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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 Leo van den Brandt.
Baarle-Nassau (013-5079024)

Internet: www.amaliavansolms.org  
E-mail: info@amaliavansolms.org 
Gezinslidmaatschap e 20,-.
Persoonlijk lidmaatschap e 15,-.

Bankrelaties:

• Rabobank De Zuidelijke Baronie

 IBAN: NL 13 RABO 0103 8949 69 

 BIC: RABONL2U

• KBC Baarle-Hertog 

 IBAN: BE 90 7333 0238 8032 

 BIC: KREDBEBB

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1250.
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Voorwoord

Op dinsdag 18 maart hebben wij 

onze 38e Algemene Ledenverga-

dering gehouden in het Cultureel 

Centrum van Baarle. Er waren 

ruim zestig leden aanwezig op 

deze geanimeerde vergadering.

Het bestuur legde verantwoording 

af over het gevoerde beleid en 

keek kort terug op het afgelopen 

verenigingsjaar. Natuurlijk werd 

er ook vooruit gekeken naar de 

komende activiteiten.

Zoals we bij Amalia gewend zijn 
kunnen we terug kijken op een 
vlot verloop van het reguliere 
deel van de vergadering. In mijn 
openingswoord heb ik de positieve 

samenwerking met verschillende 
organisaties aangehaald. Deze 
samenwerking is zowel binnen als 
buiten de vereniging van wezenlijk 
belang. Wij hebben zelf kunnen 

vaststellen dat we hierdoor veel 
hebben kunnen realiseren. Binnen 
onze vereniging zijn de werkgroe-
pen de draaischijf van vele activi-
teiten die wij organiseren.
Het verslag van de vorige Algeme-
ne Ledenvergadering werd zonder 
op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Het financieel verslag werd toe-
gelicht door onze penningmeester 
Johan Cornelissen. Hij kan een 
financieel gezonde vereniging met 
een gerust hart overdragen aan 
onze nieuwe penningmeester Leo 
van den Brandt. Johan Cornelissen 
heeft vier jaar onze administratie 
en boekhouding verzorgd. Jammer 
dat we van hem als penningmees-
ter afscheid moeten  nemen.
Met Leo van den Brandt hebben 

Marian Jacobs (l) en Riet van Laarhoven (r), altijd 
aanwezig tijdens onze Algemene Ledenvergaderingen.

Voorzitter Ad Jacobs (r) spreekt de afscheidnemende penningmeester Johan 
Cornelissen (l) toe. In het midden is vicevoorzitter Jef van Tilburg.
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we in ieder geval ook een pen-
ningmeester die uit ervaring weet 
hoe je deze taak moet invullen. Hij 
is jarenlang werkzaam geweest op 
het kantoor van notaris Daverveld 
en Bolscher.

Onze nieuwe penningmeester kon 
meteen aan de slag. Door omstan-
digheden zijn we overgestapt op 
een ander financieel programma 
voor onze administratie. Bij admi-
nistratiekantoor Van Kaam-Peeters 
gaan we onze administratie voeren. 
De overzetting naar het nieuwe 
programma heeft de nodige tijd in 
beslag genomen. 

Bovendien innen wij in deze peri-
ode de contributie bij onze leden.
Deze liepen door deze overstap ook 
vertraging op. Ruim 500 contri-
butiebrieven zijn intussen de deur 
uit. Een hoop werk voor de pen-
ningmeester. Wij rekenen op een 
vlotte afwerking van de contributie 
maar ook dat u het formulier voor 
automatische incasso invult en bij 

ons aanlevert. U kunt daar onze 
penningmeester een enorm plezier 
mee doen. Het scheelt hem heel 
veel tijd en werkzaamheden. 

Volgens het rooster waren de 
aftredende bestuursleden dit jaar 
Ria Laurijssen, Harry Benschop 
en Fons Raeijmaekers. Zij stelden 
zich herkiesbaar en werden ook 
alle drie met algemene instemming 
herkozen.

De stand van zaken met betrekking 
tot het beleidsplan werd toegelicht 
door onze vicevoorzitter. Hierin 
werd kort ingegaan op het advies 
tot landschapsverbetering en de rol 
van onze vereniging daarin. Het 
ging om een gezamenlijk advies 
van vier organisaties op verzoek 
van de gemeente Baarle-Nassau. 
Zoals bleek liepen de opvattingen 
over de inhoud van het advies 
uiteen.

Herman Janssen blikte vooruit 
naar de activiteiten van dit jaar. 
Er zijn verschillende activiteiten 
die gekoppeld zijn aan ons WO I 
project. De belangstelling hiervoor 
is groot.

Jan Willekens liet de werkgroepen 
de revue passeren. Bij verschil-
lende werkgroepen kan personele 
versterking gebruikt worden.
Na de pauze blikte Herman Jans-
sen met een prachtige diapresen-
tatie terug op het WO I project en 
de avond werd afgesloten met een 
gezellige fotoquiz.

Afgelopen periode kunnen we 
terugkijken op veel geslaagde 
activiteiten bij Amalia waar veel 
leden plezier aan beleefd hebben. 
Over deze activiteiten informeren 
wij u allen via de bekende kanalen 
zoals nieuwsbrief, Ons Weekblad 

Leo van den Brandt is onze nieuwe 
penningmeester.

en natuurlijk onze website.
In deze Van Wirskaante vindt u 
natuurlijk een terugblik op de pre-
sentatie van onze extra Van Wirs-
kaante met als titel ‘Het mysterie 
van de Nonnenkuil ontrafeld’. Het 
werd een geweldige happening!

De komende activiteiten staan 
veelal in het teken van honderd 
jaar Wereldoorlog I. Wij merken 
dat de belangstelling voor deze 
activiteiten groot is. Wil u er aan 
meedoen, dan tijdig opgeven zodat 
wij kunnen bepalen of de activiteit 
een vervolg krijgt.
Bij onze heemreis naar Lommel is 
dit al het geval. Op deze wijze kun-
nen wij op een verantwoorde wijze 
onze leden van dienst zijn.
Ik wens alle deelnemende leden 
prettige heemactiviteiten toe.

Ad Jacobs, uw voorzitter
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ANDRÉ MOORS 

Peter en Paul Michielsen, vader 

en zoon, architecten in hart en 

nieren. Zij stonden in de afgelo-

pen jaren vaak aan de basis van 

de realisatie van een groot aantal 

woningen, appartementsgebou-

wen, winkels, scholen etc. in 

Baarle en daarbuiten. Het moet 

gezegd, ze houden van variatie in 

hun ontwerpen. 

Het leek mij erg interessant om 

met hen over hun visie ‘aon de 

praot te gaan’. 

Maar ook spraken we uitgebreid 

over de invulling van de openbare 

ruimte in Baarle. Dat Baarle is 

veranderd, is iedereen duidelijk. 

Maar waren het altijd verbeterin-

gen? Is Baarle nog het dorp van 

vroeger? Zijn er onherstelbare 

fouten gemaakt? Hoe kan Baarle 

qua architectuur en inrichting van 

“In andere toeristische dorpen is zorgvuldig omgegaan met het 
erfgoed. En in Baol? Daar is erg veel gesloopt. Heel veel moois 
is verdwenen”  

Aon de praot mee.... (54)
Peter en Paul Michielsen

de openbare ruimte nog aan de 

weg timmeren?

Kortom, het woord is aan Peter 

en Paul.

