Richard Jacobs, Harrie 
Loots en Piet van den Brand. 
 
Volgens de kalender was het in 
1948 vanaf zaterdag 29 mei tot 
en met dinsdag 1 juni kermis in 
Baarle-Nassau. Antoon vertrok op 
vrijdag 4 juni 1948. Zijn vader en 
moeder, samen met z’n zwager 
Jan Luijben, brachten hem naar 
Rotterdam.

wij de oversteek maakten had het 
750 emigranten aan boord. Ik her-
inner me dat er in het vooronder 
grote ruimtes waren met stapelbed-
den, vier hoog. Ik lag op een van 
de onderste bedden. De tweede 
dag op zee kwamen we in de 
buurt van Schotland of Engeland, 
of misschien was het Ierland. Ik 
weet het niet meer precies. In ieder 
geval zagen we land. We kregen 
toen denk ik de volle kracht van 
de Noordzee over ons heen, het 
ging flink te keer. Mensen hingen 
zeeziek uit hun stapelbedden. Ik 
griste m’n spullen bij elkaar en 
ben aan dek gegaan. Zolang ik 
buiten aan dek was, was het oké. 
Geen last van zeeziekte. Er waren 
mensen bij die echt een vreselijke 
tijd hadden aan boord, ze waren 
heel ziek. Ik had zo’n medelijden 
met die vaders en moeders die zelf 
zo ziek waren dat ze hun zieke 
kinderen amper konden bijstaan. 
Jongejonge, die hadden écht een 
rottijd die reis. Maar het is ongelo-
felijk wat een mens kan doorstaan 
als het moet!” 
Antoon, zelf natuurlijk jong en 
sterk met z’n 18 jaar, zag in zijn 
ogen oude mensen van 40 jaar of 
ouder met drie of meer kinderen. 
Zelf had hij niets te verliezen, maar 
hij voelde heel erg mee met die 
mensen en vroeg zich af waar ze 
aan begonnen. 
De bootreis heeft verder geen bij-
zondere herinneringen voor hem. 
Hij weet nog wel dat het eten op 
de boot goed was.  

Kermiszondag 31 mei 1948 op de boerderij van Toon 
Verschueren, Nijhoven 6. Van links naar rechts: Piet van 
den Brand, Antoon (Tony) Verschueren, Louis Jacobs, Jan 
Luijben en Cor Verschueren.

4 juni 1948 – 15 juni 1948 Bootreis 

Rotterdam Nederland– Quebec City Canada

Op reis

Antoon: “En toen ging ik aan 
boord. De naam van het schip 
naar Canada was Kota Inten. Het 
was een omgebouwd troepenschip. 
Ik geloof dat het ongeveer 1.500 
mensen kon vervoeren, maar toen 

De Kota 
Inten waarop 

Antoon met ca. 
750 andere 

emigranten naar 
Canada vaart.
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Van Toronto naar Markdale

“Twaalf dagen duurde de overtocht, 
we kwamen aan land in Quebec 
City dat aan de Saint Lawrence 
River ligt. Ik zie het nog voor me, 
dichter en dichterbij kwam het land 
na dagen in volle zee en dan door 
die brede Saint Lawrence River. Je 
ziet land daar aan beide kanten en 
de zee is mooi en glad. Het is het 
mooiste wat er is na twaalf dagen 
op zee! Het staat me nog zo goed 
bij, echt zo levendig, het land aan 
beide zijden van het schip!
Aan wal kregen we naamstickers 
op met onze bestemming en wer-
den we in de overvolle trein geleid. 
Die ging richting Toronto en daarna 
verder het westen in. Er bleven ook 
emigranten in Quebec en anderen 

die reisden verder door naar 
Montreal. De trein stopte bij be-
stemmingen waar telkens wagons 
afgekoppeld werden. Naarmate 
de treinreis langer duurde, werd 
de trein korter. Ik stapte in Toronto 
uit en ging tegen een muur zitten. 
Ik denk dat ik moe was na een 
treinreis van zo’n 24 uur. Een paar 
‘trainrunners’, spoorwegmedewer-
kers die je de trein in begeleidden, 
zetten me weer op de trein.  
De trein reed het station in Mark-
dale, waar ik uiteindelijk moest 
zijn, voorbij. De mensen naar 
wie ik op weg was, woonden 7 
mijl van Markdale maar moesten 
helemaal naar Owen Sound om 
me op te halen. Ik had van tevoren 
een foto van het echtpaar ontvan-
gen, zodat ik wist naar wie ik op 

het eindstation moest uitkijken. De 
Caswells, de mensen voor wie ik 
ging werken, waren pas een jaar 
getrouwd en hadden een baby. 
De ouders van mevrouw Caswell 
woonden in Markdale en zij pasten 
op de baby. Hun huis was dus het 
eerste in Canada waar ik kwam 
toen we de baby op weg naar huis 
oppikten. Daarna gingen we naar 
de boerderij. Het was 11 uur ’s 
avonds toen we daar aankwamen.

De eerste werkdag als 
boerenknecht

De volgende morgen stond ik op, 
ging naar beneden waar de vrouw 
in de keuken bezig was aan het 
fornuis. Ik wees naar buiten, we 
spraken met onze handen en zij 
dirigeerde me naar de schuur. Daar 
trof ik Bill aan – da’s kort voor 
William – die de koeien aan het 
melken was. Met de hand, want 

15 juni 1948 – herfst 1949 

Quebec Canada – Markdale Canada

Tony Verschueren ’s eerste adres in Canada: de boerderij van de familie Caswell. Achter het eerste 
raam links van de bovenverdieping lag de kamer van Tony. Dit was gedurende een jaar, tot de herfst 
van 1949, zijn ‘thuis’.
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stroom hadden ze nog niet. Licht 
kwam van een lantaarn. Ik pakte 
een melkstoeltje en een emmer en 
Bill wees me een koe aan. Ik ging 
zitten en molk de koeien die hij 
me aanwees. Toen we alle klusjes 
hadden gedaan gingen we naar 
binnen waar mevrouw Caswell 
het ontbijt inmiddels klaar had 
staan. Dat was mijn eerste ochtend 
in Canada. Ik had geen woord 
gesproken… 

Waar is de bagage?

Toen ik op het station in Markdale 
had ik alleen wat handbagage. 
Mijn bagage, twee grote houten 
kisten, was nergens te vinden. Ik 
had ook geen werkkleren of zo. 
Dat zat in die kisten. We hadden 
thuis souvenirs gekocht om uit 
te delen als ik in Canada aan-
kwam. Zat allemaal in die kisten. 
Ik had alleen de kleren waarin 
ik had gereisd. Van de zus van 
Bill Caswell die in een winkel in 
Markdale werkte kreeg ik kleren. 
Het duurde een dag of vier voor de 
Caswells zich realiseerden dat ik 
geen kleren had. Zij konden ook 
maar niet begrijpen waarom ik 
geen reistassen had. Was ik maar 
wat slimmer geweest, dan had ik 
in het woordenboek dat ik bij me 
had woorden kunnen aanwijzen. 
Waarom ik dat niet gedaan heb, 
weet ik nog steeds niet. Ik had al 
wel verschillende keren op m’n kle-
ren gewezen, maar ik kon ze maar 
niet wijs maken wat ik bedoelde. 
De kisten stonden op het station 
in Orangeville aan Highway 10. 
Je passeert het als je van Toronto 
hiernaartoe rijdt. Daar hebben 
we ze uiteindelijk gevonden na 
een  maand of drie. Ze waren 
zwaar, een kleine 40 kg per stuk. 
Ik had genoeg kleren in die kisten 
voor een jaar, zodat ik voorlopig 

niets hoefde te kopen. Er zaten 
ook boeken in en alles wat je zoal 
meeneemt op zo’n reis. Ze hebben 
die kisten in Orangeville uitgela-
den en gewoon ergens in de hoek 
gezet. Van wie ze waren was niet 
bekend, er stond geen adres op en 
ze hadden geen andere kenmerken 
of zoiets. Ze hebben daar zolang 
gestaan en de Caswells, die overal 
hadden geïnformeerd,  kregen op 
een bepaald moment te horen dat 
er iets gevonden was. Met z’n drie-
en – Bill, z’n broer en ik – gingen 
we op weg naar Orangeville. Dat 
was een hele trip, een paar uur rei-
zen! We maakten er een dag voor 
vrij en gingen op pad. Er kwam 
ook een douanier om te controleren 
of het mijn kisten waren. Er zaten 
sloten op die kisten en ik had de 
sleutels. Ik opende de grootste kist. 
Het eerste wat we zagen was een 
groot Christuskruis… Ons moeder 
had dat bovenop de spullen had 

gelegd.” Lachend: “Ik weet het nog 
zo goed, we moesten er allemaal 
om lachen. De douanier zei: “Oké, 
het zijn jouw kisten, doe ze maar 
weer dicht. Die sturen we niet 
terug!”  
 

Twee belangrijke attributen uit de kisten die drie maanden zoek waren: 
het Christus kruisbeeld dat moeder Verschueren voor vertrek uit Nederland 
ongezien in de kist heeft gelegd. De linkerarm van het Christusfiguur brak toen 
Tony het afstofte voor het maken van deze foto. Verder het Woordenboek voor 
Nederlandsche emigranten dat ir. J. Tromp, een oom van Jan Luijben, Tony 
meegaf naar Canada.
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Dat was een van m’n betere 
dagen! Toen we naar huis gingen 
en ik al die souvenirs kon uitdelen. 
Och man, ik was in m’n element! 
Die eerste week zonder spullen 
was, denk ik, de zwaarste tijd. Er 
was een avond bij waarop ik dacht 
“Waar ben ik aan begonnen?” Maar 
ik ben er doorheen gekomen. Ik zei 
tegen mezelf: “Vergeet het!” Ik had 
een week flink heimwee. Daarna 
is er geen dag meer geweest dat 
ik spijt had van mijn emigratie. Ik 
heb nooit meer anders gewild. Dat 

ik mijn spullen niet meteen vanaf 
het begin had, heeft het verschil 
gemaakt. Want als ik een boek had 
gehad ’s avonds na het eten als ik 
op m’n kamer kwam…geen licht…
alleen maar op die kamer zitten. 
Dat was eenzaam. Maar ik kwam 
er doorheen en na drie maanden 
was alles oké.” 
Antoon werd inmiddels Tony ge-
noemd en zo zal hij in dit verhaal 
verder ook genoemd worden.  
Je ziet aan Tony dat het hem nog 
steeds aangrijpt, de herinnering 

aan die donkere kamer boven bij 
de familie Caswell, waar hij als 
tiener op bed zat. Niets om handen 
en amper in staat zich verstaan-
baar te maken… 
 
Maar al snel gaat hij door met z’n 
verhaal: 
“Grappig, hoe de boeren daar 
praktisch samenwerkten. Dat is 
nu bijna verleden tijd, maar toen 
deden we veel dingen samen, alle 
buren kwamen helpen. Dorsen, 
stookhout hakken voor de winter, 
deden we samen met de hele 
buurt. We konden goed met elkaar 
overweg. De sfeer en het gevoel 
ervan was ook mooi. We werkten 
toen ook nog met paarden.  
Maar toen kwam de tv en dat ver-
anderde alles. Het werd van toen 
af min of meer een ander leven.”

 
Eigen taal

Het tamelijk geïsoleerde leven op 
de boerderij bij de Caswells bracht 
ook mee dat Tony als het ware 
z’n eigen Engelse dialect, begon 
te spreken. Het feit dat hij in de 
eerste maanden z’n studieboeken 
Engels miste, werkte ook niet mee 
aan een vlotte beheersing van de 
Engelse taal. Zelfs nu nog, na 65 
jaar in Canada, zegt Tony dat hij 
soms woorden verkeerd gebruikt 
of zondigt tegen de regels van de 
Engelse grammatica. “Leona corri-
geert me nog regelmatig als ik iets 
verkeerds zeg. 
In drie maanden tijd konden de 
mensen in de buurt mij verstaan, 
maar als ik naar de stad ging 
moest ik wat ik zei wel zes keer 
herhalen voor ze me verstonden. 
Maar ik denk dat ook zij aan mijn 
manier van spreken en aan mijn 
accent wenden. Ze verstonden me 
op d’n duur. Dus het ging me goed. 
Ik werkte dus voor Bill Caswell. 

‘Schrijf eens gauw!’ Post uit Baarle-Nassau. Zus Gusta schreef, ook namens 
haar ouders, regelmatig brieven en kaarten naar haar inmiddels als ‘Tony’ door 
het leven gaande broer. Jammer genoeg is alleen deze kaart nog overgebleven. 
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Hij moest mij 45 dollar per maand 
betalen, een jaar in dienst houden 
met kost en inwoning. Ik van mijn 
kant moest een jaar voor hem wer-
ken. Veel emigranten emigreerden 
onder het mom van boerenknecht. 
Maar zo gauw ze hier waren, trok-
ken ze naar de stad. Die wilden 
helemaal geen boerenwerk doen, 
maar fabriekswerk! Het was alleen 
maar een manier geweest om 
Canada binnen te komen.”  
Het werk op de boerderij was voor 
Tony geen moeilijke opgave. Ploe-
gen, zaaien, hooien, dorsen, al-
lemaal karweitjes waar hij z’n hand 
niet voor omdraaide. De koude 
winter, waarin hij alleen maar wat 
kleine onderhoudkarweitjes kon 
opknappen, weken misschien nog 
wel het meest af van de routine 
in Nederland. Waar hij zich wel 
over verwonderde, waren de grote 
keien die zich op het veld constant 
omhoog werkten. “Dan was ik aan 
het ploegen, met m’n knieën zo 
ongeveer tegen het dashboard van 
die tractor en dan knalde je tegen 
zo’n kei aan. Dat deed behoorlijk 
zeer aan m’n benen!” Aan de 
rand van de velden en weiden in 
Ontario zie je dan ook hoge stapels 
keien opgestapeld. “En niet van 
die kleintjes, er zaten behoorlijke 
rotsblokken bij. Ongelofelijk dat 
die steeds maar omhoog blijven 
komen, nu nog steeds!” 

Contractverlenging

Ondertussen had Tony vrienden 
gemaakt in Markdale en omge-
ving: “Ik had inmiddels al best wat 
vrienden die mij vertelden dat ik 
heel wat meer kon verdienen dan 
die 45 dollar per maand. Dus toen 
Bill Caswell me na dat contractjaar 
langer in dienst wilde houden, 
vroeg ik 60 dollar per maand. Hij 
stemde ermee in om 60 dollar per 

maand en kost en inwoning te be-
talen. Maar toen we meer richting 
herfst gingen zei Bill: “Kijk, Tony, 
ik heb niet zoveel werk te doen nu, 
maar als je wilt dan kun je hier 
blijven voor kost en inwoning. In 
het voorjaar kan ik je dan weer 60 
dollar betalen.” Ik zei hem dat ik 
dat nog wel eens zou bekijken. Ja, 
dat was natuurlijk niet goed voor 
mij, want ik kon helemaal niks 
verdienen.