Wie zijn Peter en Paul

Peter wordt geboren op 13 april 
1948 in de Klokkenstraat in 
Baarle-Hertog, in een huis tegen-
over het toenmalig café Rubenshof 
van ‘Madameke Busch’. Peter is de 
zoon van slager en veehandelaar 

Piet Michielsen. De moeder van 
Peter is Sophie van den Brandt, 
dochter van de in Baarle bekende 
Sooike van den Brandt en Kee van 
Beers.
Sooike was een groot aantal jaren 
hoofd Openbare Werken bij de 
gemeente Baarle-Nassau en een 
kritisch gemeenteraadslid.  
Vader Piet Michielsen wordt gebo-
ren in Chaam op 13 maart 1915. 
Hij overlijdt in Baarle-Hertog op 
7 februari 1983. Moeder ‘Fie’ 
van den Brandt wordt geboren 

Peter met mooie ‘muis’ op zijn hoofd! 
Foto 1948.
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in Baarle-Nassau op 7 augustus 
1923 en overlijdt in Turnhout op 
28 april 1982.   

Peter heeft twee zussen. Lia is 
drie jaar ouder dan Peter, Els is 
drie jaar jonger. Uit het huwelijk 
van Peter en Joke Jansen (in 
Baarle kent iedereen haar als juf-
frouw Joke van het Kwetternestje) 
worden twee kinderen geboren, 
Paul en Charlotte. Charlotte ziet het 
levenslicht op 14 januari 1976 en 
Paul op 26 december 1979. Char-
lotte heeft twee kinderen, Jules is 
geboren op 6 april 2008 en Gijs 
op 6 januari 2010. 
Paul woont in Breda en heeft een 
vriendin. 

Even terug in de tijd met Peter

Als Peter vijf jaar is, verhuist het 
ouderlijke gezin naar het Oosteinde 
in Baarle-Hertog. Tot en met de 
vierde klas gaat Peter naar de 
Hertogse basisschool. De vijfde en 
zesde klas volgt hij op de Nas-
sause basisschool, daar waar nu 
supermarkt Jumbo is gevestigd. 

“De lagere school vervolgen op de 
Nassause basisschool was toen ge-
bruikelijk als je daarna vervolgon-
derwijs in Nederland wilde volgen,” 
aldus Peter. Na de lagere school 
gaat hij naar de Canisius ULO aan 
de Korvelseweg in Tilburg.  
Peter: “Aanvankelijk was het de 
bedoeling dat ik onze pa zou 
opvolgen als slager. Ik voelde 
daar echter niet voor omdat ik het 
zielig vond om varkens en koeien 
dood te doen. Als bij ons thuis die 
beesten geslacht werden, kroop ik 
achter de hoftuin met mijn handen 
tegen mijn oren. Heel de buurt 
kwam kijken, nou ikke nie! Dus 
onze pa zei, ga maar iets anders 

Het ouderlijk gezin ca. 1958. V.l.n.r. moeder Fie Michielsen-van den Brandt, 
vader Piet Michielsen, dochter Els, zoon Peter en dochter Lia.

Ca. 1952. V.l.n.r. Lia Michielsen, de naam van het kleine 
jongetje is vooralsnog onbekend, Celine Wouters-van Beers 
en dierenvriend Peter.  

Op de bank zus Lia en Peter. In het gras zit zus Els. De 
foto is gemaakt in 1955. Peter heeft zojuist zijn Eerste 
Communie gedaan.
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doen later, want slager worden 
heeft zo helemaal geen zin. 
Jan Verhoeven, getrouwd met tante 
Jeanne, was toen architect in Baol 
aan de Generaal Maczeklaan. Jan 
stimuleerde mij om zijn richting in 

te gaan. Toen Jan op heel jonge 
leeftijd overleed als gevolg van een 
auto-ongeluk, nam Chris Metske 
het bedrijf van Jan over. Toen ik 
van de ULO kwam, moest ik een 
bouwkundige opleiding volgen 
en praktijkervaring opdoen in de 
bouw. In Gilze heb ik daarom 
gedurende twee jaar een bouwkun-
dige opleiding gevolgd. Vervolgens 
heb ik een lerarenopleiding gevolgd 
aan de Ringbaan Zuid in Tilburg.”

Peter werkt enkele jaren op het 
architectenbureau van Jan Ver-
hoeven en Chris Metske. Daarna 
vier jaar bij architect Heerkens in 
Tilburg.  
“Toen ik 24 jaar was, ben ik een 
eigen architectenbureau begonnen 
aan de Parallelweg in een huis dat 
Joke en ik hebben gebouwd. Na 
een aantal jaren, in 1979, hebben 
we een nieuw huis gebouwd aan 
de Generaal Maczeklaan, tegen-
over het notariskantoor van Toon 
Daverveldt. Uiteindelijk in 2007, 
heb ik mijn huidige huis met kan-

toor gebouwd aan de Hoogbraak, 
op de hoek met de Sportlaan. Niet 
te geloven, ondertussen ben ik al 
weer 42 jaar architect!”    
   

Even terug in de tijd met Paul

Zoon Paul brengt zijn jeugd door in 
het huis aan de Generaal Maczeck-
laan. Hij volgt basisonderwijs op 
de Aloysiusschool. 

Ca. 1957. Pa Michielsen bracht af en 
toe voor Peter een dier mee van de 
veemarkt in Den Bosch. 

20 juli 1965. Het jeugdelftal van Gloria waarin Peter speelt, is kampioen 
geworden.
Bovenste rij v.l.n.r.: Jan Vermonden - ....Adams - Peter Michielsen - Toon 
Willems - ....Sijmons - Wim Vermonden. Onderste rij v.l.n.r.: Jac Denis - Jos 
Raeijmaekers - Karel Vermeulen - Hans Krijnen - Louis Vermonden.   

14 januari 1976. Dochter Charlotte, 
zojuist geboren, in de armen van 
trotse Peter. 

Ca. 1983. Paul op de tennisbaan.
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“Daarna ben ik naar de Mavo ge-
gaan aan de Sportlaan, de school 
die later is afgebrand. Al heel snel 
was ik bij pa bezig met het maken 
van lichtdrukken en meekijken op 
het tekenbord. Na de Mavo ben ik 
bouwkunde gaan volgen aan de 
MTS aan de Stappegoor in Tilburg. 
Daar leerde ik kozijnen maken en 
metselen, echt het ambachtelijke. 
Ik vond dat wel leuk maar niet 

zen. Daarom heb ik in 2005 een 
aanvraag ingediend bij de acade-
mie voor bouwkunst in Rotterdam. 
Na toelating volgde ik er een part-
time opleiding, in combinatie met 
het opdoen van praktijkervaring 
bij architectenbureau Neutelings-
Riedijk. Na die vier jaar studeerde 
ik cum laude af als architect,” 
aldus Paul.  

Als de crisis - ook in de bouw - 
toeslaat  krijgt Paul het aanbod om 
te blijven werken bij Neutelings-
Riedijk.
Hij besluit echter om als zelfstan-
dig architect aan de slag te gaan. 
Sindsdien verricht Paul zijn werk 
gedurende vier dagen vanuit het 
kantoor van Peter en werkt heel 
nauw met hem samen. De vijfde 
werkdag is hij actief als vakdocent 
‘ontwerpen’ op de kunstacademie 
in Breda. 

Ofschoon Paul als architect vooral 
actief is in streek van de Baronie 
van Breda waaronder Baarle, mag 
zeker niet onvermeld blijven dat hij 
heeft gewerkt in het ontwerpteam 

van grote projecten. Voorbeelden 
daarvan zijn Beeld en Geluid in 
Hilversum, het MAS (Museum 
aan de Stroom) in Antwerpen, het 
kunstcluster FORUM in Arnhem 
en een groot operagebouw in 
Ljubljana.  

Samenwerking tussen Paul en 
Peter

Ik ben wel benieuwd hoe de sa-
menwerking tussen Paul en Peter 
wordt ingevuld. Staan ze samen 
aan de tekentafel? Dat blijkt niet 
het geval te zijn.
Peter: “Paul doet de voorbereiding. 
Hij overlegt met opdrachtgevers 
zoals Amarant, Thuisvester, 
Leijstromen, gemeenten, particulie-
ren. Paul doet ook de ontwerpfase, 
meestal vanuit een historische 
context. Hij vertaalt dat naar een 
hedendaagse, eigentijdse invulling. 
Ik zelf ben wat meer klassiek in-
gesteld. Als er kleinere opdrachten 
komen, dan doe ik die meestal zelf. 
Grotere opdrachten doen we altijd 
samen.”
Paul: “We hebben er ook doel-
bewust voor gekozen om geen 
personeel in dienst te nemen. De 
berekeningen voor constructies en 
het maken van de bouwtekeningen 
besteden we altijd uit aan regio-
nale, professionele bureaus.” 

Peter is inmiddels 66 jaar. Ik vraag 
hem of dat niet een leeftijd is om 
te stoppen met zijn werk. “Nee, 
absoluut niet. Ik vind het allemaal 
nog veel te leuk. Maar ik wil wel 
graag tijd besteden aan mijn hob-
by’s, bijvoorbeeld golfen. Ik geniet 
van het Bourgondische leven, heb 
veel gereisd en doe dat nog steeds 
graag. Ik heb eens geteld dat ik 
al 28 landen heb bezocht buiten 
Europa. Nee, aan stoppen denk ik 
echt niet.”

Augustus 1982. Paul is nog te klein 
om achter het stuur van de tractor te 
zitten.

interessant genoeg. Vooral omdat 
er eigenlijk te weinig aandacht 
was voor ontwerpen. Na afronding 
van de MTS-opleiding in 2000, 
ben ik tot 2004 gaan studeren 
aan de kunstacademie Sint Joost 
in Breda. Ik ben daar cum laude 
afgestudeerd en won met het beste 
afstudeerproject de Sint Joostpen-
ning. Met de geldprijs die daaraan 
verbonden was ben ik een aantal 
maanden in Japan geweest om 
er architectuur te bekijken en 
om er workshops te volgen. Ik 
wilde duidelijk de vormgevende-, 
ontwerp- en kunstzinnige route kie-

Ca. 1985. Paul met zijn zusje 
Charlotte.
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Trots op bepaalde projecten   

Zoveel is duidelijk, Peter en Paul 
leggen hun hele ziel en zaligheid in 
het ontwerpen van bouwprojecten, 
of het nou gaat om grote of kleine. 
Op tafel liggen een aantal foto’s 
van gerealiseerde en schetsen van 
nog te realiseren projecten in Baar-
le, Zundert, Sprundel, Turnhout, 
Rijen, Rijsbergen, Gilze, Alphen, 
Oosterhout, Etten-Leur, enz.
Ik vraag hen op welke projecten zij 
toch wel extra trots zijn. 
Paul: “Ik vind het ontwerp van de 
villa aan de Statenlaan in Rijen 
bijzonder geslaagd.  Maar ook de 
recent gebouwde seniorenwonin-
gen aan de Reigerlaan en huurwo-
ningen aan het Bospad mogen er 
zijn.”
Peter, bescheiden als hij is, vult 
aan: “Als ik over de Boschovense-
weg langs de Uilenpoort rijd, kijk 
ik daar nog steeds met heel veel 
voldoening naar. Dat geldt ook 
voor de De La Salle Mavo aan de 
Sportlaan. Ook de school Sandrode 
in Zundert vind ik een hoogtepunt. 
En natuurlijk niet te vergeten het 
appartementencomplex ‘Bruheze’ 
aan de Rector van den Broekstraat 
in Baarle.” (op de pagina hiernaast 
ziet u enkele foto’s van projecten 
waarop Peter en Paul trots zijn.)

Nota toerisme en recreatie

Eind 2012 zijn Peter en Paul 
benaderd door het STOB (Stich-
ting Ondernemend Baarle) die op 
dat moment samen met de beide 
gemeenten aan het nadenken 
waren over verbeterpunten op het 
terrein van toerisme en recreatie en 
invulling van de openbare ruimte 
in Baarle-Nassau/Hertog. 
Paul: “Ons werd gevraagd hun 
notitie te visualiseren middels foto’s 
en tekeningen. Gedurende een half 

jaar hebben wij met de genoemde 
partijen en het VVV om de tafel 
gezeten. Zo werd er samen aan 
een soort visiedocument gewerkt 
waarin staat waaraan in Baarle 
aandacht besteed zou moeten wor-
den en waar het met Baarle naar 
toe zou moeten gaan. 
Er staat onder andere in wat je 
zou kunnen doen om de zichtbaar-
heid van de grenzen te versterken, 
het opnieuw aandacht geven 
aan bepaalde objecten als de 
Andreaskruisen bij de voorma-
lige spoorwegovergangen, het 
moderniseren van de bestaande 
enclavemaquette, de aanleg van 
zebrapaden, het plaatsen van uni-
form straatmeubilair, verlichting en 
vlaggenmasten, het reguleren van 
terrassen en reclame-uitingen, het 
opwaarderen van het pleintje bij de 
Hollandse kerk, het in overleg met 
de eigenaren reconstrueren van 
de Burgemeester van Gilsestraat, 
het plaatsen van kunstwerken 
in de openbare ruimten, enz. 
Hopelijk worden een aantal zaken 
op kortere of op langere termijn 
uitgevoerd. Daardoor zal Baarle 
aantrekkelijker worden om er te 
wonen en te verblijven. 

Voor zover wij weten is het plan 
besproken en goedgekeurd in het 
GOB-plenair, het overlegorgaan 
tussen beide gemeenten. Het komt 
nu aan op de uitwerking ervan.”

Baol is echt in negatieve zin 
veranderd 

Ik gooi de knuppel in het hoen-
derhok door te stellen dat Baarle 
er de laatste jaren nogal rommelig 
uit ziet en dat er mooie, architec-
tonisch markante gebouwen zijn 
gesloopt. Beide architecten zijn het 
daarmee eens, zo blijkt.
Peter: “We vertellen denk ik niets 
vreemds als we stellen dat Baarle 
verfraaid zou kunnen worden. 
Men zou in Baarle meer aandacht 
moeten hebben voor het conserve-
ren van het historisch erfgoed en 
voor het invullen van de openbare 
ruimte met nieuwe dingen.
Het karakter van de Baolse 
hoofdstraten, met zijn lage, dorpse 
bebouwing, is erg aangetast. Kijk 
eens naar Heusden, Hilvarenbeek 
en Oirschot. Daar is zorgvuldig 
omgegaan met het erfgoed. En in 
Baol? Daar is teveel gesloopt. Er is 
veel moois verdwenen.”  

In het plan voor toerisme en recreatie is er ook aandacht 
voor het onderhoud van de ‘Andreaskruisen’ bij de 
voormalige spoorwegovergangen. Miet de Grauw met vlag.
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De Mavo aan de Sportlaan.