Kerkgang

Hij vertelt: “Er zijn vijf verschil-
lende kerken in Markdale, drie 
van die kerken, de anglicaanse, 
de katholieke en de verenigde 
(united) stonden bij elkaar. Op een 
zondag gingen de Caswells naar 
de anglicaanse kerk en zij wezen 
mij de katholieke aan. Ik had een 
brief meegekregen van meneer 
pastoor Vekemans van Baarle-
Nassau. Ik wist natuurlijk niet wat 
er in die brief stond. Maar goed, 
ik moest die brief afgeven aan de 
parochiepastoor in Canada. Dus ’s 
zondags brachten de Caswells me 

naar de kerk. Zij waren anglicaans 
maar gingen nooit naar de kerk. 
Speciaal voor mij waren ze die 
zondag een keer gegaan en voor de 
rest moest ik maar zien of ik er nog 
naartoe ging. Ik gaf die brief van 
pastoor Vekemans aan de pastoor 
en hoorde er nooit meer iets van. 
Wat ik niet wist was dat meneer 
Vekemans die brief in het Latijn 
had geschreven. En de pastoor 
hier in Markdale kende geen letter 
Latijn!”  
Tony schiet weer in de lach als hij 
eraan terugdenkt. 
“Dus hij had die brief al een half 
jaar toen er een missionaris langs 
kwam, die kwam elk jaar om geld 
in te zamelen voor de missie. Die 
missionaris heeft de brief vertaald. 
Dat is in ieder geval wat de pastoor 
vertelde tegen vader en moeder 
Foy. 
De familie Foy was katholiek en 
woonde op een boerderij tussen  
Meaford en Markdale. De ene keer 
gingen ze in Meaford naar de kerk 
en de andere keer in Markdale. De 
pastoor vroeg aan de familie Foy 
om mij onderweg op te pikken als 

Grote stenen die zichzelf ‘naar boven werkten’. Verschillende van deze, aan de 
rand van Caswells’ gronden, zijn ongetwijfeld door Tony verwerkt. 
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ze in Markdale naar de kerk gin-
gen. Ik heb een paar keer moeten 
lopen, het was 7 mijl, ongeveer 10 
km lopen. Binnen een maand of 
zes kocht ik een fiets in Markdale 
voor 50 dollar. Het eerste wat ik 
kocht in Canada.  
Er was een steile heuvel op weg 
naar de kerk. Ik weet nog goed 
dat een vrouw van een boer die 
dicht bij ons woonde zei: “Ik zag 
je zondagmorgen op de trappers 
van je fiets staan, je stond daar 
zo ongeveer stil op dat steile stuk, 
maar bleef op je fiets!” “Ja,” zei ik 
“ik ga niet lopen als het ook op de 
fiets kan!”

De familie Foy

“Als de familie Foy de kans had, 
dan pikten ze me op om naar de 
kerk te gaan. We werden vrienden. 
Ik hoefde alleen maar naar het 
kruispunt te lopen en dan haal-

den zij me daar op. Ze hadden 
zes kinderen. Sommige van de 
oudere dochters zaten op school 
of werkten in Toronto. Als ze in 
het weekend thuis kwamen dan 
was de auto soms helemaal vol. 
D’r was geen plaats. Pa en ma en 
zes kinderen, allemaal in die oude 
Chevy. Die oude auto’s hadden nog 
van die brede treeplanken en ik 
stond op de treeplank en hield me 
aan het zijraam vast. Het was beter 
dan lopen! 
 
Mijn eerste Kerstmis was ook een 
verhaal apart. Mevrouw Foy, die 
niet wist dat ik bij mijn werkadres 
inwoonde, vroeg of ik met Kerstmis 
naar huis ging. Ik zei haar dat ik 
niets van mezelf had, dat ik bij de 
Caswells bleef. “Nou,” zei ze, “als 
je nergens naartoe gaat, kun je wel 
bij ons Kerstmis komen vieren.” 
Kerstmis hier in Canada is een echt 
familiegebeuren. Dus ik zeg tegen 

mevrouw Foy: “Ik kom.” Ik startte 
kerstavond met de wandeling van 
Caswell thuis naar de familie Foy, 
ongeveer 5 mijl (ca. 8 km). Het 
was wel 15 graden onder nul en 
het sneeuwde en waaide hard. Je 
kon geen hand voor je ogen zien. 
Een auto reed me voorbij, een 
echtpaar op weg naar Meaford 
om de Kerst met hun dochter te 
gaan vieren. Zij gaven me een lift. 
Nou ja, ik mocht meerijden, maar 
eigenlijk was ik meer buiten om de 
auto te duwen dan dat ik er in zat. 
Elke keer reed de auto zich vast 
in de opgewaaide sneeuw en dan 
stapte ik uit om te duwen. Ik had 
geen pet of muts op en op d’n duur 
zat er wel een centimeter ijs op 
m’n hoofd. Maar in ieder geval ge-
raakten we bij de familie Foy. Door 
dat gedoe in het slechte winter-
weer was de auto van die mensen 
in panne geraakt.. Zij bleven voor 
Kerstmis ook bij de familie Foy. 

Het voormalige huis van de familie Foy, het tweede ‘thuis’ van Tony, juni 2012. Inmiddels is de familie 
Foy weggetrokken uit deze regio van Canada.
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Canada (A Toronto).

Later toen de sneeuwploegen de 
weg vrij hadden gemaakt, belden 
ze een taxi in Markdale. Ik kon 
mee terug rijden. Dat was dus mijn 
eerste Kerstmis in Canada!
Vader en moeder Foy waren heel 
goed voor mij. Ze behandelden 
me als een van hun eigen zoons. 
Als ik ergens aan het werk was 
dan was hun huisadres mijn 
adres. Een heel, heel goed, lief en 
aardig stel mensen. De familie Foy 
bestond uit vader en moeder, twee 
zoons – Jimmy en Bobby – en vier 
dochters.” 
Jimmy Foy was de beste vriend 
van Tony in Canada tot die 
vriendschap zo wreed en abrupt 
eindigde. Tony vertelt met plezier 
over de vriendschap met Jimmy 
die begon in de periode dat Tony 
nog bij de Caswells werkte. Jimmy 
was ook getuige, de ‘best man’, bij 
het huwelijk van Tony met Leona 
O’Brien. Hij kwam om het leven bij 
een auto-ongeluk in 1967. Dat zal 

Canada – A Quebec-City – B Toronto – C Owen Sound – D Markdale – E Flesherton – F Meaford. 

Tony nooit vergeten. Het wrede van 
de situatie was dat Tony kort nadat 
het was gebeurd op de plaats van 
het ongeluk aankwam. 
 

Volgende keer: Tony neemt 
ontslag bij de Caswell-familie en 
trekt Canada in.
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Charlotte Peys (°1987) 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 

(grondgebied Baarle-Hertog). Als 

een ware antropoloog en onder-

zoeker verblijft ze in het dorp, 

houdt ze een velddagboek bij en 

bezoekt ze inwoners van het dorp. 

Ze maakt wandelingen, neemt 

geluiden op, maakt foto’s en 

schetsen en tracht dit te gebrui-

ken als inspiratie bij het creëren 

van tekst en tekeningen over 

Zondereigen. Het eindresultaat zal 

uiteindelijk in een boek gepresen-

teerd worden. Maar voor het zover 

is, kunt u in Van Wirskaante haar 

gedachten meelezen.

Zondereigen door de bril van
Charlotte Peys (4)

Voor mijn eindproject ben ik op 
zoek naar verhalen, informatie en 
foto’s over Zondereigen.Alles wat 
op de een of andere manier iets 
te maken heeft met Zondereigen 
interesseert me. 

Zowel op vlak van mensen, fauna 
en flora, de geschiedenis van het 
dorp, het sociologische aspect of 
de architectuur. 
Woont u zelf niet in Zondereigen 
maar kent u een leuk verhaal 
dat verbonden is aan het dorp? 
Herinnert u zich anekdotes over 
Zondereigen? Heeft u nog foto’s 
van uw jeugdjaren die u in Zon-
dereigen doorbracht? 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 me! 

U kan me bereiken via 
charlottepeys@gmail.com of 
me bellen op het nummer 
0494/11.25.31.
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Arme Amalia (83)

ANTOON VAN TUIJL

Onze vorige schenkingenlijst 

liep tot de allerlaatste dagen van 

oktober 2013. In november van 

het vorige jaar nemen we dus de 

draad weer op. Ook in de periode 

van toen tot nu (eind januari) 

liepen er weer meerdere keren 

mensen het Heemhuis binnen 

met dozen, tassen en enveloppen. 

Wij vermelden met genoegen de 

inhoud daarvan.

Enkele foto’s van Ulicotense 
mensen – een lichtmeter van een 
fotograaf – een identiteitskaart met 
ingelegde verblijfsvergunning van 
Adrianus Verschueren – een serie 
boeken van allerlei aard – een 

grote foto van de R.K. Boerin-
nenbond Ulicoten bij haar 25 jarig 
jubileum – een brochure ‘Ulicoten 
1803-1953’, geschreven door 
kapelaan Kramer – een folder van 
‘Woonpark de Grens’ – vier kinder-
boeken uit het rijke Roomse leven 
– een aantal bidprentjes. Die zijn 
altijd welkom bij onze stamboom-
onderzoekers – een kerkboek. Dat 
wordt aan onze grote verzameling 
toegevoegd – twee godsdienstige 
boekjes – enkele devotieprentjes. 
Die worden ook toegevoegd aan 
onze verzameling – een serie (stu-
die)boeken uit de nalatenschap 
van Rector Martens. Daaraan is 
te zien dat de man vroeger stevig 
gestudeerd heeft. De vooral 
Franse en Latijnse boeken staan 
vol aantekeningen en onderstre-
pingen – een grote encyclopedie – 
zes kruisbeelden, verschillend van 
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formaat, materiaal en vormgeving 
– een serie boeken – een beeldje 
van O.L.Vr. van Fatima – een 
schaaltje met een vaderspreuk 
erop – een tegelwijsheidtegel. Ont-

houd dit woord voor als u scrabbel 
speelt! – een brieven- en kran-
tenhanger – een dagbladen- en 
courantenhanger – een marmeren 
pendulestel in Art Nouveaustijl – 
een oude gecodeerde kerstgroep 
met gestileerde gipsen beeldjes – 
een porseleinen blaker, afkomstig 
uit Duitsland – een decoratieve 
glasplaat met het wapen van 
Baarle-Nassau er op – een pop. 
Ze bestaat momenteel uit losse 
delen. Is er iemand die tijd heeft 
om deze fraaie pop weer in elkaar 
te zetten? Graag! – een stevige 
eikenhouten schildersezel met een 
schilderdoek erbij – een kleurig 
Pickwicktheekommetje – het boek 
‘Bijdragen tot de geschiedenis van 
Baerle’ van Rector van den Broek 
– een herdenkingsmedaille van 
‘50 Jaar Bevrijding’ van Baarle 
– een oude staande telefoon die 
nog met een zwengeltje ‘op stoom’ 
gebracht moest worden – een 
handnaaimachine uit grootmoe-

ders tijd. Merkwaardig is dat het 
om een Singer gaat die een houten 
omkasting heeft van het merk 
Pfaff – een serie offsetplaten (die 
er uit zien als fotonegatieven). Er 
staan foto’s op van Baarlese pan-
den. Mogelijk hebben ze te maken 
met de MIP (Monumenten Inven-
tarisatie van de Provincie Noord-
Brabant) uit de jaren tachtig van 
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de vorige eeuw – twee brandweer-
helmen – een brandweerpet – een 
jas van het uitgaanstenue van de 
brandweer van Baarle-Hertog – 
een oud fototoestelletje voor 6x6 
cm foto’s – drie fotoglasnegatieven 
met de ervan afgedrukte foto’s 
er bij – een boekje met reclame 
voor petroleum ten behoeve 
van broedmachines. De fa. van 
Haeren-Decoster komt erin voor – 
een serie bidprentjes, rouwbrieven 
en rouwadvertenties. Die worden 
trouw binnengebracht door Ad 
Kusters. Haar verzamelwerk is 
zeer welkom bij onze genealogen. 
Die zijn overigens bezig steeds 
meer bidprentjes op onze website 
te zetten, compleet met zoeksys-
teem! – een Madonnaschilderij 
gemaakt door broeder Stanislas 
de Greef – een metalen offerblok 
– enkele groene oude collecte-
bussen. Ze zijn voorzien van een 
vernuftig systeem waardoor ze al 
rammelen voordat de collectant 
iets opgehaald heeft – een verza-
meling oude en zelfs zeer oude 
foto’s. Gelukkig is een deel ervan 
gedocumenteerd. Bij andere 
wordt het puzzelen om namen te 

vinden – dozen vol archiefmate-
riaal van de Melk- en Veecentrale 
‘De Eendracht’ uit Ulicoten. Er zit 
ook materiaal bij van de stierhou-
derij en van de veeschetser. Het 
notulenboek vanaf de oprichting 
is natuurlijk een bijzonder stukje 
dorpsgeschiedenis van Ulicoten. 

De goede gevers zijn:

Familie van den Heijning – José 
van de Werf – Femie Lückman – 
familie Haneveer – familie Grum-

mels – Mien van Lanen – Marijke 
Herrijgers – Ad van Tilborg – Ad 
Vriens – Jan Lückman (namens de 
Parochie van Baarle-Nassau) – Ad 
Kusters – Fon van Haeren – Jos 
Pelkmans – Bep Marcus – Lotte 
Grolleman – Jos en Corry Jansen – 
Louis Verschueren – Toon Spitters 
– familie van de Ackerveken.
Alle schenkers heel hartelijk 
bedankt.

P.S,
Graag laat ik geïnteresseerden 
weten dat wij inmiddels meerdere 
(delen van) Baarlese archieven 
in huis hebben. Wat dacht u van 
allerlei gegevens van de vroegere 
Ondernemersvereniging en de 
VVV van Baarle. Ook is er veel 
materiaal van de Limfa aanwezig. 
Zeer interessant is het materiaal 
dat we bewaren van de Jonge 
Boerenstand en de Plattelands-
jongeren. We beschikken ook over 
archiefmateriaal van de Baarlese 
en Ulicotense basisscholen. 
Dit is allemaal in te zien voor wie 
er meer over wil weten. Scriptie-
schrijvers…, het is maar dat jullie 
het weten!
 
Tot volgende keer   
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Dit is de voorkant van de extra 
Van Wirskaante die wij op zon-
dag 13 april gaan presenteren. 
Op de foto is het gedeelte van 
de Loretokapel in Thorn te zien, 
dat identiek is aan de kapel die 
in Baarle stond. 

Dankzij de voor Baarle ge-
schiedkundig gezien boeiende 
publicatie, komt u heel veel aan 
de weet over de Loretokapel en 
het zusterklooster Sint-Catha-
rinaberg die in de 17e en 18e 
eeuw op de hoek stonden van 
de Chaamseweg / Hoogbraak 
/ Nonnenkuil. Uiteraard kunt u 
opmerkelijke zaken lezen over 
het leven en werken van de 

zusters die daar woonden. Er staan 
ook 120 foto’s en afbeeldingen in 
deze Van Wirskaante, waaronder 
prachtige originele tekeningen van 
het klooster en de kapel.
Voor deze publicatie is in 2013 
ontzettend veel onderzoek gedaan 
in archieven in zowel België als 
Nederland. Het leverde geweldige, 
onverwachte resultaten op. Die zijn 
verwerkt in deze publicatie. 
Daarom durven wij spreken van 
een unieke extra Van Wirskaante 
die aan alle leden van Amalia, ge-
nodigden en buurtbewoners gratis 
wordt aangeboden!