Seniorwoningen in de huursector aan de 
Reigerlaan.

Koopwoningen aan de Sperwerstraat.

Een woning aan de Statenlaan in Rijen.

Brede school ‘De Uilenpoort aan de ‘Bosschovenseweg ‘.

De sinds kort opgeleverde huurwoningen van Leijstromen 
aan het Bospad.

Het bedrijf- en kantoorcomplex van de Koninklijke Drukkerij 
Em. de Jong bv. 
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Peter vervolgt zijn verhaal: “Den-
kend aan mijn jeugd in Baarle 
zijn er helaas ontzettend veel 
markante plekken waar vroeger 
mooie gebouwen met heel veel 
kwaliteit stonden, verdwenen. Ik 
denk bijvoorbeeld aan het klooster 
in de Nieuwstraat waar nu de ABN 
AMRO Bank staat, de kleinschalige 
bebouwing aan het Kerkplein nabij 
de Remigiuskerk, de Molenstraat 
in zijn geheel waar veel moois is 
verdwenen, de oude smederij en 
winkel van Louis van Puijenbroek 
aan de Singel, café Cheers aan de 
Kerkstraat waar nu de oprit is naar 
het parkeerterrein van Albert Heijn. 
Ik vind trouwens ook dat de trot-
toirs er niet goed bijliggen. En zo 
kan ik nog wel even doorgaan.” 
Positief daarentegen is Peter over 
de dorpskern van Ulicoten.
“De straten in de dorpskern van 
Ulicoten zien er best goed uit. 
Compliment voor de gemeente. 
Maar ook veel panden mogen 
gezien worden, met dank aan de 
eigenaren. De vroegere monu-
mentencommissie waarin jij en 
ik ook zaten, heeft een rol daarin 
gespeeld. Die commissie heeft een 
aantal panden beschreven die een 
zekere bescherming verdienen.”        
Paul: “Het centrum van Baarle ligt 
er gewoon niet florissant bij.” Peter 
vult aan: “Als de gemeenten én 
bewoners iedere maandagmorgen 
de openbare ruimten eens goed 
aanveegden, zag het er al heel 
anders uit.” 
Paul: “Er zou ook iets gedaan 
moeten worden aan de wildgroei 
in reclame-uitingen, terrassen en 
luifels. Er zouden aangescherpte 
regels kunnen komen wat wel en 
niet is toegestaan. Baarle dient een 
voorbeeld te nemen aan andere 
toeristische dorpen en steden die 
wat dat betreft wel aan de weg 
timmeren. Ook voor wat betreft het 

Het Kerkplein aan de ingangzijde van de Remigiuskerk ca. 1937.

De Kerkstraat ca. 1935. Het grote huis links op de foto heeft moeten 
plaatsmaken voor een oprit naar het parkeerterrein bij de supermarkt.  

Het markante zusterklooster in de Nieuwstraat in 1938.
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realiseren van kunst in de open-
bare ruimte.”

Gerealiseerde nieuwbouw en 
plannen daarvoor

Baarle-Hertog en Baarle-Nassau 
zijn wat aantal inwoners betreft, 
relatief kleine gemeenten.
In de afgelopen jaren zijn onder-
tussen toch al veel woningen ge-
bouwd. Als voorbeelden van goede 
herbestemming in de dorpskern 
noemt Peter de voormalige scho-
lenlocatie, het voormalig terrein 
van de Verboden Vrucht, Huize 
Bruheze aan de Rector van den 
Broekstraat en Gulickx Schoenen 
op de hoek van de Nieuwstraat 
met de Desiré Geeraertsstraat. 
Peter: “En er liggen nog verschil-
lende nieuwbouwplannen op tafel. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan de 
bebouwing van het voormalige 
Limfa-terrein en het voormalige 
woonhuis van Verschueren aan 
het Sint Annaplein. Ik hoor ook 
geluiden dat er in Baarle-Hertog 
plannen bestaan voor een nieuwe 
invulling van de Kerkstraat ter 
hoogte van de school en het 
voormalige zusterklooster. Ik vraag 
mij toch wel af of er niet teveel 
gebouwd wordt. Bouwen voor 
leegstand kan toch niet de bedoe-
ling zijn. En als er gebouwd wordt, 
moeten volgens mij de gemeenten 
er op toezien dat die bouwplannen 
met voldoende kwaliteit passen in 
ons dorpskarakter.”  

Baarle na de realisatie van de 
rondweg    

Al jaren zijn er plannen voor een 
rondweg. Ook Peter en Paul spre-
ken de hoop uit dat die er gauw 
gaat komen. 
Peter: “Al dat zware vrachtverkeer 
door Baarle, verschrikkelijk, niet 

Zicht op de smederij van Rijsbosch op de hoek van de Alphenseweg en het 
Oosteinde ca. 1935. 

De Molenstraat ca. 1930.

De Singel met smederij van de fam. van Puijenbroek ca 1950.
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dan? Men zegt dat het centrum 
van Baarle pas echt opgewaar-
deerd kan worden, als de rondweg 
klaar is. Al hoop ik wel dat Baarle 
daarna een levendig, gezellig, druk 
bezocht dorp blijft. Met andere 
woorden, ik hoop dat automobilis-
ten Baarle straks niet min of meer 
links laten liggen, zoals in Alphen 
en Gilze.” 
Paul: “Als je er voor zorgt dat 
Baarle straks een nog aantrekke-
lijker dorp is door de waardering 
vast te houden voor de historie van 
Baarle, door vernieuwing niet uit 
de weg te gaan, door de bijzondere 
enclavesituatie meer uit te dragen, 
door in te zetten op vooral een 
meer kwalitatief winkelbestand, 
door meer parkeerplaatsen te 
realiseren tegen het centrum van 
Baarle, door bij de bestaande en 
nieuwe rotondes aan te geven dat 
je in een wel heel bijzonder dorp 
bent aangekomen, dan maak ik me 
over de rondweg geen zorgen. De 
mensen van buiten Baarle zullen 
dan echt wel komen.”

Naar de mening van velen in Baar-
le valt er het nodige af te dingen 
op de kwalitatieve invulling van 
het winkelbestand. Vaak hoor je 
mensen zeggen, ook in het heem-
huis, dat men een leuk aanbod 
van meer kleine kledingboetiekjes, 
antiekzaakjes, een kunstgalerie en 
dergelijke mist. 
“Baarle is jammer genoeg nog geen 
Oisterwijk. Ik denk wel dat het zou 
helpen als de gemeenten in hun 
beleidsplannen zouden kunnen 
opnemen dat winkels in principe 
de hele week open moeten zijn. Er 

komt dan volgens mij vanzelf een 
gezonde sanering in het winkel-
aanbod,” aldus Peter.    

Oproep aan beide gemeenten: 
ga aan de slag

Peter en zijn zoon onderkennen 
wel dat Baarle bestuurlijke proble-
men heeft die andere gemeenten 
niet kennen.
Paul: ‘”Gent bijvoorbeeld is een 
Belgische stad. Oisterwijk is een 
Nederlands dorp. Baarle is het 
echter alle twee. Twee gemeen-
tebesturen met ieder hun eigen 
wetten en regels en dan krijg je 
gewoon moeilijk één regelgeving 
die voor het grondgebied van beide 
gemeenten geldt.”

Paul en Peter zijn het er ook over 
eens dat mensen vaak zeggen dat 
een snelle oplossing voor de inrich-
ting van de openbare ruimte wordt 
bemoeilijkt door het ontbreken van 
een rondweg.  
“Het is de vraag of dat helemaal 
opgaat. Maar hoe dan ook, in 
eerdergenoemd Gemeentelijk 
Plan worden een aantal pijnpun-
ten beschreven en oplossingen 
aangedragen waar nu al mee aan 
de slag kan worden gegaan. En 
niet te vergeten, er moet veel meer 
gehandhaafd worden door de 
gemeenten.
Regels uitvaardigen is één. Regels 
controleren en optreden is twee. 
Daarom hebben wij ook helemaal 
geen problemen met de welstands-
commissie in Baarle-Nassau. Dat 
die bouwplannen toetst vinden we 
prima, ook al is het soms lastig. 

Maar we zeggen wel, door kritische 
toetsing worden bouwplannen 
alleen maar beter. De welstands-
commissie mag dus absoluut 
niet verdwijnen! Die ziet toe op 
kwaliteit. Prima. Ook België kent 
bouwregels. Maar het blijft natuur-
lijk wel heel jammer dat Baarle-
Hertog geen welstandscommissie 
kent waar je je bouwplannen moet 
toelichten. 
Maar goed, de gemeenteraadsver-
kiezingen in Baarle-Nassau zijn 
nu achter de rug. Wij hopen nu 
echt dat beide gemeenten hun 
verantwoordelijkheid gaan nemen 
en goed gaan samenwerken, 
afspraken maken en nakomen in 
het belang van de inwoners en de 
bezoekers. Nu eindelijk eens echt 
gaan werken aan een gemeen-
schappelijk beleid op het terrein 
van openbare ruimte. Een beleid 
waarin bijvoorbeeld gezamenlijk 
afspraken worden gemaakt over 
reclamemogelijkheden, inrichting 
van de terrassen, aanbouwen, 
serres bij horecagelegenheden en 
winkels. Natuurlijk snappen we dat 
zo’n gezamenlijk beleid vaststellen 
niet altijd gemakkelijk zal zijn.”    

Afscheid     

Beste Peter en Paul,
Mede namens alle leden van Ama-
lia wil ik jullie hartelijk bedanken 
voor de medewerking aan dit 
interview. Met jullie hopen we dat 
Baarle een goede weg weet in te 
slaan om ons bijzondere dorp meer 
‘cachet’ te geven.
Wij wensen jullie beiden heel veel 
succes bij jullie werk als architect!
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 ANDRÉ MOORS

In Baarle-Nassau is op dit 

moment aan de Rector van den 

Broekstraat een appartemen-

tencomplex met de naam ‘Huys 

Bruheze’ in aanbouw. 

De Baarlese architecten Peter en 

Paul Michielsen, spreken in hun 

interview ‘Aon de praot mee’ over 

dit project waarop zij trots zijn. 

Op de achterzijde van deze Van 

Wirskaante vindt u een impressie 

van Huys Bruheze. Als Heemkun-

dekring vinden we deze naam-

Kasteel Bruheze herleeft

geving buitengewoon interessant 

omdat deze verwijst naar kasteel 

Bruheze dat te vinden was in de 

oude buurtschap Loveren. 

Het ‘kasteel’ wordt voor het eerst 
vermeld 1358. In een pacht-
overeenkomst met de abdij van 
Thorn komt Peter Sleypstoc met 
de abdis overeen naast de te 
betalen pachtsom nog een aantal 
karweien te verrichten. Hieronder 
valt het bouwen van een huis ‘op 
den berch’. Dit huis zal later de 
benaming van huis van Loven dra-
gen en nog later de naam kasteel 
Bruheze. De naam van het kasteel 

is afkomstig van de gelijknamige 
familie, een geslacht stammend uit 
de omgeving van Helmond. Eeu-
wen later, rond 1870, wordt het 
kasteel afgebroken. De grachten 
rond het kasteel zijn voor 1914 
gedempt. 

Er valt heel veel te vertellen over 
kasteel Bruheze en de bewoners, 
zoveel is zeker. Op dit moment 
volstaan we met het tonen van 
een uitsnede van een erg mooie 
kaart uit 1744, waarvoor we dank 
zeggen aan de bibliotheek van de 
Universiteit van Tilburg. Op de 
kaart is kasteel Bruheze (‘t Huijs 
Bruhese) ingetekend (bron Brabant 
Collectie -137). 
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In Memoriam

Helaas hebben wij in de afgelo-

pen periode weer van vier leden 

afscheid moeten nemen.  

Wij gedenken:

Kees van Zon, 
Julianahof 84 
5111 AZ Baarle-Nassau
overleden op 16 februari 2014,

Steef  Kooremans, 
Gierlestraat 22B,
5111 HM Baarle-Nassau
overleden op  18 februari 2014,

Lieske Seegers, 
Burgemeester de Grauwstraat 36,
5111 VB Baarle-Nassau,
overleden op 10 maart 2014,

Fik Joosen, 
Strijenstraat 8,
5111 AM Baarle-Nassau,
overleden op 8 maart 2014,

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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    Inleiding

Het is 18 oktober 1812.
Op deze dag besluit Napoleon zijn 
leger terug te trekken uit het door 
de Russen verlaten en in brand 
gestoken Moskou. Van Russische 
overgave kan zo voor Napoleon 
geen sprake zijn en bovendien 
nadert de strenge Russische win-
ter, waar zijn grote leger niet meer 
tegen op gewassen is.

Op dezelfde datum, 18 oktober 
1812,  besluit soldaat Cornelis 

Onderweg met Napoleon’s Veldtocht naar Rusland in 1812

Een verzonden brief naar huis vanuit Rusland 
van Cornelis de Jongh uit Baarle-Nassau 

Woord vooraf van de redactie

In Van Wirskaante van december 2012 (jrg. 27, nr 4) hebt u een 
interessant artikel kunnen lezen van de hand van Kees Schoenmakers 
over zijn betovergrootvader Driek Schoenmakers uit Ulicoten, die met 
het 600.000 man grote leger der 20 naties van Napoleon deelnam 
aan de Grote Veldtocht in 1812 naar Moskou. Bij zijn zoektocht naar 
informatie over Driek Schoenmakers ontdekte Kees in de archieven van 
Baarle-Nassau een uit Rusland verzonden brief van de jonge soldaat 
Cornelis de Jongh uit Baarle-Nassau, die ingeloot was in Franse mili-
taire dienst om deel te nemen aan deze barre en uitputtende veldtocht 
met een enorm aantal doden en gewonden.
Bijzonder aan deze brief was ook dat daaruit bleek, dat hij optrok met 
nog een jongeman uit Baarle-Nassau, Johannes Baptist van Reuth.

Wederom zijn wij bijzonder blij met deze bijdrage van Kees Schoen-
makers. Kees is een nazaat van Driek Schoenmakers (1788-1857) en 
ook zijn overgrootouders en zijn grootouders Cornelis (Kees) Schoen-
makers (1872-1952) en Rosalia (Roos) Olieslagers (1878-1960) zijn 
afkomstig van Baarle-Nassau, de laatsten respectievelijk geboren in de 
Dektstraat en op Schaluinen.
Het is weer een bijzonder lezenswaardig verhaal!

De schrijver van dit artikel, 
Kees Schoenmakers.

de Jongh vanuit de vestingstad 
Stettin (nu Polen), bijna 2000 km 
verwijderd van Moskou een brief 
naar huis te schrijven.