U wordt van harte uitgenodigd om 
op zondag 13 april bij de presenta-

tie ervan aanwezig te zijn.
Aansluitend zullen wij aan het 
gemeentebestuur de Roggeren-
tjes 2014 aanbieden. Een klein 
tipje van de sluier: de Rogge-
rentjes 2014 hebben een relatie 
met de zusters Franciscanessen 
die een paar eeuwen geleden in 
het klooster woonden. 

Dank zij de medewerking van 
directeur Bart Antens kan deze 
activiteit plaatsvinden in een be-
drijfsruimte van LBM Rijsbosch 
BV, Nonnenkuil 18. 
Aanvang 13.30 uur. 

Er is op het bedrijfsterrein vol-
doende parkeergelegenheid. 
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De vele activiteiten van Amalia 

rondom de Eerste Wereldoorlog 

inspireerden me om de taal in 

deze grensstreek eens onder de 

loep te leggen. 

Als volwassenen zijn we zo 

gewend aan allerlei Nederlandse 

en Vlaamse woorden. Het valt 

ons niet meer op welk woordje nu 

Vlaams of Nederlands is. Zeker 

niet als je nog wat Vlaams bloed 

Met een glimlach en een knipoog (15)

Kindertaal aan wirskaante 
RIA WILLEKENS

door je aderen hebt stromen. 

Tijdens  de cursus behorend bij 

het boek ‘Hoogspanning aan de 

Belgische-Nederlandse grens’, 

over de WO1, intrigeerde het me 

of er een Vlaming of een Neder-

lander de lezing gaf. De laatste 

drie avonden heb ik dan ook 

heel bewust naar het taalgebruik 

geluisterd en er tevens intens van 

genoten! 

Kinderen kunnen echter door 

tweeledig taalgebruik licht in 

verwarring raken, zo is vaak geble-

ken. Vooral op school, in mindere 

mate op sportclubs of tijdens 

logeerpartijtjes. 

In de laatste decennia wordt er 

zelfs aandacht besteed aan de 

‘tweetaligheid’ in de moderne 

kinderliteratuur en taalmethodes.

Een Nederlandse BelgEen heel oud Vlaams oefenboekje in taal en lezen rond 
1925.

Frater Nicetas Doumen 
(1867 – 1954).

Ieder kind, dat tussen 1910 
en 1940 de katholieke school 
bezocht, is vaak de naam N. 
Doumen tegengekomen. De oude 
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leesmethode ‘Ik lees al’ heeft hij 
samen met Frater Jozef Reynders 
geschreven. Hij was als geboren 
Belgisch Limburger via Maaseik in 
Goirle en Tilburg  terechtgekomen. 
Hij werd lid van de fratercongrega-
tie aldaar en haalde zijn onder-
wijsakte. Frater Nicetas Doumen 
(1876-1954) was een geboren 
onderwijzer. Een humoristische ge-
moedelijke man. Geïnspireerd door 
kinderen op zijn school schreef hij 
talloze verhalen en gedichten voor 
De Engelbewaarder. Als kinderboe-
kenschrijver heeft hij o.a. op zijn 
naam staan: Avonturen van tante 
Leida Pannelat en Bram de boef 
en de leesserie Wondere Wegen. 
De gedichten werden later door 
componisten op muziek gezet. Op 
tal van scholen werden tussen de 
twee wereldoorlogen in de kinder-
liedjes van Doumen gezongen. Het 

bekende kinderkoor van Halle en 
Nonkel Jan op de Belgische radio 
hebben van zijn gedichten muzi-
kale succesnummers gemaakt. Na 
zijn pensioen keerde hij terug naar 
‘zijn’ Belgisch Limburg. Het sprak 
velen aan dat hij kon ‘goochelen’ 
met kindertaal rondom onze grens-
streek.

Kindertaal na WO 1

In een heel oud Vlaams leesboekje 
voor kinderen van zeven jaar rond 
1925 citeer ik het volgende over 
het Belgische koningshuis uit die 
tijd: 
Onze Koning
“Hier bied ik u het portret van 
onzen Koning. Onze Koning heet 
Albert; zijn paleis staat te Brussel. 
Onze koning is een wijze Vorst; hij 

Deel 11 van een leesserie van auteur Frater C. Doumen.

Het katholieke jeugdtijdschrift De Engelbewaarder is 
opgericht in 1885 en gaat in 1958 op in Okki en Taptoe. 
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heerscht in ons land met groote 
voorzichtigheid. In den oorlog 
strijdt hij als een held. Hij werkt 
met ijver en moed aan de welvaart 
van het volk. Toen hij nog maar 
Prins was, deed hij een reis naar 
Congo, om het lot van de negers 

Koning Albert 1 van België uit de tijd 
van de Eerste Wereldoorlog 
(1914 – 1918). 

Mien veegt de traantjes met haar schortje af. 

Er wordt een muizengaatje achter de stoel (de zetel) van 
moeder ontdekt.

te leeren kennen en te verbeteren. 
De Belgen zijn hun Vorst zeer ge-
negen. Dat hebben zij getoond met 
hem zoo prachtig te ontvangen, 
toen hij, na de oorlog, onze groote 
steden bezocht. Onze Koningin 
heeft ook de liefde van alle Belgen 
gewonnen, door haar goedheid en 
haar vriendelijkheid.” 

Afgezien van de oude spelling en 
de inhoud vallen enkele werkwoor-
den op als : ik bied u, deed hij een 
reis, hebben zij getoond, genegen 
zijn. Plechtige taal, dat wel. Zou-
den de huidige jongeren dit nog 
begrijpen?
De Hollanders uit die tijd konden 
er ook wat van. In Pim en Mien 
van Jan Ligthart, Katwijk aan Zee 
1911, kom ik het woordje schreien 
tegen. En ook het woordje schort. 
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Een zielig verhaaltje, om te huilen 
of te wenen. Zie de mooie illustra-
tie van C. Jetses.

Woordjes leren lezen

Uit het woordenboekje beho-
rend bij het leesboek Roosje, 
een Vlaamse uitgave, haal ik het 
volgende rijtje met verkleinwoord-
jes: voorschootje, kleedje, frakje. 
In Nederland kent men: schortje, 
jurkje, jasje.
Aandoenlijk zijn de volgende 
woordjes: Polleke, molleke, rolleke, 
bolleke, krolleke, prulleke, nulleke, 
matteke, ratteke, kotteke, pot-
teke, moeke, mijnheerke, vaderke, 
moederke, Mariake en Gustafke. In 
oude Nederlandse leesboekjes kom 
je deze vorm van verkleinwoor-
den niet tegen. Hier staat Polleke 
met een hoofdletter, bedoeld als 
een naam. Ook in Baarle komt 
deze naam nog voor. Dat doet me 
denken aan mijn pa, van Belgi-
sche komaf. Hij noemde me vaak 
frulleke, omdat ik vaak met allerlei 
waardeloos materiaal zat te knut-

selen, ofwel te frullen. Hij zei later 
ook altijd tegen zijn kleinkinderen, 
als hij ze een snoepke of pik wilde 
geven: “In ieder polleke één”. Mijn 
moeder gebruikte het Nederlandse 
woord handje. En wij? Wij staken 
vroeger onze handjes omhoog en 
waren al lang blij als we eens een 
snoepke in één polleke kregen!

Het volgende schitterende versje 
uit het eerstgenoemde boekje wil 
ik u niet onthouden. Niet alleen 
vanwege het verkleinwoordje –eke, 
maar ook inhoudelijk.

Het Geweten

Er klopt een hamerke in mijn 
borst,
Nu hard en bang, en dan weer 
zacht;
Indien ik kwaad bedrijven dorst ,
Dan zou het bonzen dag en 
nacht.
Maar, heb ik mijn plicht gedaan, 
Dan voel ik het tevreden slaan.
O Jezuke, houd mijn hamerken
Steeds rustig in mijn kamerken.

Voor me zie ik weer de lange rijen 
kinderen, die in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw bij de biechtstoelen 
zaten vlak onder die enge platen 
van de kruisweg. Veel gezichtjes 
spraken boekdelen: Wat zal ik 
nu weer eens gaan verzinnen 
wat voor ‘kwaads’ ik heb gedaan. 
Onderweg naar school terug: 
“Wat heb jij gezegd?” “Dat ik drie 
maal gelogen heb. Per leugen één 
weesgegroetje.” “En jij?” “ Dat ik bij 
de buurman maar één keer aan de 
appels, perziken en peren heb ge-
zeten. De pastoor zei dat ik bij hem 
voor de tweede keer aan het liegen 
was. Ik kreeg meer weesgegroetjes 
dan jij. Plus nog een onze vader. 
We vervolgden zwijgend onze weg. 
Herkenbaar?

Hartstikke Plezant

Het boek met deze titel is in 1988 
uitgegeven naar aanleiding van de 
Noord- Zuid ontmoeting in Baarle 
Hertog/ Nassau. Het bevat een 
smakelijke hutspot vol Nederlandse 
en Vlaamse auteurs en illustratoren 
voor kinderen. Initiatiefnemers zijn 
o.a. de bibliothecaris Karel Michiel-
sen en Jac Linders. De laatstge-
noemde omschrijft het uitgewerkte 
idee als volgt: ‘Een tastbare start 
van herinnering, van samenwer-
king tussen auteurs en illustratoren 
uit Nederland en Vlaanderen. Dit 
samengaan zal groeien zoals een 
fonkelende groeidiamant betaamt. 
Geniet ervan…want omdat voor 
auteurs en illustratoren geen lands-
grenzen bestaan is dit boek…jóuw 
boek…grenzeloos.’
Het was een heerlijke tijd bomvol 
activiteiten vanuit de bibliotheek 
voor grote en kleine boekenwur-
men. Zij genoten volop rond de  
Nederlandse Boekenweek en van  
Grensincidenten. Scholen kregen 
bezoek van schrijvers en tekenaars. 

Een oud Vlaams woordenboekje 
behorend bij Roosje. Een leesoefening uit Roosje.
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Dolf Verroen, Annemie Heymans, 
Marita Sterk en Joke van Leeuwen 
staan nog op mijn netvlies. Voor 
volwassenen werden vervolgens 
op de zaterdagavond een muzikale 
avond en op zondagvoormiddag 
lezingen georganiseerd. Er werd 
gespeeld met de taal, de gewoon-
ten en verschillen in de cultuur en 
in het werkklimaat van de Vlaming 
en de Nederlander. Puur genieten 
was dat. 

Nu echter terug naar het boek. 
Uit het titelverhaal Hartstikke 
plezant van Detty Verreydt, geboren 
27 febr. 1950 te Brasschaat, citeer 
ik vanaf blz. 200 wat ingekorte 
gesprekjes van een Belgische 

en twee Hollandse jongens, die 
samen op een boerderij in Zeeland 
kamperen.
“Asjeblieft Flip, blijf hier niet zitten 
mokken. Ga eens in de schuur 
kijken. Misschien zijn daar nog 
kinderen”, zei moeder. 

Flip had helemaal geen zin om 
met Hollandse kinderen te spelen. 
Die vonden alles meteen hartstikke 
en onwijs gaaf. Van hun suderans 
en odeclonje werd hij gewoon 
misselijk. En hij wist het wel zeker 
dat ze hem zouden uitlachen om 
zijn Vlaams. Met tegenzin trok hij 
zijn anorak aan en ging richting de 
schuur. Hij klom vervolgens de trap 
op naar de zolder.

“D’r zit iemand boven,” zei een 
stem. “Een of andere lefgozer heeft 
ons kamp ontdekt!” zei de andere. 
“Misschien dat Belgisch joch waar 
de boerin het over had.”
“Die zullen we dan maar met-
een op zijn nummer zetten.” Flip 
hoorde ze giechelen. 
“Hee stomme hufter, kom es naar 
beneden!” schreeuwde de grootste, 
gekleed in een blauw truitje, met 
wit haar en een roodverbrande 
kop.
 ”Wat doe jij daar, stomme Belg?” 
“Dat gaat jullie niks aan”. Op de 
derde sport bleef Flip staan. Dan 
bleef hij de grootste. “Jij lijkt de 
Nederlandse vlag wel met je rooie 
kop. Alleen zitten de kleuren door 
elkaar”, grinnikte hij.
 “En nou oprotten!”
“Trap het zelf af. t Is jullie schuur 
niet”.
Trap af? Flip zag aan hun gezichten 
dat ze het niet begrepen.
 “Trap af is ‘t zelfde als rot op, 

De mooie cover van Hartstikke plezant. Zie de pennen met 
de vlaggen.

De schrijfster, geb. 1950, van het titelverhaal.
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snullekes. Lees wat meer Vlaamse 
boeken. Goed voor je woorden-
schat. En snul begrijpen jullie ook 
niet, he sukkels?”
“Ach, hufter, rotzak, pokkevent, bal 
gehakt!” schold de jongen met het 
rode hoofd.
 “Scheve lavabo, kaaskop, pi…!” 
riep Flip. En toen kwam de boer 
binnen… 
Toen de boer weer weg was, ble-
ven ze alle drie op de schuurvloer 
samen verder spelen.
Een paar uurtjes later zei Jelle: 
”Wij gaan in Middelburg patat 
eten”. 
“En wij gaan straks naar het friet-
kot bij de dijk”, zei Flip. 
‘s Avonds vroeg moeder: “En hoe 

was het in de schuur? Plezant? ” 
“Hartstikke plezant!” riep Flip.

Prachtig verwoord zijn de subtiel 
beschreven vooroordelen en de 
woorden van wirskaante. Bijna 
zeker weet ik dat menig lezer 
glimlacht bij de terugkerende ge-
dachten aan hun jeugd met al die 
onderlinge ‘veldslagen’, inclusief 
de liedjes van ons lieverdjes. Kent 
u als lezer de liedjes niet? Pech 
gehad, die teksten verwoord ik hier 
niet!

Zin in Taal

Op de Nederlandse school destijds 
zeiden we bij een nieuwkomertje 

De tekening van de schuur met de zolder (de schelft).

wel eens tegen elkaar: “Hij heeft 
een Vlaamse moeder”. Zonder 
het kind dan te kennen, zaten we 
vaak goed. De vraag van het kind 
waar de vuilbak stond, vertelde 
ons al genoeg. Pedaalemmer was 
nog echt Hollands woordgebruik. 
Zo zijn er heel veel woorden die 
verschillen.