Uit zijn schrijftaal valt op te maken 
dat Cornelis een eenvoudige man 
geweest moet zijn met waarschijn-
lijk een aantal jaren (of alleen 
de wintermaanden) lager onder-
wijs. Hij schreef de brief in het 
Nederlands van toen met enkele 
woorden ‘soldatenfrans’. Om het 
leesbaar te maken heb ik zijn brief 
omgezet in de huidige Nederlandse Napoleon in vol ornaat.
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taal, zonder de tijdsgeest van toen 
geweld aan te willen doen.   
           

De brief van Cornelis 
de Jongh 1

Stettin, 18 oktober 1812,
 
Zeer beminde vader en moeder, 
zusters en broeders.

Ik laat U weten dat ik nog fris en 
gezond ben en dat wens ik jullie 
ook toe en mocht het anders zijn 
dan leef ik van harte met jullie 
mee. Ik laat U weten dat wij al een 
hele grote afstand te voet heb-
ben afgelegd. Wij hebben wel 75 
dagen gelopen en alle dagen 6,7,8 
of 9 uren gemarcheerd.
En ook laat ik U weten dat wij 

vanaf 27 juni tot 16 augustus tot 
Basti zijn gekomen en daar heb 
ik U een brief geschreven en ook 
bericht terug verwacht maar niet 
ontvangen en ik weet niet hoe dat 
komt.
Ook laat ik U weten dat wij toen 
weer hoger op zijn getrokken naar 
Berlijn en daar zijn wij drie dagen 
geweest. En ik kan U zeggen dat ik 
in verscheidene mooie plaatsen en 
steden ben geweest, maar Berlijn 
vond ik de schoonste stad die ik 
gezien heb. En ook laat ik U weten 
dat wij toen weer verder getrokken 
zijn, 50 uren verder naar Stettin 
en daarna weer 50 uren verder 
naar het eiland Rügen, helemaal 
rondom in de zee gelegen, nabij 
Stralsund. 
En ook laat ik U weten dat wij ook 
verscheidene goede dagen gehad 
hebben toen wij van de plaatselijke 
boeren moesten leven. Daarvoor 
waren wij twee maanden niet 
gefourrageerd en geen geld ontvan-
gen. Maar nu zijn we weer terug in 
Stettin en daar liggen we nu acht 
dagen en daar moeten wij van 
onze levensmiddelen leven en dat 
gaat schraal. Wij krijgen alle dagen 

Mijnheer Hendrickx, Burgemeester van Baarle-Nassau, 
Arrondissement Breda, Departement van de Twee Nethen 
in Nederland
En verder te bestellen bij Peter de Jongh z.s.m.

De stippellijn (van linksonder naar rechtsboven) geeft de marsroute aan van het bataljon van Cornelis 
de Jongh en Jan Baptist van Reuth vanuit Abbeville in Noord-Frankrijk naar Stettin in Polen.
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anderhalf pond brood en een half 
pond vlees en dat gaat dus wel en 
dan krijgen wij per twee dagen een 
handvol erwten en daar moeten wij 
van leven en dat valt wat schraal. 
En soldij hebben wij in geen drie 
maanden getrokken.
Zeer beminde ouders. Ik zou U 
vriendelijk willen verzoeken om 
wat geld op te sturen als het U 

goed dunkt, want mijn geld is op. 
Maar als U zo goed wilt zijn, stuur 
dan zoveel als in uw vermogen ligt 
en ook Jan van Reuth zit verlegen 
om wat geld. Die verzoekt zijn 
vader ook om wat geld, maar als 
gij het stuurt verzoek ik U dat gij 
het bij elkaar in een brief stopt 
geadresseerd aan mij en vermeldt 
dan in de brief hoeveel ieder erin 

heeft gedaan, want van Reuth kan 
het bij de grenadiers slecht krijgen.
En ook laat ik U weten dat ik 
gehoord heb dat de jongens 
in Baarle-Nassau de twaalfde 
oktober weer moeten loten voor 
de dienstplicht. Maar laat mij dat 
eens weten, want ik ben zeer be-
nieuwd wie er ingeloot zijn. Maar 
zij moeten niet vrezen. Het is nog 

Gedeelte uit de met inkt geschreven originele brief van Cornelis  de Jongh.
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zo slecht niet als zij wel denken. 
Zij moeten God voor ogen houden 
zoals wij dat moeten doen, maar 
ter kerke gaan kunnen wij niet, 
want Roomse kerken zijn hier niet 
in Rusland
En als gij schrijft is het adres:
124 ste Regiment
4de Bataljon
3de Compagnie
Stettin in Rusland
en gericht aan Cornelis de Jongh
en schrijf erbij het bataljon te vol-
gen waar het later zijn mag

En ook laat ik, Cornelis de Jongh, 
de groeten doen aan vader en 
moeder, zusters en broeders en 
ook aan moetie Marie en ook aan 
Jan van der Pas met zijn vrouw en 
kinderen. Jan Baptist van Reuth 
laat ook de groeten overbrengen 
aan vader, broeders en zusters en 
ook aan alle goede vrienden en 
kennissen.
Ook laat ik U weten dat ik nog fris 
en gezond ben en hoop dat ook 
van U te kunnen verwachten

(Ondertekend door Cornelis de 
Jongh en Johannes van Reuth)
                             

Wat kunnen we uit deze brief 
opmaken? 
Wie was Cornelis de Jongh?

Uit het militaire paspoort2 van 
Cornelis de Jongh blijkt dat hij 
gedoopt was in de gemeente Gin-
neken en Bavel op 29-09-1790 en 
een zoon was van Petrus Cornelis 
de Jongh, dagloner, en Maria Jaco-
ba Lips, die nu woonachtig waren 
in Baarle-Nassau. Toen Cornelis 
opgeroepen werd voor de militaire 
loting op 12 februari 1812 in kan-
ton Ginneken was hij 21 jaar, 1 
meter 68 lang en als boerenknecht 
werkzaam op een boerderij op de 
Hoogbraak in Baarle-Hertog. Hij 
had een ovaal aangezicht, breed 
hoofd, bruine ogen, lange neus, 
grote mond, ronde kin, haren en 
wenkbrauwen donkerblond. Uit de 
brief blijkt dat hij nog broeders en 
zusters had. Uit de lotingslijsten 
van 1812 is op te maken dat zijn 
broer Marijn de Jongh, geboren 
12-03-1793 in Ginneken en 
Bavel, op dat moment hoefsmid 
in Turnhout, later ook opgeroe-
pen werd, maar waarschijnlijk 
niet meer deelgenomen heeft 

aan de Veldtocht naar Moskou in 
1812, maar wel in 1813 aan de 
daaropvolgende Volkerenslag bij 
Leipzig. Hij is in ieder geval terug 
gekomen.3 Uit de bevolkingsregis-
ters blijkt dat de ouders met hun 
overige kinderen weer snel uit 
Baarle-Nassau zijn vertrokken en 
hebben daar maar kortstondig ge-
woond.  Waarheen ze gegaan zijn 
is ondanks uitgebreid onderzoek 
onbekend gebleven.
Misschien dat dit de oorzaak zou 
kunnen zijn dat de brief nooit bij 
hen terecht is gekomen en op het 
gemeentehuis is achtergebleven. 
Ook de eerste brief van Cornelis 
vanuit Basti in Duitsland heeft 
mogelijk nooit de ouders bereikt, 
omdat ze mogelijkerwijs al weer 
vertrokken waren uit Baarle-
Nassau.

Wie was Johannes Baptist van 
Reuth?