In deel C 1 en C 2 (groep 6 of 
leerjaar 4) van de taalmethode Zin 
in Taal, 1999, Uitgeverij Zwijsen 
Tilburg, vind je prachtige gesprek-
jes, waaruit duidelijk bij kinderen 
verwarring ontstaat rondom woord-
jes uit onze grensstreek. Elke les 
7 van deze leergang gaat over het 
meisje Martien uit Vlaanderen en 
haar vriendje Tinus uit Nederland. 
Martien is onlangs geëmigreerd 
naar Nederland. Beiden ondervin-
den dagelijks kleine hindernissen 
in hun onderlinge communicatie. 
Ze besluiten om een verzameling 
woordjes van weerskanten aan te 
leggen. Tinus de Belgische woor-

Deel C1 van de methode Zin in Taal. 
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den en Martien de Hollandse. Ze 
proberen elkaars woorden ook toe 
te passen in hun gesprekjes: Een 
leuk idee hoor. Tof gedacht, echt 
tof jong!
In hun schriftje staan aan het eind 
van het jaar veel rijen woordjes. 
Bij de Nederlandse Tinus o.a. 
rap, beenhouwer, hesp, toffe gast, 
lopen, stappen, zetel, meester, 
jonkman, plezant, schoonbroer, ko-
zijntje, schriftelijke examens, enz. 
Bij ons Vlaams Martientje: stoel, 
leuke vent, snel, proefwerk, lekker 
kletsen, ham, slager, nou, me-
neer, leuk, rennen, lopen, zwager, 
neefje, vrijgezel, enz. Naderhand 
ontdekken ze dat hun woorden 
niet in dezelfde volgorde staan. Op 
het eind van het jaar gaan ze dat 
weer eens goed uitzoeken als een 
herhaling.
Het leukste in mijn herinnering is 
dat de kinderen van groep 6 deze 
lesjes altijd erg waardeerden. De 

ontdekking en bewustwording 
van de diverse taaluitingen in 
onze eigen grensstreek was voor 
menig kind een openbaring. De 
iets bedeesdere kinderen kwamen 
met hun thuistaal voorzichtig uit 
hun schulp: Wij zeggen dit ook 
zo. Oma in Turnhout zegt dit. Opa 
in Rotterdam praat heel anders, 
zo vlug en erg hard. Ja, mijn oma 
spreekt ook zeer luid. Dat je als 
leerkracht de laatste minuutjes van 
de les gebroken Vlaams en evenzo 
de taal van boven de rivieren ging 
brabbelen smaakte als een lekker 
toetje. Amai, hilarisch, dat deed 
deugd bij de kinderen. De rekenles 
werd natuurlijk weer gewoon in 
Algemeen Beschaafd Nederlands 
gegeven.
 

Tot slot

Natuurlijk zijn er nog legio verschil-
len in aanspreekvormen, werk-

Het sparen werd zelfs in een taal-
boekje via een kindervers gepromoot. 

woordgebruik, zinswendingen en 
leenwoorden van de Franse taal. 
Het is ook niet de bedoeling om 
hierin volledig te zijn. Toch hoor je 
af en toe nog verrassende uitspra-
ken. Zoals onlangs dat iemand 
met de vlieger naar Frankrijk ging. 
Dacht ik toch nog heel eventjes 
aan een vlieger oplaten aan de 
Franse kust. Wist u trouwens dat 
het bestedingspatroon in beide 
landen ook ietsje anders schijnt te 
zijn? Nooit gehoord? Daar komt ie 
dan: De Hollander geeft zijn geld 
uit aan vakanties en de Belg aan 
stenen. Tja, een stoute gedachte 
kwam boven: Zo blijven de Hol-
landse rijtjeshuizen van zes onder 
één kap en de schone grote Belgi-
sche villa’s bestaan. Nee, alle gek-
heid op een stokje nu. Veel char-
manter is de uitspraak: “Neemt uw 
kaftje”. (ook de t uitspreken!) in 
plaats van het korte: “Pak je map”. 
Eerlijk is eerlijk, het Vlaamse zin-
netje klinkt veel melodieuzer. Mijn 
ietsie pietsie Vlaams bloed speelt 
me dus nog regelmatig parten. Dit 
mengelmoesje van taalgebruik in 
ons heem is prima zo, toch? Het 
heemkundige tijdschrift van onze 
vereniging heet bovendien niet voor 
niets Van Wirskaante!Martien en Tinus lossen een kruiswoordpuzzeltje op.
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Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde. 

Hij heeft daarmee een stuk ge-

schiedenis op papier gezet over de 

periode 1943 tot 1985

Het is interessant om kennis te 

nemen van de ervaringen over 

Baarle en sommige gebeurtenis-

sen in Baarle uit die periode, 

zoals die door Jo zijn beschreven. 

Jo heeft de dagboeken in 1980 

officieel overgedragen aan Heem-

kundekring Amalia van Solms. 

Hij vond dat de heemkundekring 

‘rijker’ van hem moest worden.

Ook in dit nummer van ‘Van Wirs-

kaante’  zal ik aan de hand van 

zijn dagboeken daarvan een selec-

tie weergeven. Het geeft een kijkje 

op Baarle en het leven zo’n 50 

jaar geleden. Steeds ga ik daarbij 

zo exact mogelijk uit van de tekst 

zoals Jo die opschreef, eventueel 

“….. bewijzen die ik had,” aldus Sooij van den Eynde “waren 
zo doorslaggevend dat ikzelf eigenlijk nimmer aan de uitspraak 
heb getwijfeld.…..”.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (deel 4)

LEO VOETEN

inclusief taal- en of spelfoutjes. 

We zitten nu in 1959.

Riolering aanleggen (1959)

Baarle Nassau en Hertog zijn 
bezig een riolering aan te leggen. 
Dit werk is opgedragen aan de 
Firma Van Gorp uit Ravels. Dit 
enorme grote werk gaat nog vlug 
van de hand wegens de moderne 
Machienen.  

De eerste week van 
januari 1959

Zondag 4 Januari een gezellig on-
derhoud gehad met m’n kameraad, 
Modest Wouters.  

Zaterdag 9 Januari Diamanten 
Bruiloft te Baarle Nassau: De Heer 
H. van Loon en Mevrouw van 
Alphen. De Harmonie Sint Remie 
‘s avonds een serenade gebracht. 
Verders de avond gezellig doorge-
bracht.
 
6 Januari Driekoningendag, 
feestelijk gevierd door de jeugd. 
Honderden kinderen zag men 
langs de huizen, prachtig verkleed, 
al zingend met hun ster. 
 
Zondag 10 Januari de eerste 
sneeuw gevallen dit jaar; ongeveer 
een halve meter dik, doch verders 
het weder zacht. De avond doorge-
bracht met kaartspelen: wippen.

Vraagtekens rond de 
speelclubs

Baarle werd bekend; men begon 
voor deze eigenaardige dubbelge-
meente te interesseren en men zag 
de mogelijkheden.  
Zoo kwamen er ook speelclubs, die 
gevestigd werden in nagenoeg ie-
dere Belgische lokaliteit van enige 
omvang. De pers begon zich voor 
Baarle te interesseren en in alle 
kranten en tijdschriften verschenen 
artikelen en fotoreportages.  
De speelclubs worden opgerold, 
maar de naam Baarle had de 
nodige bekendheid gekregen. 
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21 Januari 1959

Hedenavond hebben wij met de 
Harmonie uit Baarle hulde gaan 
brengen aan ons medelid den heer 
Frans Loots die in het huwelijk is 
getreden. Na een korte toespraak 
van de voorzitter werden wij ver-
welkomd in ’t Café A. Braspenning.

22 Januari 1959 zware storm

Een zware storm woedt over het 
land. Hier en daar is het water 
buiten zijn oevers getreden doch 
verders hierover geen bijzonder-
heden. 

23 Januari 1959 gaat het 
rouletteballetje weer rollen 
in Baarle

Einde van deze maand zal in 
Baarle Nassau Hertog weer een 
nieuwe poging worden onderno-
men om met een nieuwe speelclub 
te starten. Het zijn ditmaal niet de 
oude speelclubbazen die aan de 
touwtjes trekken; zij hebben reeds 
lang ingezien dat na het gezamen-
lijk optreden van de Nederlandsche 
en Belgische politie er geen brood 
meer voor hen in zit. Ditmaal is 
het echter een Belgische combi-
natie die een spelletje op geheel 
nieuwe leest op touw heeft gezet 
en daarmede Zaterdag 31 Januari 
wil starten in Café Den Bonten Os 
in de Katerstraat. De nieuwe club 
draagt de naam ‘Sporting Club’.

27 Januari 1959 Teerfeest 
Harmonie St. Remie

De Harmonie St. Remie heeft 
geteerd. Des smorgens was er 
ene Heilige Mis voor de overleden 
leden van de Harmonie, waarbij 6 
van onze leden in de Mis tegen-
woordig waren. Om halfdrie muzi-

kale rondwandeling door het Dorp. 
Drie café’s werden bezocht: Van 
der Flaas, Van Tilburg en Gielen. 
Overal werden we getrakteerd door 
de caféhouders, die telkens een 
flinke mars ten gehore kregen  
Ook ons oudste lid, Jac Brouwers, 
die 50 jaar lid is van onze Har-
monie, gaf ook een rondje bij Jan 
Gielen en kreeg een mooie wals te 
horen, als blijk van waardering van 
de medeleden. 
 
Rond half zeven gingen we de 
Dames halen om de verdere avond 
gezellig door te brengen bij de 
Weduwe van der Flaas. Om zeven 
uur was het dan een flink maal dat 
bestond uit stoofvlees met brood, 
dat zeer smakelijk werd genuttigd.  
Na het maal kreeg van der Flaas 
en ik woorden van waardering voor 
het aanleren van jonge muzikan-
ten, waar een warm applaus op 
volgde.  

Achtereenvolgens had dan een 
loterij plaats, waarvan ik twee 
prijzen had: een asbak en een 
dubbel pak sjoklade. De verdere 
avond werd doorgebracht met dan-
sen; de band was prima en goed 
verzorgde muziek. Een lid van de 
vereniging, G. van der Flaas, was 
de tolk van dezen avond op zijn 
klarinet. Tot laat in den avond was 
er jolijt en leut. Van der Flaas had 
de meeste punten behaald in het 
mooi dansen, en rond half twee 
was het sluiten. Iedereen was 
uiterst tevreden. 

4 Februari 1959   Brand

We werden vanmorgen om kwart 
voor zeven gewekt door de storm-
klok. Er was brand uitgebroken in 
de puddingfabriek van den heer 
Verheijen. De Brandweer was 
spoedig ter plaatse om den bin-
nenbrand in den kelder te blussen. 

Jac. Brouwers (1892-1979) krijgt een Kon. Onder-scheiding uit handen van 
burgemeester F. de Grauw. Op de achtergrond gemeentesecretaris van Haeren 
en Gust van Puijenbroek. Jac was een zeer gezien persoon in Baarle. Hij 
was van beroep kleermaker. Daarnaast was hij meer dan 50 jaar lid van het 
kerkkoor St. Cecilia en organist in de kerk. Hij was ook mede-oprichter en trouw 
lid van harmonie St. Remie. 
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De enige kans is vandaag aange-
brande pudding. 

9 Februari 1959 Ulicoten

De Fanfare Sint Bernardus: Teer-
avond voor de leden van de Fan-
fare, de Ereleden en begunstigers, 
de ouders van de werkende leden 
en de jagers. Om zes uur was het 
bijeenkomst in het jeugdhuis, waar 
de broodjes met ham en de lekkere 
koffie ons wachtten. Om acht uur 
was het een korte vergadering 
waar het jaarverslag werd bekend-
gemaakt. 37 Keren heeft de Fan-
fare uit moeten rukken in 1958. In 
Augustus van het verlopen jaar is 
de Fanfare naar Hilversum geweest 
en twee nummers en twee marsen 
voor de Radio gespeeld.  
Om half negen was het een kort 
concert onder leiding van den Heer 
C. van Beek. Na het concert was 
het verloting. Hierna werd deze 
mooie teeravond gesloten, want 
de ijsbaan in Ulicoten stond te 
wachten, ook op de jongens van 
de Fanfare met hun dames.

14 Februari 1959 Bond van 
Scherpenheuvel

Vergadering van den Bond van 
Scherpenheuvel, waar ik bestuurs-
lid van ben. De voorzitter opende 
de vergadering met de Christelijke 
Groet. De secretaris van de Bond 
was belet wegens ziekte, zodat 
het bestuurslid den Heer Piet van 
Beek het woord overnam. Het doel 
van deze vergadering was het geld 
ophalen bij de leden van de Bond, 
boekjes uitdelen voor de zelatri-
cen, en bespreking verloting voor 
de zelatricen en de voetprocessie. 
Enkele bestuursleden zullen 24 
Februari met de auto van den Heer 
van Beek naar Scherpenheuvel rij-
den om de zaak te regelen voor de 

voetreis. Verders geen bijzonderhe-
den. De vergadering werd gesloten 
met de Christelijke Groet. 

15 Februari 1959 Verpachting 
kerkbanken

De bankenverpachting in Baarle-
Nassau bracht geld op. De 
verpachting van de banken bracht 
in het geheel 996 gulden op, 
gemiddelde bankplaats 30 gulden, 
de duurste 80 gulden, de laag-
ste plaats 20 gulden. Daarbij de 
stoelen dagelijks van de buitenste 
rij 10 cent per stoel, van de mid-
delste gang de stoelen 25 cent, de 
stoelen tussen de rijen 20 cent.

17 Februari 1959  Casino 
stilgelegd

Het bolletje viel reeds stil te Baarle 
Hertog.  
De nieuwe poging die in het encla-
vedorp verleden zaterdag gedaan 

werd om in de herberg “De Bonte 
Os” te Baarle Hertog het roulette-
balletje weer op gang te brengen is 
door tussenkomst van de Procureur 
des Konings te Turnhout gestopt .

12 maart1959 1e Kievietsei
 
Eerste kievietsei gevonden door A. 
Severeijns op de Strumpt te Uli-
coten. Na informatie bleek dat dit 
het eerste kievietsei van in Noord 
Brabant is. Het zal aan de com-
missaris van de Koningin worden 
aangeboden.

1 april 1959 Helpers van 
speelclubs in Baarle-Nassau 
berecht in Breda 

De voormalige croupiers van 
‘Benelux, Woodside en De Kleine 
Kring’ te Baarle-Nassau, aan 
welker activiteit de Belgische 
en Nederlandse justitie in 1956 
gezamenlijk een einde maakten, 

Op deze foto zien we croupiers voor een van de vele casino’s die in Baarle in de 
jaren ’50 geopend werden en vaak ook weer snel werden ‘opgerold’. Dit casino 
Benelux was eigendom van Sooi van den Eijnde, die ook om een grensgeschil 
de internationale pers naar zich toe trok. 
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hebben woensdag terecht gestaan 
voor de politierechter te Breda. Van 
de 44 verdachten waren er acht af-
komstig uit Den Haag, de anderen 
uit Breda, Rotterdam, Hamont (B), 
Voorburg, Utrecht en Groningen. 
Bij de inval van 1956 waren zij 
aangehouden. De zwaarste straf 
kreeg de groothandelaar C.O. uit 
Den Haag. Hij had “De kleine 
kring”, een speelclub met weinig 
publiek en een maximum inzet 
van 10 gulden gefinancierd en 
was dus in feite ook een speelclub-
baas. Zij het dan een kleine. De eis 
luidde 2000 gulden boete en drie 
maanden voorwaardelijke gevan-
genisstraf. Het vonnis luidde 1000 
gulden boete en twee maanden 
gevangenisstraf voorwaardelijk.
 