Johannes Baptist van Reuth was 
gedoopt in Baarle-Nassau op 8 
oktober 1790 en een zoon van 
Cornelis van Reuth, landbouwer, 
en Anna Maria Knicknie. Hij was 

Opname van Cornelis de Jongh en Jan Baptist van Reuth op de lijst van op te roepen dienstplichtige 
lotelingen voor het Franse leger uit geboortejaar 1790 van de gemeente Baarle-Nassau.
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een telg uit een familie die al 
honderden jaren in het gehucht 
de Reuth in Baarle-Nassau hun 
wortels had en zo welhaast zeker 
ook aan hun achternaam gekomen 
zijn. Bij de loting op 12 februari 
1812 was hij 21 jaar, 1 meter 75 
lang en nog thuis wonend. Zijn 
moeder was op het moment van 
de loting al overleden. Zijn vader 
bereikte als weduwnaar een voor 
die tijd bijzondere leeftijd van 90 
jaar en stierf in Baarle-Nassau op 
13 september 1831.4 Vanaf het 
begin van de 20ste eeuw tot nu 
toe is de achternaam van Reuth 
uit de bevolkingsregisters van 
Baarle-Nassau en Baarle-Hertog 
verdwenen.

Waardoor kwamen Cornelis 
de Jongh en Jan Baptist van 
Reuth uit Baarle-Nassau in 
die jaren in het Franse leger 
terecht en gold dat ook voor de 
jongeren uit Baarle-Hertog?

Omdat Napoleon Nederland, toen 
der tijd het Koninkrijk Holland, in 
1810 ingelijfd had bij Frankrijk 
kwamen de Nederlandse jongelui 
rechtstreeks in het Franse leger. 
Cornelis en Jan Baptist waren al 
van de derde lichting die op-
geroepen werd voor de Franse 
dienstplicht. Dit stond in scherp 
contrast met de oproep voor de 
jongeren in Baarle-Hertog. Het 
Franse leger had in 1794 al korte 
metten gemaakt met Oostenrijk en 
het Habsburgse Koningshuis, waar 
ook de zogenoemde Oostenrijkse 
Nederlanden (w.o. België) toe 
behoorden. 
Vanaf 1 oktober 1795 werd België 
ingelijfd bij Frankrijk. De jongeren 
uit Baarle-Hertog werden al vanaf 
1798, dus 12 jaar eerder als die 
van Baarle-Nassau, opgeroepen 
voor de Franse dienstplicht. Er was 

veel verzet en velen probeerden de 
Franse dienstplicht te ontduiken, 
maar de sancties werden steeds 
verder opgeschroefd door Napo-
leon, waardoor er ook voor de 
jongelieden uit Baarle-Hertog geen 
ontkomen meer aan was.  Voor 
de loting moesten ze zich melden 
in het Kanton Hoogstraten, dat 
behoorde tot het arrondissement 
Turnhout en, evenals het Kanton 
Ginneken en arrondissement 
Breda voor de jongeren uit Baarle-
Nassau, viel onder de hoofdstad 
Antwerpen van het departement 

(provincie) De Twee Nethen. Het 
arrondissement Breda werd vanaf 
16 maart 1810 toegevoegd aan 
het Departement de Twee Nethen 
(naam ontleend aan twee rivieren 
behorend tot het stroomgebied van 
de Schelde).5

Wie moesten er nog meer in 
Franse dienst van de lichting 
van Cornelis en Jan Baptist?

Van het geboortejaar 1812 werden 
er 17 jongeren uit Baarle-Nassau 
die daar ingeschreven stonden, 

Uittreksel van de gemeente Ginneken en Bavel als doopbewijs van Cornelis de  
Jongh. De gemeente schrijft de Jong i.p.v. de Jongh zoals Cornelis in zijn brief  
schrijft.
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opgeroepen om op 12 februari 
1812 in Ginneken op de loting te 
verschijnen. Verplicht was dat ze 
opgeroepen werden in de gemeen-
te waar ze op het moment van de 
loting ingeschreven stonden en 
kwamen ze van geboorte uit een 
andere plaats, zoals bijvoorbeeld 
Cornelis de Jongh dan moest er 
via de burgemeester van die plaats 
(in dit geval Ginneken en Bavel) 
een bewijs overlegd worden dat hij 
aldaar geboren of gedoopt was.                  
         
Van de 17 opgeroepen jongeren 
werden er 10 ingeloot en allemaal 
bij de Franse Landmacht.
Dat waren:6

- Marijn van Besouw, gedoopt 
B-N. 16-03-1790

- Adriaan van Doremaal, gedoopt 
B-N. 18-08-1790

- Gaston Govaarts, gedoopt Meerle 
01-03-1790

- Henri Hofkens, gedoopt B-N. 
13-05-1790

- Cornelis de Jongh, gedoopt Gin-
neken en Bavel 29-09- 1790

- Adriaan van Keulen, gedoopt 
B-N. 14-06-1790

- Norbert Olieslagers, gedoopt 
Alphen 11-07-1790

- Jan Peter Peeters, gedoopt B-N. 
13-04-1790

- Jan Baptist van Reuth, gedoopt 
B-N. 8-10-1790

- Henri Tuijtelaars, gedoopt B-N. 
20-11-1790

In welk Frans Regiment 
kwamen Cornelis en Jan 
Baptist terecht?

Na de inlijving bij Frankrijk in 
1810 werd het bestaande Neder-
landse beroepsleger door Napoleon 
omgezet in vijf nieuwe Nederland-
se Regimenten, waarbij de Neder-
landse beroepssoldaten samen op 
oorlogspad gingen met de ingelote 

Nederlandse dienstplichtigen. Van 
de officieren in ieder Nederlands 
Regiment moest een derde de 
Franse nationaliteit hebben om de 
binding met Frankrijk in de hand te 
houden en desertie tegen te gaan.
En bleek het tot nu toe onmogelijk 
om het Regiment van mijn betover-
grootvader Hendrik Schoenmakers 
te achterhalen, dank zij deze be-
waarde brief met een smeekbede 
aan de ouders van Cornelis om 
geld te sturen, wordt heel duide-
lijk in welk regiment, bataljon en 
compagnie hij diende:
124ste Regiment (Infanterie van 
linie)
4de Bataljon
3de Compagnie.

Als bijnamen voor infanterie-
soldaten spreekt men wel van 
voetvolk of zandhazen. Ze traden 
in gesloten orde (linie) op. En 
Napoleon had ongeveer 150 van 
die Regimenten.
Het Nederlandse 124ste Regiment 
telde 4 bataljons van ieder onge-
veer 800 manschappen en ieder 

bataljon bestond uit zes compag-
nieën met ieder ongeveer 130 
manschappen. Cornelis en Jan 
Baptist behoorden in het bataljon 
tot de keursoldaten. 
Cornelis zat in de compagnie van 
de scherpschutters, voltigeurs 
of tirailleurs genoemd. Ze wer-
den voor de linie uitgestuurd om 
vooral bevelvoerders van de vijand 
vroegtijdig uit te schakelen. En Jan 
Baptist zat in een compagnie van 
grenadiers. Grenadiers waren in 
de Napoleontische tijd voor die tijd 
grote (boven 1.70 m) en sterke 
kerels, gerekruteerd uit de besten, 
die een tas met kleine bommen 
droegen. Kwamen ze in een vuur-
gevecht terecht dan slingerden ze 
deze bommen naar de vijand (nu 
zouden we spreken van handgra-
naten). 
De overige vier compagnieën 
in een bataljon bestonden uit 
fuseliers. Dat waren de gewone 
geweersoldaten. Bij een bataljon 
infanterie hoorde ook een compag-
nie artillerie met kanongeschut en 
ongeveer 80 paarden.
                                           

Het vaandel van het 124ste 
Regiment. Het vaandel moest 
te vuur en te zwaard onder alle 
omstandigheden verdedigd worden 
(foto uit: F.H.A. Sabron, Geschiedenis 
van het 124ste Regiment Infanterie 
van Linie onder keizer Napoleon I, 
Breda 1910).