April 1959 Kwestie Enclave 
Grens (Sooi van den 
Eynde) voor Internationale 
Gerechtshof

(Redactie.: Vooraf aan de artike-
len van Jo:  
In 1953 koopt de paardenhan-
delaar Sooi van den Eynde een 
stuk land met daarop 9 woningen 
van de Nederlandse Spoorwegen 
aan de Turnhoutseweg. Volgens 
Van den Eynde staan deze huizen 
op Belgisch grondgebied. Hij 
rekent daarom ook huurprijzen 
volgens de Belgische normen. De 
huurprijzen in België zijn in deze 
tijd hoger dan de huurprijzen in 
Nederland. Hij probeert hiermee 
een proces uit te lokken. 

Uiteindelijk komt het proces. De 
zaak komt zelfs voor het Interna-
tionaal Gerechtshof in Den Haag. 
Uiteindelijk kreeg Van den Eynde 
op 20 juni 1959 zijn gelijk en 
werd Negenhuizen een Belgische 
enclave.
 
Van den Eynde kreeg zijn gelijk 
door een fout die eerder gemaakt 
werd in 1843 bij het markeren 
van de grens van Nederland 
met België. Om de rijksgrens 
tussen beide landen voorlopig 
vast te stellen, werd van 5732 
percelen afzonderlijk bepaald 
of ze tot Baarle-Hertog dan wel 
Baarle-Nassau behoorden. Bij het 
overschrijven van de lijst sloop de 
fout er in. Het perceel werd toe-

De huizen aan de Turnhoutseweg richting grens, hebben heel veel stof doen opwaaien door toedoen van ‘Sooi van End’. 
Baarle is er geweldig mee in de kijker gekomen.
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Op de foto zien we F. van den Eijnde (midden), in de volksmond Sooi van 
End. Op de achtergrond heeft Sooi al een bordje geplaatst met ‘zijn’ nieuwe 
enclave. Hij had in 1953 aan de Grens 14 ha grond en 10 huizen van de 
Ned. Spoorwegen gekocht. Op ogenschijnlijk ‘Hollandse grond’. Hij heeft een 
jarenlange juridische strijd gevoerd om deze grond tot België te laten behoren. 
De strijd, werd in 1959 door het Internationale Hof in zijn voordeel werd 
beslecht. De affaire heeft veel internationale aandacht gehad. De gronden 
en huizen werden een nieuwe Belgische enclave. Zo kon Sooi de huren fors 
optrekken, tot ergernis van de bewoners. 

gewezen aan Baarle-Nassau, dus 
Nederlands. Het Internationaal 
Gerechtshof herstelde deze fout 
en het perceel werd vanaf dat 
moment Belgisch. Hiermee werd 
het grondgebied van België ruim 
14 hectare groter).
 
Op 27 april zal voor het Internati-
onale Gerechtshof in Den Haag de 
mondelinge behandeling beginnen 
van het geschil tussen Nederland 
en België over de enclave Baarle-
Nassau (red: Grens) Het geschil 
dateert uit 1921 toen België op 
grond van een proces-verbaal van 
grensbeschrijvingen uit 1843 dit 
gebied voor zich opeiste. In 1955 
kwamen een Nederlandse en een  
Belgische commissie in Den Haag 
bij elkaar om het probleem van 
deze enclave te bespreken. Ze kon-
den elkander niet overtuigen van 
de juistheid van hun standpunten 
en daarom besloten zij de zaak 
aan het Hof voor te leggen. De 
schriftelijke behandeling van deze 
kwestie begon met de indiening 
van de Memorie van de Belgische 
regering op 28 januari 1958. Deze 
werd gevolgd door de Nederlandse 
contra-memorie op 30 juni 1958. 
Op 28 november daarna diende de 
Belgische regering haar repliek in, 
beantwoord door de dupliek van de 
Nederlandse regering op 31 maart 
1959.

28 april : De Belgische raadsman 
Gregoire heeft dinsdagochtend zijn 
pleidooi in het Belgisch-Nederlands 
geding voor het Internationale Ge-
rechtshof te Den Haag voortgezet 
met het bestrijden van de Neder-
landse stelling dat een vergissing 
is gemaakt bij het opnemen van 
het gemeentelijk proces-verbaal 
van 1841in het en het proces-
verbaal van de grensbeschrijving 
van 1953.

4 mei 1959: De Belgische advo-
caat in het Belgisch-Nederlands 
geding over enkele percelen in het 
gebied van Baarle. Oud minister 
Gregoire heeft maandagochtend 
aan het slot van zijn repliek voor 
het Internationale Gerechtshof 
gezegd dat de betwiste perscelen 
als Belgisch gebied dienen te wor-
den beschouwd. Het grensverdrag 
van 1843 kent de soevereiniteit 
uitdrukkelijk aan België toe, dat 
nooit zijn soevereiniteit voor deze 
percelen heeft opgegeven. Het laat-
ste blijkt uit de Belgische militaire 
kaarten en de beschrijving van de 
percelen in het Belgisch kadaster. 
De percelen kunnen ook wel op-
genomen zijn in het Nederlandse 
kadaster maar dat kon België niet 
weten; het kon er dus niet tegen 
protesteren.

Over de kwestie van de spoorlijn 
Turnhout-Tilburg zei de Belgische 
pleiter dat Nederland het Hof 
een kaart heeft getoond, waarop 
de spoorlijn driemaal door een 
Belgische enclave en over de nu 
betwiste percelen loopt. Als naar 
aanleiding van een wetsontwerp 
over de spoorlijn is gezegd dat 
deze door drie Belgische enclaves 
loopt, zouden de betwiste percelen 
daartoe niet behoren. Dit is echter 
niet juist, aldus Gregoire. In de 
eerste plaats loopt de lijn op een 
punt maar heel even over Belgisch 
gebied en de tweede plaats is 
destijds de afstand waarop de lijn 
over Belgisch grondgebied loopt 
opgegeven als 1500 meter. Zonder 
de betwiste percelen is de afstand 
echter 1100 meter, met deze daar-
entegen 1500 meter. 
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20 juni 1959 : 
Kwestie Baarle opgelost

Het International Gerechtshof heeft 
uitspraak gedaan in de kwestie 
Baarle-Nassau. Dit betekend dat 
ons land veertien hectaren kleiner 
is dan tot nu toe werd veronder-
steld. Op de percelen die nu tot 
Belgisch grondgebied werden ver-
klaard staan ongeveer tien huizen.
Het Hof overwoog onder meer dat 
er geen fout is gemaakt bij het 
overschrijven van het gemeentelijk 
proces-verbaal over de verdeling 
van de percelen in de Belgische 
gemeente. 

De Nederlandse regering beriep 
zich op de tekst van het exemplaar 
van het gemeentelijk proces-
verbaal dat in het bezit van de 
gemeente Baarle-Nassau is, en 
volgens welke de betwiste percelen 
Zondereijgen 91 en 92 tot Baarle-
Nassau en dus tot Nederland 
behoren. Volgens de tekst van het 
gemeentelijk proces-verbaal dat is 
opgenomen in de grens beschrij-
vend proces-verbaal, toegevoegd 
aan het grensverdrag van Maas-
tricht van 1843, zijn de percelen 
Belgisch. Het grensverdrag is, 
aldus het oordeel van het Hof het 
resultaat van een jarenlange arbeid 
waarbij de leden van de Belgisch-
Nederlandse gemengde grenscom-
missie niet alleen contact hebben 
gehad met de regeringen van de 
twee landen. 
Volgens de gegevens die ter 
beschikking van het Hof zijn 
gesteld, zijn de afschriften van het 
gemeentelijk proces-verbaal, die 
zijn gebruikt voor het opnemen van 
de tekst in het grens beschrijvend 
proces-verbaal door de gemeente-
secretarissen getekend. De tekst 
er van was bekend, zowel bij de 
gemeentelijke autoriteiten als bij de 

regeringen. Het verdrag werd door 
de parlementen van de landen 
goedgekeurd, door de regeringen 
bekrachtigd en op de vereiste wijze 
gepubliceerd. Het Hof zei van oor-
deel te zijn dat de bindende kracht 
en de geldigheid van het grens-
verdrag en het grens beschrijvend 
proces-verbaal niet kan worden 
herschreven door te stellen dat er 
een fout is gemaakt. 

Sooij van den Eynde was content, 
hoewel hij zich niet zo enthousiast 
toonde als kon worden verwacht. 
“De bewijzen die ik had” aldus 
Sooij “waren zo doorslaggevend 
dat ikzelf  eigenlijk nimmer aan de 
uitspraak heb getwijfeld”.
De bewoners van de betrokken 
panden toonden zich over het 
algemeen niet erg enthousiast over 
de uitspraak van het Internationale 
Gerechtshof. Zij waren altijd de 
mening toegedaan dat het gebied 
waarop zij woonden Nederlands 
bleef. Zeven van de negen bewo-
ners wonen nog slechts korte tijd 
in de betrokken woningen en beta-
len daarvoor de Belgische huur. 

Twee bewoners echter woonden er 
al voordat Sooij de huizen in eigen-
dom kreeg en hebben sindsdien 
geen huur meer betaald omdat 
zij destijds slechts 23 gulden per 
maand verschuldigd waren terwijl 
Sooij er 900 B. Francs per maand 
voor vroeg (fl. 69,50). Zij maken 
zich thans ernstige zorgen over de 
achterstallige huur en de toekom-
stige huur die met een Nederlands 
loon niet te betalen is.

Tot zover weer wat ervaringen en 
belevenissen van Jo, ruim vijftig 
jaar geleden. 
Tot de volgende keer. Dan is er 
weer tijd en ruimte om in de 
schrijfsels van Jo te duiken.
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Zo’n zeven jaar geleden kreeg ik 

de kans om bij Ria en Jack de 

Jong uit de Reuver (Terover in 

Alphen) rond te kijken in hun 

oude boerderij. Daar was een 

sloopvergunning voor afgegeven. 

Extra geluk: ik mocht alle oude 

bruikbare materialen meenemen 

onder voorwaarde dat ik die zou 

gebruiken bij de restauratie van 

mijn monumentale boerderij op 

Klein Bedaf. Bij mijn eerste korte 

onderzoek in de oude boerderij 

vond ik op de zolder boven het 

woongedeelte een nog geheel 

intact zijnde eiken spannen- of 

sporenkap. Vreemd genoeg had 

men bij een verbouwing die oude 

constructie laten staan. Er  was 

een nieuwe vurenhouten kapcon-

structie overheen gebouwd.

Zorgvuldig samengesteld

Het werd me al snel duidelijk dat 
de bewuste kapconstructie samen-
gesteld was uit eerder hergebruikt 
hout. Tijdens de sloop zag ik 
dat het de resten betrof van een 
bijzondere constructie, o.a. aan 
de uitzonderlijk zware balkdikte 
en andere houtafmetingen. Ook 

Interessante oude houtconstructie
JES SEEGERS

de zorgvuldige manier waarop 
de constructie was behandeld en 
samengesteld viel me op. De oude 
kap boven het stalgedeelte was 
wel verdwenen. Dat moet gebeurd 
zijn toen het bedrijfsdeel vanaf de 
brandgevel eens werd vergroot en 
herbouwd. 
Aan de hand van wat ik aantrof 
heb ik de oorspronkelijke kap kun-
nen reconstrueren. Die was 7.56 
m hoog en 10.26 m breed. Ik kon 
de afstand tussen de twee woon-
huisgebinten opmeten en kende 
het aantal traveeën (de vakken 
tussen de gebinten). Aan de hand 
daarvan kon ik de totale lengte van 
de boerderij enigszins verantwoord 
inschatten. Ik kwam uit op ca. 
17.70 m. 

Oude dakconstructies

Eeuwenlang zijn spannen- of 
sporenkappen in gebruik geweest, 

mogelijk tot begin veertiende eeuw. 
Van elke twee daksporen – in 
die tijd spannen geheten – werd 
een spant gevormd door de twee 
spannen schuin naar elkaar toe 
te laten lopen en ze boven aan 
elkaar vast te maken. De ont-
stane driehoek werd een spant 
of gespan genoemd. Dergelijke 
gespannen werden vervolgens 
dwars op de lengterichting van 

Een zeer zwaar uitgevoerde kromme of schoor of korbeel 
met een deel van een heel grote pen en gat verbinding.

Twee spannen of sporen vormen 
samen een spant.
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De onderbouw

De basisopbouw van de betref-
fende oude houtconstructie, de ge-
binten dus, horen tot een systeem 
dat in gebruik is gebleven tot aan 
het begin van de twintigste eeuw. 
De vooraf gemonteerde gebinten 
werden, nadat ze rechtop gezet 
waren, onderling met elkaar ver-
bonden door balken. Deze werden 
in oude tijden wormen of flierin-
gen genoemd. Op deze flieringen 
vonden de daksporen steun en ze 
konden er met nagels op vastgezet 
worden. 
Bij de constructie die ik onder-
zocht, werden de flieringen ook 
gebruikt om de daksporen te ver-
lengen. Deed men dat aan de twee 
lange zijden van het bouwwerk, 
dan ontstonden er twee zijbeuken 
naast het hogere middenschip. 
In latere perioden werden soms 
op de flieringen palen of balkjes 
aangebracht, waarop planken 
gelegd werden van gekliefd hout. 
De zo ontstane zolders kennen wij 
nog altijd in ons taalgebruik, de 
zogenaamde vliering.

De spanten (1 en 2 samen) worden naast elkaar geplaatst 
en verstevigd met hanenbalken. 

Houtverbindingen worden vastgezet met houten 
toogpennen.

een bouwwerk geplaatst met een 
onderlinge afstand van vijftig tot 
tachtig centimeter. Om elk gespan 
te verstevigen, plaatste men hoog 
in de driehoek een dwarshout, de 
hanenbalk.

Tot vroeg in de dertiende eeuw 
werden alle kapverbindingen ver-
stevigd met houten toogpennen die 
in vooraf geboorde gaten gedreven 
werden. Later worden er eerst ijze-
ren toogpennen geplaatst, waarna 
er gesmede vierkante ijzeren 
spijkers in geslagen worden. Dan 
worden de metalen toogpennen 
vervangen door houten exempla-
ren. De ijzeren spijkers werden in 
die tijd ‘spijker’ genoemd, terwijl 
een houten toogpen ‘nagel’ heette. 
In mijn houtconstructie vond ik 
naast ijzeren spijkers ook houten Spanten steunen op flieringen die gedragen worden door stijlen.

nagels. Dat wijst op een heel hoge 
ouderdom.
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Nadelen

Spannenkappen hadden nadelen. 
Men kon slechts geringe overspan-
ningen maken. Tien meter was wel 
het hoogst haalbare. Daarnaast 
had zo’n kap al gauw de neiging 
tot schranken in de lengterichting. 
Om dit tegen te gaan, werden 
de kopeinden van het bouwwerk 
enigszins naar binnen gebogen. Zo 
ontstond de bootvormige boerderij.

Geleidelijk ontstond de behoefte 
aan grotere en hogere ruimten 
voor de opslag van goederen. Ook 
ging men steeds meer in baksteen 
bouwen. Om niet teveel druk op 
de muren te krijgen, moest gezocht 
worden naar andere houtconstruc-
ties. Ik vermoed dat mijn houtcon-
structie  stamt uit een periode dat 
hier de baksteen ook doordrong op 
het platteland. Dat is m.i. te zien 
aan de tot stompen weggerotte stij-
len. Die steunden namelijk op de 
altijd vochtige gemetselde poeren. 

Zoals ik in een eerder verhaal al 
schreef, werd het vochtwerende 
tras bij metselwerk in onze regio 
pas na 1600 ingevoerd.

Grotere overspanningen

Rond 1280 ontwikkelen de 
Cisterciënzers (volgelingen van St. 
Bernardus) een nieuwe en baan-

brekende kapconstructie. De mon-
niken wisten daarmee de stabiliteit 
van de kappen, de overspanningen 
en de hoogten daarvan te verbete-
ren en te vergroten. In grote lijnen 
werden die bereikt door bredere 
en hogere gebinten te gebruiken, 
dan welke ik in mijn constructie 
aantrof. Op en tegen de zware 
gebinten werden hulpspanten 
gezet, waarop extra flieringen of 
zoals wij ze nu kennen, gordingen 
geplaatst konden worden. Op deze 
wijze werden de sporen of spannen 
op meerdere plaatsen ondersteund. 
Men kon deze naar behoefte ver-
lengen. Afhankelijk van de onder-
staande spant- of gebintconstructie 
was het dus mogelijk om veel 
grotere overspanningen te bou-
wen. Bovendien kon men door het 
aanbrengen van schoren bij elke 
kruising tussen gording en spant 

Bootvormige boerderijconstructie met middendeel en zijbeuken.

Ankerbalkconstructie met: 1. spoor of span 2. dekbalk 
3. ankerbalk 4. stijl 5. kromme, schoor of korbeel.



82       van wirskaante 2014/1

de windbelasting van het dak en 
de kopgevels heel goed opvangen. 
Schoren werden in vroegere tijden 
nog ‘krommen’ genoemd.
Onder de nok werden tussen de 
spannen nóg een of twee hanen-
balken aangebracht voor extra 

stevigheid. Rond 1280 – een 
andere bron noemt 1250 – werd 
door de orde van de Cisterciënzers 
bij Lissewege in West-Vlaanderen 
de eerste grote schuur gebouwd 
volgens deze nieuwe construc-
tiemethode. Men gaat ervan uit 

dat van dit nieuwe type schuur er 
honderden zijn gebouwd, ver-
spreid over Zuid Engeland, Noord 
Frankrijk, België en Nederland. 
Twee van deze (tiend)schuren zijn 
bewaard gebleven. Eén hoort er bij 
de Abdij Ter Doest bij Lissewege, 
een deelgemeente van Brugge. Zij 
heeft voor die tijd gigantische af-
metingen: 23.75 m breed, 50.50 
m lang en 30.75 m hoog. De 
andere is de ‘Great Coxwell Barn’ 
bij Berkshire in Engeland. Die werd 
kort na 1300 gebouwd en heeft 
bijna dezelfde indrukwekkende 
afmetingen. In Koksijde staat 
een ruïne van ook zo’n enorme 
tiendschuur bij de Abdijhoeve ‘Ten 
Boogaerde’. 

Invloed van kloosterordes

Hoewel er nooit bewijzen voor 
gevonden zijn, gaat men er toch 
van uit dat de kloosterordes eigen 
werkplaatsen hadden waarin ge-

Houtconstructie van de abdijschuur 
van ‘Ter Doest’.

Interieur van de ‘Great Coxwell Barn’.

Ruïne van de abdijhoeve ‘Ten Boogaarde’.
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bouwen werden ontwikkeld. Mon-
niken hadden beslist veel inzicht in 
de krachten die op deze gebouwen 
inwerkten. Denk alleen maar aan 
de windbelasting. Aan de hand 
van tekeningen van de ontwerpers 
werden op de plaats van bestem-
ming door de lekenbroeders de 
bouwwerken gebouwd. Van de 
constructietekeningen werd niet 
afgeweken. Wel werkte men zoveel 
mogelijk met bouwmaterialen die 
in de streek voorhanden waren, 
zolang deze niet nadelig waren 
voor de totale constructie.
Het door de Cisterciënzers in 
de dertiende eeuw ontwikkelde 
schuurtype wordt algemeen gezien 
als de voorloper van de Vlaamse 
schuur zoals wij die in onze streek 
ook kennen. Na enige aanpas-
singen in de constructie, zoals het 
toepassen van kapgebinten met 
spanbenen, werden deze schuren 
beter betaalbaar voor de gewone 
boeren. In onze omgeving waren 
het de Norbertijnen uit Tongerlo die 
deze schuren hier introduceerden. 
Daardoor kregen ze de benaming 
‘Vlaamse’ schuur. Maar ook vóór 
de introductie ervan hadden de 
Norbertijnen al grote invloed  op 
de bouwconstructies in onze 

regio. Door schenkingen kregen 
zij gronden en boerderijen in bezit 
op grote afstand van hun abdij. In 
Alphen staan nog boerderijen die 
door de Norbertijnen zijn gebouwd! 
Door hun pastorale zorg op het 
platteland hadden ze invloed op 
de bouw van kerken. Voor het 
plattelend mag gesteld worden dat 
de kloosterlingen bouwkundige ver-
nieuwingen meebrachten. Daarna 
werden deze door de plaatselijke 
ambachtslieden overgenomen en 
toegepast. Anders ligt het voor de 
steden. Daar waren het vooral de 
vakgilden die eventuele vernieu-
wingen brachten. Die kenden 
over het algemeen een traag 
verloop doordat de gilden werkten 
volgens strenge regels. Die werden 
mondeling doorgegeven tijdens de 
opleiding tot gezel en meester. De 
vastgelegde bekwaamheidsproeven 
stonden veranderingen in de weg.

Opmerkelijke afwijkingen

Laten we nog even terugkeren naar 
de constructie die ik mocht gebrui-
ken. Wat mij het eerst opviel waren 
de houtafmetingen voor de gebin-
ten. Gemiddeld waren ze ander-
halve keer zo zwaar als gebruikelijk 

voor die periode. Er was ook duide-
lijk minder spinthout aanwezig. 
(Spinthout is het zachte hout dat 
net onder de schors van een boom 
zit. Het is zeer gevoelig voor meluw 
en houtworm. Het harde kern-
hout is dat niet. Bovendien wordt 
meluw in het kernhout van eik ook 
nog geweerd door het aanwezige 
giftige looizuur). Ook zag ik dat er 
op de ankerbalken een zoldering 
had gelegen. De balkjes van de 
zoldering hadden wel spinthout 
maar waren meluwvrij. De in het 
zicht zittende delen moeten vroeger 
behandeld zijn geweest, waar-
door meluw geen kans kreeg. Dat 
gebeurde waarschijnlijk met een 
sterk loodhoudende verf die zeer 
giftig is. Restjes verf waren met het 
blote oog terug te vinden. Voor mij 
zijn dit redenen om te denken dat 
ik met een heel oude opmerkelijke 
constructie te doen heb.

Schoren

Schoren werden vroeger ook ‘krom-
men’ genoemd. De dikte van deze 
delen was meestal de helft van die 
van stijlen en ankerbalken. Men 
nam, om krommen te maken, bij 
voorkeur een krom stuk hout. Na 

Deel van een houtconstructie, typisch voor een Vlaamse 
schuur.

Hergebruik van een oude moerbalk 
(rechtsboven) en andere balken in 
mijn huis.
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klieving kreeg men dan vanzelf 
twee symmetrische stukken die 
links en rechts van een stijl toege-
past konden worden. Dat oogde 
goed!
Men werkte vroeger het liefst met 
vers gekapt eikenhout. Dat was 
makkelijker te verwerken. Nadeel 
was zeker dat dit natte hout nog 
lange tijd bleef werken, trekken en 
draaien. In die oude tijd werd er 
nog vaak gewerkt met rondhout. 
Verbindingen bracht men aan met 
een kruisbijl. Dat is de voorloper 
van een dissel. Goede zagen had 
men nog niet, daarom werd het 
bouwhout steeds gekliefd. Hiervoor 
werden met een lepelboor op re-
gelmatige afstanden tien tot vijftien 
cm diepe gaten in de boomstam 
geboord. Die noemde men wisga-
ten. Deze werden volgepropt met 
droge schors. Vervolgens werd die 
nat gemaakt waardoor die ging 
zwellen. Zo werd het hout gekliefd.
De lepelboor is door de Romeinen 
bedacht en mag gezien worden als 
de voorloper van de avegaar. Dat is 
een spiraalboor. 
Bij gekliefd hout bleef je wel de 
boorgaten zien. Blijkbaar werd dat 

niet mooi gevonden. We zien dan 
ook al gauw gezaagde krommen 
verschijnen. Er ontstonden net over 
de grens in Duitsland zelfs tim-
merbedrijfjes die zich toelegden op 
het maken van krommen, schoren 
en korbelen. Ze brachten deze als 
halffabrikaten op de markt.
Opmerkelijk zijn de schoren in de 
gebinten van mijn dakconstructie. 
Deze hebben namelijk dezelfde 
zware afmetingen als de stijlen en 
zijn ook vrijwel spintvrij. Duidelijk 
waarneembaar is dat het eerst 
rechte balken zijn geweest. Nadien 
zijn ze met een kruisbijl enigszins 
krom gekapt. Ook opvallend zijn de 
voor die tijd ongebruikelijke maar 
met zorg aangebrachte felskantjes 
(schuine kantjes om de scherpe 
hoeken weg te halen). Daarnaast 
zag ik de goed passende lange 
raakvlakken (in vakjargon ‘bor-
sten’) tussen de krommen en de 
stijlen. Ze zijn wel zestig cm lang 
en sluiten perfect! Toen ik mijn 
gedemonteerde kapconstructie nog 
eens goed bekeek,  bleef voor mij 
de indruk dat ik de resten kreeg 
van een bijzonder en opmerkelijk 
bouwwerk.

Telmerken

In mijn constructie vond ik 
gekraste telmerken die overeenko-
men met de methodes uit de jaren 
1000 tot 1300. Bijna iedereen 
gaat ervan uit dat telmerken 
in oude houtconstructies altijd 
aangebracht werden in Romeinse 
cijfers. Dat is een misverstand. 
Pas na 1600 zien wij een ver-
schuiving naar die methode en 
die is daarna algemeen geworden. 
De reden hiervoor moet gezocht 
worden in het toenemend gebruik 
van de hakbeitel. Daarmee kun je 
gemakkelijk de rechte lijntjes van 
de Romeinse cijfers in het hout 
hakken. 

Vanaf het begin dat men houten 
delen ging samenvoegen tot (kap)
constructies, moest men noodge-
dwongen telmerken aanbrengen. 
Aanvankelijk zette men voor 
bijvoorbeeld negen gewoon negen 
krassen of ingezaagde strepen. Bij 
een groot aantal gespannen, dat 
soms wel tot opliep tot zeven-
tig stuks, was men gedwongen 
andere telmerken te bedenken. 
In de beginfase ontwikkelde elke 
regio eigen telmerken. Men kon 
ze aanbrengen met gekleurd krijt, 
krassen of zagen in het hout, met 
een hakbijl, insnijden met een 
ritzmes (waarmee gebogen lijnen 
gemaakt konden worden), hak-
beitel en guts. Met de laatste kon 
men ook gebogen lijnen snijden. 
Hij werd ook gebruikt om er ronde 
gaatjes mee te maken als telmerk. 
Ook hierin ontwikkelden zich per 
regio weer verschillende systemen. 
Het meest gebruikte leek enigszins 
op de Romeinse cijfers. Zo werd de 
vier aangegeven met vier strepen. 
De vijf leek op een omgekeerde Y, 
de tien was een X, veertien was 
een X met vier strepen, vijftien 

Een schuurconstructie met symmetrische schoren of 
krommen.
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Werken met een kruisbijl levert ruwer werk op.

was weer de omgekeerde Y maar 
dan met twee korte pootjes tegen 
de lange poot en twintig was een 
X waarbij een van de poten twee 
lijnen had.
Telmerken komen ook voor bij 
smeedwerk en bij steenhouwers 
die met natuursteen werken. Bij 
de laatste is het doel de kwaliteit 
van het werk te kunnen controleren 
en om te zien of de werknemer 
voldoende produceerde.

Het samenstellen van 
constructies

Globaal genomen zien we dat 
vanaf 1200 tot 1300 kapconstruc-
ties steeds meer in timmerwerk-
plaatsen worden vervaardigd. Men 
demonteert ze om ze vervolgens 
naar de bouwplaats te brengen. 
De zorgvuldigheid die ik aantrof bij 
mijn constructie doet mij ver-
moeden dat ze ook in een goede 
werkplaats gemaakt werd. Wat me 
hierbij opviel was dat er met ge-
droogd en dus harder hout gewerkt 
moet zijn. Een aanwijzing hiervoor 
vond ik in de nog nauwkeurig 
passende borsten bij de verbin-
dingen. Ook viel het mij op dat de 
pen en gatverbindingen eveneens 
zorgvuldig en precies passend met 
de houten hamer en de hakbeitel 

gemaakt moeten zijn. Werken met 
de kruisbijl levert veel ruwer werk 
op en werd alleen op de bouw-
plaats zelf toegepast. Anders ligt 
het met de gespannen. Ik vond 
geen telmerken. Mogelijk zijn die 
vroeger met krijt aangebracht en 
dus verdwenen. De ruwheid van 
samenstelling en bekappen van de 
gespannen wijst er op dat deze op 
de bouwplaats zijn klaargemaakt. 
Ruwheid van samenstelling en 
maatafwijkingen in het gebruikte 
hout wil niet zeggen dat dit ten 
koste gaat van de duurzaamheid 
van de constructie. Hierbij wil ik 
aantekenen dat door het aan-
brengen van een bezoldering de 
gespannen aan het oog onttrokken 
werden.

Naarmate de kapconstructies groter 
en gecompliceerder werden, zien 
we een toename van het vooraf 
vervaardigen ervan. Daarmee 
namen ook de problemen toe met 
betrekking tot de telmerken. Er 
werden speciale telmerktekeningen 
gemaakt. Men heeft aan de hand 
van telmerken kunnen vaststel-

len dat in Hoogstraten vroeger op 
bescheiden schaal kapconstructies 
in werkplaatsen zijn gemaakt die 
elders geplaatst werden. Ook zien 
we dat er soms grote afstanden 
waren tussen werkplaats en bouw-
plaats.
Een sprekend voorbeeld is de St. 
Catharijnekerk van Den Brielle 
die omstreeks 1476 gebouwd 
werd. De gehele kapconstructie is 
gemaakt in de werkplaats van aan-
nemer Henri Marissis in Brussel. 
Alle losse delen zijn verscheept en 
in Den Brielle gemonteerd.
Naast het vervoer van materialen, 
zien we in die periode nog een 
ander verschijnsel. Vooral Vlaams 
Brabant stond bekend om zijn 
goede timmervaklieden. Soms 
verlieten die hun woonplaats om 
elders in de lage landen te helpen 
bij grote bouwprojecten. Zo heeft 
men aan de hand van telmerken 
en toegepaste constructiesyste-
men kunnen vaststellen dat deze 
vakmensen in de Nederlandse 
Vechtstreek en in Arnhem aan 
een behoorlijk aantal bouwwerken 
meegewerkt hebben. 

Zorgvuldig bewerkte balken die ik kon 
hergebruiken.
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Amalia was een van de partijen 

die heeft meegewerkt aan een 

advies over landschapsversterking. 

Dit advies is eind vorig jaar aan de 

gemeente overhandigd. 

Hoe Amalia bij de voorbereiding 

van het advies te werk is gegaan, 

wordt aan de hand van één voor-

beeld toegelicht: de grootschalige 

heide-ontginningen.

Namen als Ulicootse Heide, 
Strumptse Heide, Tommelse Heide, 
Turnhoutse Heide, Bedafse Heide 
en Bosschovense Heide herinne-

De grootschalige heide-ontginningen rond Baarle

Het landschap is altijd in verandering
HARRY BENSCHOP

ren ons er aan dat er rond 1800 
één uitgestrekt heidegebied als 
een schil rond het dorp lag. De 
namen op de huidige topografische 
kaarten dekken allang niet meer de 
lading. Je zult er (bijna) geen hei 
meer vinden. Maar het is ook niet 
altijd hei geweest.

IJzige toendra

Laten we het verhaal van het land-
schap beginnen aan het einde van 
de laatste ijstijd, zowat 10.000 
voor Chr. Vanaf die tijd hebben er 
min of meer ononderbroken men-
sen in Brabant rondgelopen, tot 
aan de dag van vandaag. Ver daar-
voor waren er ook wel menselijke 
activiteiten, maar als het klimaat 

guurder werd en de omgeving 
onherbergzamer, werd het gebied 
– soms wel voor enkele duizenden 
jaren – weer verlaten. 

Die eerste ‘bewoners’ hadden geen 
vaste woonplek. Het waren jagers 
die over de ijl begroeide toendra’s 
het spoor van de rendierkuddes 
volgden.

Rond 8000 voor Chr. was het 
klimaat milder geworden. De ijzige 
toendra had plaatsgemaakt voor 
een begroeiing van den en berk, la-
ter ook eik en els. In dat landschap 
trokken opnieuw groepen mensen 
rond, levend van de jacht en de 
visvangst, van vruchten en eetbare 
planten.

Zicht op Groot-Bedaf.
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Arme gronden

De geleidelijke introductie van de 
landbouw – in onze streek begint 
dat rond 3200 voor Chr. – leidde 
ertoe dat mensen zich meer blij-
vend in een streek vestigden. 
De gronden in onze omgeving zijn 
altijd arm geweest. Vanaf het begin 
was er daarom de noodzaak om 
het bewerken van de (noodge-
dwongen kleine) akkers te combi-
neren met het extensief weiden van 
vee op de woeste gronden, zowel 
runderen als schapen en varkens. 
Er werden boerderijen gebouwd, 
aanvankelijk één, hooguit twee per 
nederzetting, grote woonstalhuizen 
waarin verschillende generaties 
familie woonden, mens en vee 
onder één dak.

Deze nieuwe levenswijze leidde tot 
de eerste ingrepen van de mens 
in het landschap. Het aanzien 
van het landschap zou voorgoed 
veranderen. 
De akkers van deze prehistorische 
boeren werden gewonnen door 
roofbouw: het natuurlijke loof-
bos werd afgebrand en geruimd. 
De kapvlaktes werden benut als 
weidegrond en in de assen zaaide 
men granen. Met een eergetouw, 
een primitieve ploeg door runderen 
getrokken, werden de akkertjes 
bewerkt.
Aanvankelijk kon de natuurlijke 
begroeiing zich nog redelijk van 
zulke ingrepen herstellen, maar op 
zeker moment werd het bos opener 
en de gronden schraler, waardoor 
de heide zijn kans kreeg.

Zwervende erven 

Rond 400 voor Chr. moet zich vrij-
wel zeker een ecologische catas-
trofe hebben voltrokken. In de eeu-
wen ervoor raakte het landschap 

geleidelijk opgevuld met nederzet-
tingen, groepjes van niet meer dan 
drie tot zes woonstalboerderijen. 
De bijbehorende akkers bestonden 
uit kleine vierkante percelen van 
zo’n 40 bij 40 meter, met lage wal-
len of heggen eromheen. 
Mest was nog niet ‘uitgevonden’. 
Die was hoe dan ook amper be-
schikbaar. De schrale zandgronden 
raakten dus snel uitgeput. Voort-
durend moesten nieuwe akkers 
worden ontgonnen. Zo ontstonden 
uitgestrekte akkercomplexen waar-
van maar een klein deel daadwer-
kelijk werd bewerkt. Het merendeel 
lag braak of werd als weidegebied 

gebruikt. Was het na verloop van 
een generatie, pakweg na twintig, 
vijfentwintig jaar nodig om een 
bouwvallig geworden, want geheel 
houten boerderij te vervangen, 
dan werd deze herbouwd in de 
nabijheid van de akkers die op dat 
moment in gebruik waren. Met de 
landbouwgrond verplaatste zich 
ook de bijbehorende bebouwing 
in de loop der tijd door het land-
schap: zwervende erven. 
Onafwendbaar leidde dit systeem 
tot uitputting van de bodem. De 
bossen werden steeds kleiner, de 
gronden steeds schraler. Uitein-
delijk moeten de grenzen van de 

De Strontbaan op de Tommelse Heide.
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verdere mogelijkheden tot verplaat-
sing van akkers en nederzettingen 
zijn bereikt. Vooral in de Kempen 
zijn toen grote gebieden opgege-
ven. De bewoning concentreerde 
zich – over heel Brabant gezien 
– langs de grote rivieren en in de 
meer vruchtbare beekdalen. Op die 
plaatsen werd het landbouwsys-
teem aangepast, eigenlijk geïn-
tensiveerd: er werd steeds meer 
mest gebruikt, er was sprake van 
geregelde braakligging én de erven 
bleven lang achtereen op hun plek.

Desolate schoonheid

In de verlaten gebieden kreeg de 
heide zijn kans. Dat leverde een 
nieuw en uiteindelijk overheersend 
element in het Brabantse land-
schap op. Het zou eeuwenlang 
bepalend zijn voor het aanzien en 
karakter van onze streek. 
De heidevelden waren onafzien-
baar en boomloos, eigenlijk ronduit 
monotoon en voor mensen die 
toentertijd leefden een landschap 
dat men liefst meed wanneer men 
er niets te zoeken had. Pas vanaf 
het midden van de negentiende 
eeuw zien we dat kunstenaars, die 
er economisch niet van afhankelijk 
waren, waardering voor de heide 
konden opbrengen. Zij spraken van 
een ‘desolate schoonheid’. 

Van de regen in de drup

Rond 1800 bereikte de heide in 
Brabant zijn hoogtepunt. Meer dan 
de helft van de provincie bestond 
uit hei. Maar vergis je niet: dat 
landschap werd economisch ten 
volle benut. Als je niets met de 
heide doet, wordt het geleidelijk 
weer bos. De Brabantse boertjes 
lieten het zo ver niet komen. De 
droge heidegronden waren de 
graasgronden voor de schaapskud-

des. Door de begrazing verjongde 
heide steeds opnieuw en kregen 
verbossing en vergrassing geen 
kans.
De schrale hei was geen vetpot, 
maar er werd, indirect, toch mest 
van bekomen. Wat de schapen ’s 
nachts in de potstal uitpoepten, 
werd vermengd met plaggen en op 
de akkers gebracht. Op één hectare 
akker had de boer een veelvoud 
aan heidegrond nodig!
Op het hoogtepunt van de heide 
werd ook gepleit voor een groot-
schalige ontginning ervan. Op dat 
moment zou het de boeren van de 
regen in de drup hebben gebracht, 
want ze hadden toen de heide heel 
hard nodig.

Investeerders

De woeste gronden waren lang 
in eigendom van de Heer, in ons 
geval van die van Nassau. In de 
Franse tijd werd hen dit bezit 
afgenomen, later kregen ze het 
vruchtgebruik weer terug.
Rond 1844 werden de woeste 
gronden vrijgegeven door Domei-

nen. Vanaf dat moment ging het 
snel met de veranderingen in het 
landschap.

In Baarle waren het alleen maar 
(Vlaamse) investeerders die in het 
groot heidegronden aankochten. En 
de ontginning van de hei ook fors 
aanpakten om hun investeringen te 
laten renderen. Juist die grootscha-
lige aanpak heeft de lange rechte 
lijnen opgeleverd waarlangs de hei 
werd ontgonnen, lijnen die tot op 
tot de dag van vandaag nog aan-
wezig zijn in het landschap, veelal 
als zandweg. De Vossendijk en 
Haldijk op de Strumptse Heide zijn 
door hun over grote lengte even-
wijdige ligging mooie voorbeelden 
hoe het landschap zich toen heeft 
ontwikkeld.
Aan de oostkant van Baarle was 
het de familie Misonne die gronden 
heeft aangekocht, aan de zuidkant 
de familie Lijsen-van den Bergh. 
Meer richting Ulicoten was het de 
familie Jacquemyns, ten noorden 
van Ulicoten de familie Voortman  
en ten noorden van Baarle de fami-
lie Mayer-van den Bergh. 

Lange kaarsrechte lijnen.
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Op de topografische kaart van 
midden negentiende eeuw tekenen 
zich de assen waarlangs de groot-
schalige heide-ontginningen van 
de Vlaamse families zich hebben 
afgespeeld, al duidelijk af. Een 
halve eeuw later, rond 1900, was 
een groot deel van deze ontginnin-
gen ingeplant met grove den. Het 
waren de droge, hoge heidevelden 
die werden bebost. De bomen von-
den vooral hun weg als stuthout 
naar de mijnen. 
Je kunt zeggen dat de dennenbos-
sen een eerste ontginningsfase 
waren. Na een eerste kap volgde 
omzetting in akker of weide. Op 
enkele plaatsen herinneren bossen 
nog aan deze eerste ontginnings-
fase, zoals de Hollandse Bossen, 
maar ook Landgoed Schaluinen 
en het bos op de Castelreesche 
Heide. Maar dat zijn niet meer de 
plantages met alleen grove den van 
weleer.

Zandbanen

Rond 1900 waren de vochtiger 
heidegronden nog gewoon hei. 
Dat is goed te zien op de kaart van 
1906. In de eerste helft van de 
twintigste eeuw zijn deze gronden 
langzamerhand omgezet in cultuur-
grond. Voor de ontsluiting van de 
nieuwe percelen liepen er allerlei 
zandpaden en -banen over heen, 
maar bij lange na niet zo lang en 
zo kaarsrecht als op de droge, door 
de investeerders ten behoeve van 
de houtproductie aangekochte 
gronden. 

In tegenstelling tot de zandbanen 
die in de grootschalige ontginnin-
gen zijn aangelegd, zijn veel van 
die andere zandbanen inmiddels al 
weer verdwenen. Het waren vaak 
op akkers doodlopende baantjes. 
Her en der zijn nog wel enkele 

bomen langs die verdwenen paden 
blijven staan.

Op de Bedafse Heide zijn de oor-
spronkelijke ontginningsassen mo-
menteel nog allemaal aan één of 
aan twee zijden van de (zand)weg 
beplant. De bomen die er nu staan, 
zijn tussen de beide wereldoorlo-
gen aangeplant. Waarschijnlijk in 
het kader van de werkverschaffing 
en misschien ook wel met als doel 
om transporten voor spionagevlieg-
tuigen af te schermen. Tijdens de 

Eerste Wereldoorlog werd men zich 
bewust dat vliegtuigen in nieuwe 
oorlogen een grote rol zouden 
spelen. Daarom  
is na de Eerste Wereldoorlog op 
grote schaal laanbeplanting langs 
wegen aangebracht, niet alleen in 
Baarle.
Op de kaart van 1843 zijn alle 
ontginningsassen op de Bedafse 
Heide al ingetekend. Uit dezelfde 
kaart komt naar voren dat ook toen 
al aan twee zijden van de toenma-
lige zandbanen bomen stonden.

De Bedafse Heide rond 1840 ….

…… en rond 1900.
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Ook in enkele andere Baarlese hei-
degebieden laat de kaart van 1843 
rechte lijnen zien, van zandwegen 
aangelegd ten behoeve van de ont-
ginning, met name op de Strumpt-
se Heide en de heide ten zuiden 
van het buurtschap Schaluinen ten 
oosten van de Oude Turnhoutse 
Baan. Langs deze zandwegen is 
een brede strook loofhout ingete-
kend. We denken dat deze al vóór 
de aanplant van de grove den zijn 
aangelegd om een eventuele brand 
niet zo snel te laten overslaan van 
het ene plantvak naar het andere. 

Wat ook opvalt is dat alle (zand)
wegen op de voormalige ontgin-
ningsassen een breedte hebben 
van zo’n 11 meter, gemeten vanuit 
het hart van de greppels langs 
de weg. Daarmee onderscheiden 
deze zandwegen zich van die in 
de akkercomplexen rond Baarle. 
Daar kom je zulke brede wegen 
niet tegen.
Blijkbaar hielden de ontginners 
van de heide rekening met een 
ordonnantie van Willem Hendrik 
uit 1699. De wegen tussen twee 

plaatsen, in de Baronie vaak dijken 
genoemd, moesten volgens deze 
ordonnantie 2 roeden breed wor-
den, dat is 11,2 meter en 4 voet 
hoog, ongeveer 1,10 m.
Ook de beplanting werd er in 
geregeld. Langs een dijk moch-
ten de boeren bomen planten, 
speciaal eiken, berken en elzen. 
De houtopbrengst was half voor de 
Heer als ze de jonge boompjes van 
de rentmeester hadden betrokken. 
De zuidkant van de dijken mocht 
niet worden beplant omdat de weg 
dan niet goed kon opdrogen in de 
zuiderzon. Daar denken we nu 
anders over: nu liever juist wel aan 
de zuidkant om eventuele overlast 
(schaduw) op het land aan de an-
dere kant van de weg te beperken.

Vijfsprong

De meeste Baarlenaren kennen 
wel de Vijfsprong, op de Haldijk 
waar je naar de Oude Strumpt en 
Zigraeck kan. Vreemd dat je er 
nu zes kanten uit kunt gaan. Van 
het ‘zesde pootje’, de weg naar 
de Nieuwe Strumpt was ander-

halve eeuw geleden evenwel geen 
sprake. Toen kwamen er op de 
Vijfsprong vijf ontginningsassen bij 
elkaar. 
Ook dat is eigenlijk wel vreemd als 
je er over nadenkt. Het is toch he-
lemaal niet logisch om vanuit één 
punt vijf kanten op te gaan, als je 
de hei volgens een strak plan gaat 
ontginnen. Dat de familie Jacque-
myns het toch zo heeft aangepakt, 
geeft aan dat er op deze plek in de 
hei al vijf wegen samenkwamen. 
En dat verwijst vaak weer naar een 
oude nederzetting. Of daar bij de 
Vijfspong op de Haldijk ook sprake 
van is geweest, is onbekend. Mis-
schien toch maar eens naar gaan 
zoeken.
Overigens zijn er meer ‘Vijfspron-
gen’ in Baarle. Eén ervan ligt op 
de Bedafse Heide. En van die plek 
is – door de vondst van grafheuvels 
en raatakkersporen – wel bekend 
dat daar ooit een nederzetting lag.

Structuren

Het is eigenlijk wel leuk dat je de 
geschiedenis die het landschap je 
wil vertellen nog zo kunt zien. In Twee roeden breed.

De Vijfsprong aan de Haldijk.
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dit geval de geschiedenis van de 
grootschalige heide-ontginningen. 
Dat landschap ziet er bij nadere 
beschouwing anders uit dan an-
dere landschappen, heel anders, 
zeker als je op de kleine dingen let.
Het gaat de Heemkundekring er 
niet om een bepaald landschap 
‘terug te maken’. Veel belangrijker 
is de structuren die verwijzen naar 
een bepaald landschap, naar hoe 
dat landschap is ontstaan, tot leven 
te wekken en meer tot de verbeel-
ding te laten spreken.

Een manier om het verhaal van de 
grootschalige heide-ontginningen 
voor een ieder die er langskomt 
beter beleefbaar te maken, is het 
nadrukkelijker onder de aandacht 
brengen van de lange, kaarsrechte 
zandwegen waarlangs de heide 
op die plaatsen meer dan ander-
halve eeuw geleden is ontgonnen 
én natuurlijk het verhaal van de 
Vijfsprong. 

Dat is vanuit Amalia ingebracht 
in de werkgroep die op verzoek 
van de gemeente een advies over 
landschapsversterkende maatre-
gelen heeft voorbereid. Daar is 
het ‘beter beleefbaar maken van 
de structuren van de grootscha-
lige heide-ontginningen‘ vertaald 
naar: aanplant van bomen, liefst 
eiken, in een vast plantverband 
(dat wil zeggen bomen op een 
zelfde afstand van elkaar)  langs de 
rechte ontginningsassen en langs 
de wegen die deel uitmaakten van 
de Vijfsprong. 
Nog niet zo’n gekke vertaalslag 
gelet op hoe juist deze zandwegen 
zich anderhalve eeuw geleden in 
het landschap – een heel ander 
landschap, dat wel – moeten heb-
ben afgetekend. 

Het advies Landschapsversterken-
de maatregelen in de gemeente 
Baarle-Nassau (oktober 203) 
staat op de website van Amalia. 
Naast de Heemkundekring 

hebben Natuurvereniging 
Mark&Leij, de ABC-milieugroep 
en de ZLTO-afdeling Baarle-
Nassau/Ulicoten meegewerkt aan 
het advies.

Vast plantverband.

Enige aanvulling gewenst.
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De ‘Witte van de Zwarte’ is een 

speelse schuilnaam van een Baar-

lenaar. Hij was in de tijd van de 

grote botersmokkel van de jaren 

vijftig in de vorige eeuw chauf-

feur, die in opdracht van de ‘grote 

mannen’ boter ophaalde, de grens 

overbracht en op een afgesproken 

adres afleverde. Hij heeft maar 

al te nadrukkelijk ervaren dat de 

douaniers het daar niet mee eens 

waren! In een aantal afleveringen 

vertelt hij over zijn ervaringen en 

avonturen. 

Mijn twee boterbazen – ene Jaak 
van Weelde-Statie en ene Lowie 
uit Merksplas, twee echte leeuwen 
uit de’n botersmokkeltijd – deze 
bazen gaven mij op zekeren dag 
opdracht om 800 kilo boter te 
gaan halen in Gilze in Nederland. 
Die lading zat bij ‘nen boer in de 
schuur. Ik vertrok in Wechelder-
zande met ene Chrysler, reed door 
Merksplas-Kolonie en door Wortel-
Kolonie en verder over de Rooie 
weg (Hoogstratensebaan) langs 
Baarle naar Gilze. Ik moest, een-
maal geladen, langs dezelfde weg 

Uitgekleed karkas

Achter het stuur van een smokkelbak (1)

DE WITTE VAN DE ZWARTE
(BEWERKING: 

ANTOON VAN TUIJL)

terug. Bij den terugtocht werd het 
in Wortel-Kolonie ineens zó mistig 
dat ik de’n uitkijker (verspieder) 
helemaal niet zag staan. Ik kon 
alleen, rijdend met klein licht de 
hobbelende kasseien volgen. 

Niks gekort

Plotseling sprongen er twee 
douanemannen met een rood licht 
op de weg. Ik reed door en deed 
de deuren van mijn wagen op slot 
zodat ze die niet open konden trek-
ken. Dat probeerden ze wel. Terwijl 
ik door bleef rijden begonnen ze, 
terwijl ze achter mijnen smokkel-
bak aan liepen, op mijn banden 
te schieten. Dat was niks gekort 
want ik reed met volle (massieve) 
banden.
Net toen ik dacht ze kwijt te spe-

len, kwam er links van mij uit een 
dreef ene wagen van de Belgische 
vliegers (Vliegende Brigade) half 
op de weg gereden. Ik kon er niet 
langs en raakte die’n auto met 
mijnen bumper. Die vliegers zijn in 
een sloot terecht gekomen, hoorde 
ik later. Ik dacht dat mijnen bak 
niet veel meer mankeerde dan een 
gedeukte bumper en ben vanwege 
de aanhoudende dichte mist stil-
lekens door Merksplas-Kolonie 
gereden.
Op de grote baan naar Rijkevor-
sel reed een van mijn boterbazen 
mij voorbij in zijn Volkswagen 
Kever. Op de baan naar Vlimme-
ren is hij even gestopt. Hij wist 
nog niets van dat schieten en de 
lichte aanrijding die ik had. Hij liep 
eens rond mijn wagen en zei dat 
er niet veel schade te zien was. 

Mijn smokkelbak.
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Dus besloten we door te rijden. Hij 
zou wel in de buurt blijven tot de 
plaats van bestemming. Dat was 
in Nijlen. Bij café ‘De’n Doorn-
boom’ gingen we rechtsaf richting 
Vorselaar. Daar brak ineens mijn 
linker voorwiel af. Ik reed er met 
mijn achterwiel nog overheen en 
daar stond ik! Mijnen wagen had 
bij die aanrijding met de vliegende 
douane toch wel een goeie tik 
gekregen.

Mijnen baas merkte dat ik niet 
meer volgde en kwam terugge-
reden. Hij was wel verschoten, 
want wij stonden met onze lading 
boter op korte afstand van een 
gendarmerie. Van daaruit konden 
ze onze smokkelbak heel goed 
zien staan en we hadden al eerder 
meegemaakt dat hier geen minne 
mannen zaten!

Weggesleept

We stonden hier levensgevaarlijk 
en het was altijd nog donker en 
een beetje mistig. We haalden 
gauw het kussen (de achterbank) 
uit de kever en stopten daar 400 

kilo boter in de plaats. Die heeft 
mijn baas wat verderop in een 
dreef bij kasteel ‘de Borrekens’ on-
der wat takken weggetast. Ik moest 
bij de smokkelbak blijven staan 
en de lichten aandoen als er een 
auto aankwam. Anders zou die er 
zo maar op kunnen klappen. Mijn 
boterbaas is ook nog de rest van 
de boter komen halen. Die heeft 
hij in een dreef naast het kasteel 
verstopt. Hij reed natuurlijk zonder 
licht heen en weer. 
Toen hebben we een krik onder de 
rechtervoorkant van mijnen bak 

gezet en het wiel met volle band 
eraf gehaald. Met zijn kever heeft 
mijn baas de twee voorwielen er-
gens tegenover in het bos verstopt. 
Toen hij terug was, hebben we ook 
de twee achterwielen losgemaakt 
en in zijn kever meegenomen. We 
lieten de lichten van het uitgeklede 
Chryslerkarkas branden. Die gaven 
maar een flauw schijnsel want de 
batterij was bijna plat. Gelukkig 
begon het al een beetje licht te 
worden. 
Wij zijn de kostbare volle banden 
gaan lossen in Nijlen.

Commiezen die zich verborgen hebben om de smokkelaar op te wachten.

Het kasteel waar wij onze boter en banden verborgen hebben.
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Er is ’s morgens om acht uur 
iemand van de garage gaan kijken 
naar de plaats waar ik stilgevallen 
was. Er stonden twee jeeps van 
de Rijkswacht met knipperlichten 
aan. Een uur later hebben ze onze 
smokkelbak met een takelwagen 
weggesleept en binnen de poort 
van de gendarmerie in Vorselaar 
gebracht.

Hard sjouwen

Maar wij moesten nog zien hoe we 
de boter zouden ophalen. En de 
twee andere wielen. Die kogelvrije 
massieve banden zijn heel duur. 
Die wilden wij niet laten liggen.
De garage in Nijlen - waar wij wel 
meer kwamen - had een wagen vrij 
voor ons. Dat was een heel snelle 
Ford Farlain. In de voormiddag wa-
ren we al eens een paar keer gaan 
zien. Altijd waren er gendarmen op 
de baan. Wij hadden ze wel goed 
wakker gemaakt! En toch moesten 
wij die boter ophalen en die wie- Een volle band op een aangepaste velg.

len. Tussen de middag moest het 
gebeuren, want iedereen kon onze 
buit zien liggen. Er lagen alleen 
wat losse takken overheen.
Ik reed er met de snelle Ford 
naar toe en twee kevertjes gingen 
mee, zodat we volk hadden om te 
helpen. We zijn langs café ‘De’n 
Doornboom’ gereden. Daar reed 

De snelle Ford Farlain.

een jeep met Rijkswachters. Die 
zagen geen kwaad in de fel oranje 
Ford waarin ik reed. Met een paar 
man was de boter in de kasteel-
dreven snel ingeladen. Een van 
de Volkswagens haalde intussen 
de twee wielen op uit het bos. Zo 
konden we op weg naar Nijlen om 
onze boterbestelling af te leveren. 
Nu was ik nergens meer bang voor. 
Bij een mogelijke achtervolging 
door de vliegers of de Rijkswach-
ters, had ik die zonder problemen 
los gereden.
De vering van de Ford was niet 
verzwaard. Daarom stak hij zijn 
neus in de lucht alsof hij wou gaan 
vliegen zonder vleugels. Wat een 
wagen!

Wij hebben hard moeten sjouwen 
maar voor ons is alles goed terecht 
gekomen. Ook de gendarmen zul-
len heel tevreden geweest zijn met 
hun uitgekleed karkas. Ze waren 
zonder het te weten heel dicht bij 
de volle buit. Ik was er als geluk-
smènneke weer eens tussenuit. 
Mijn twee boterbazen zijn wel fel 
verschoten van dat schieten. Ze 
hebben mij goed geholpen om on-
der grote problemen uit te muizen! 
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 ANDRÉ MOORS

  

Ook in dit nummer van Van Wirs-

kaante ziet u weer een compilatie 

van leuke, bijzondere, opvallende 

advertenties en berichten die 

te lezen zijn in vroegere ‘Baols 

Krantjes’. Dit keer is de jaargang 

1938 aan de beurt.

Weer veel lees - en kijkplezier!

‘t Baols Krantje (6)
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Activiteitenkalender maart t/m juni 2014

Maart
Zo 02   Open huis in het 

Heemhuis van 10.30 
 tot 12.30 uur.
Di 18   Algemene leden-

vergadering in de aula van 
het Cultureel Centrum. 
Aanvang 19.30 uur. 

Zo 30   Vroege vogeltocht. Vertrek 
om 08.00 uur vanaf het 
Heemhuis.

April
Za 05   Gegidste wandeling  

(7 km) langs weerskanten 
van het vroegere traject 
van de dodendraad 
tussen Weelde-Statie 
en Zondereigen (Gel). 
Vertrek met auto’s om 
09.00u aan het Heemhuis 
(bijeenkomst om 09.10u 
aan het infobord bij het 
grensstation). 

Zo 06   Open huis in het 
Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Zo 13   Presentatie extra Van 
Wirskaante ‘Het mysterie 
van de Nonnenkuil 
ontrafeld’ en aanbieding 
Roggerentjes 2014. 
Plaats: bedrijfsruimte 
van LBM Rijsbosch BV,  
Nonnenkuil18,  
aanvang 13.30 uur.    

Di, do, vr 22-24-25  
Archeologische dagen 
basisscholen Baarle. 
Plaats: aula van het 
Cultureel Centrum, 
aanvang 09.00 uur.    
 

Zo 27   Deelname aan de 
Erfgoeddag met als thema 
‘Grenzeloos’.

 Officieel inrijden van de 
Dodendraadroute o.l.v. een 
gids. Fietstocht van  
38 km, met infoborden, 
reconstructies en 
opgenomen verhalen. 
Eten en drinken worden 
onderweg voorzien, de 
deelname is gratis.  
Vertrek in Baarle-centrum 
en in Zondereigen. 
Inschrijven verplicht. 
Maximaal 80 deelnemers. 
Alleen voor leden.  

Mei
Zo 04   Open huis in het 

Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur.

Vr 09 Archeologische dag 5e en 
6e leerjaar Zondereigen 
van 9.00 tot 15.00 uur

Za 17   Bezoek aan Natuur-punt 
Markvallei (Klapekster in 
Wortel-Kolonie) waarna 
een kleine wandeling door 
de landloperskolonie. Na 
de lunch rondleiding bij de 
Laermolen in Hoogstraten. 
Vertrek met de fiets 
om 09.30 uur aan het 
Heemhuis.  

Za 24   WO1-herdenkingsreis 
naar Belgisch Limburg 
(8.30 tot 19.00u). Geleid 
bezoek aan de gigantisch 
grote Duitse militaire 
begraafplaats in Lommel. 

In het Kamp van Beverlo  
(Leopoldsburg) worden we 
rondgeleid in het museum, 
waarna een busrit op het 
militaire domein volgt. 
Inschrijven verplicht. 
Deelnameprijs: 30 euro, 
alles inbegrepen.

           Alleen voor leden.   

Juni
Zo 01   Vroege vogeltocht. Vertrek 

om 05.00 vanaf het 
Heemhuis.

Zo 01   Open huis in het 
Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur. 

Vr 13   Lokale Heemdag. Aanvang 
12.00 uur in de aula van 
het Cultureel Centrum.   

Za 21   WO1-herdenkingsreis 
naar Ieper. Programma: 
Tyne Cot Cemetery 
in Zonnebeke (met 
bezoekerscentrum), het 
vernieuwde Memorial 
Museum Passchendaele 
1917 en een aantal vrij 
uren in Ieper. De dag 
wordt afgesloten met het 
bijwonen van de Last Post.

 Voor deze reis volgt een 
uitnodiging omstreeks half 
april. Alleen voor leden.
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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

Turnhoutseweg 10A • 2387 • Baarle-Hertog • T: 014-699832

Aanleg en onderhoud van tuinen

Binnen- en buitenhuis 
schilderwerk

Professioneel verfspuit werk
voor wanden en plafonds

Klussen in en om het huis

+31 (0)6 11 287 280

www.robvis.nl

Logo op graslijn uitvullen op volledige breedte -1mm

Lettertype Arial of gelijkwaardig
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Mr. J.F.M. Bolscher
Netwerk Notarissen

www.notarisbolscher.nl

Generaal Maczeklaan 40
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E notaris@bolscher.knb.nl
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Onbegrensde mogelijkheden

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.

088-6655555
013-5079100
014 - 690324

Fax
Visweg 8  
Postbus 8 
www.emdejong.nl

5111 H J   Baarle-Nassau
5110 AA  Baarle-Nassau
drukkerij@emdejong.nl

Drukkerij Em. de Jong
Koninklijke 