Dit hoofddeksel werd Sjako genoemd 
en werd gedragen door het 124ste 
Regiment (foto ter beschikking gesteld 
door het Legermuseum, Delft).
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Hoe verliep de reis naar 
Rusland voor Cornelis en Jan 
Baptist?

Na de inloting op 12 februari 
1812 zijn ze al snel opgeroepen 
om zich te melden via Breda in de 
hoofdplaats Antwerpen. Op 25 fe-
bruari 1812 zal “de monstering of 
revue des vertreks op het stadhuis 
van Antwerpen plaats hebben”.7 
Van daar uit werden ze dan 
onder leiding van Franse officieren 
nog gekleed als burger op mars 
gestuurd naar de garnizoensplaats 
van het 124ste Regiment. En die 
was gelegen in Abbeville in Noord 
Frankrijk nabij Amiëns.8 Cornelis 
de Jongh arriveerde daar op 12 
maart 1812. Daar kregen ze hun 
uniform en bewapening. Verder 
werden ze dan eerst getraind en 
voorbereid op het oorlogvoeren 
en marcheren, voor al eer ze zich 
aansloten bij de reeds op weg naar 
Rusland vertrokken hoofdmacht 
van het 124ste Regiment. Napoleon 
had immers al op 24 juni 1812  
de oorlog verklaard aan tsaar 
Alexander I van Rusland en uit de 
brief blijkt dat Cornelis en Jan Bap-
tist pas op 27 juni op mars gegaan 
zijn vanuit Abbeville om zich aan 
te sluiten bij hun 124ste Regiment 
dat al in Rusland was. Dus in de 
periode tussen vertrek uit Antwer-
pen en verblijf in Abbeville hebben 
ze volgens de brief 75 dagen (‘alle 
dagen’) marsen moeten maken van 
6,7,8 of 9 uren.
                           
Het 124ste Regiment behoorde tot 
de 2de Divisie van het 2de Leger-
korps dat onder leiding stond van 
de Franse maarschalk Oudinot. De 
taak van het 2de Legerkorps met 
daarbinnen het 124ste Regiment 
was om bij de opmars naar Mos-
kou van het imposante leger van 
Napoleon van 600.000 soldaten 

de linkerflankdekking te verzorgen 
van de hoofdweg waarover het 
Grote Leger zich verplaatste naar 
Moskou om zo de aanvallen op de 
flanken van het Russische leger 
en hun kozakken (mannen met 
baarden en kleine paardjes en 
primitieve lansen, maar zeer agres-
sief opererend in kleine groepen) 
en ook het Zweedse leger, dat 

een verbond had met de tsaar, af 
te slaan.9  Maar Cornelis en Jan 
Baptist moesten daar eerst zien te 
komen. Van Abbeville naar Basti 
(in de brief Bastij genoemd, een 
bergketen nabij de oever van rivier 
de Elbe bezuiden Leipzig) was een 
afstand van ongeveer 1500 km 
en ze hebben gemarcheerd met 
mogelijk enkele rustdagen van 27 

Registratie van Cornelis de Jongh dat hij op 12 maart 1812 is gearriveerd in de  
garnizoensplaats Abbeville in Noord-Frankrijk. 
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juni tot 16 augustus 1812. Het 
is daarom ook te begrijpen dat 
Cornelis in zijn brief daarna spreekt 
over ‘hoger op gaan’ naar Berlijn. 
Vandaar ging het in 50 uren (8 à 9 
dagen) marcheren naar Stettin (in-
dertijd Rusland, nu Polen) en in 50 
uren weer hogerop naar het eiland 
Rugen (‘Ruigge’ genoemd) bezijden 
Stralsund (‘Straalzaam’ genoemd). 
Uiteindelijk werd vestingstad Stet-
tin de vaste garnizoensplaats van 
het 4de bataljon van het 124ste 
Regiment.

Hebben Cornelis en Jan 
Baptist veel op het slagveld 
moeten vechten?

Wat de oorlogshandelingen betreft 
hebben ze het geluk aan hun zijde 

gehad. Het vierde bataljon moest 
de vestingstad Stettin verdedigen 
en werd min of meer in reserve (in 
depot) gehouden om te assisteren 
bij het beveiligen van de linkerflank 
van het oprukkende hoofdleger van 
Napoleon. De andere drie bataljons 
moesten verder Rusland in ope-
reren en hebben met de Russen 
harde gevechten moeten leveren. 
Vooral de strijd bij de plaats Polotsk 
is meermalen gevoerd moeten 
worden onder barre winterse 
omstandigheden. De drie bataljons 
van het 124ste Regiment leden 
zware verliezen met veel doden 
en gewonden, maar konden toch 
voorkomen dat de Russische gene-
raal Wittgenstein met zijn soldaten 
en kozakken gaten kon slaan in de 
linkerflank. Toen Napoleon op 14 
september 1812  het in lichterlaaie 
staande Moskou innam en op 18 
oktober besloot de terugtocht te 
aanvaarden, bleven de overgeble-
ven Nederlandse soldaten van het 
124ste zo goed mogelijk de flank 

van het in wanorde terugtrekkende 
Franse leger beveiligen.10

Wat zegt de brief over de 
levensomstandigheden voor 
Cornelis en Jan Baptist en  
de gevolgen?

Uit de brief kunnen we wel 
opmaken dat de levensomstandig-
heden voor de soldaten erbarmelijk 
waren. Voor zijn ouders probeerde 
Cornelis nog geruststellende woor-
den te vinden, maar als je twee 
maanden geen militaire bevoorra-
ding hebt gehad en verder per dag 
een schraal en eenzijdig rantsoen 
krijgt, gaat je lichaamskracht en  
mentale veerkracht snel achteruit. 
Het gevolg daarvan was weer dat 
er besmettelijke ziekten de kop op 
staken, omdat ook de hygiënische 
omstandigheden te velde verre van 
rooskleurig waren. Het was dan 
ook noodzakelijk om te overleven 
dat er dagelijks groepjes soldaten 
op pad gestuurd werden om bij de 

Nederlandse voltigeurs 
(scherpschutters) die de rivier 
Danube oversteken voor aanvang van 
de gevechten bij Wagram. Aan de 
groen-gele pluim op hun hoofddeksel 
(sjako) is te zien dat ze tot een ander 
Nederlands Regiment  
behoorden als het 124e Regiment 
met hun rode pluim.

Hollandse infanterie bij de bruggen over de Berezina, waarbij ze enerzijds 
bruggen moesten slaan over deze rivier en anderzijds het Russische leger op  
afstand moesten zien te houden om de barre terugtocht enige kans te geven  
(schilderstuk J. Hoynck van Papendrecht).
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plaatselijke boeren vee en gewas-
sen te roven. Maar ook de met 
ieder Regiment meetrekkende stoet 
van marketentsters en handelslui 
met paarden en laadwagens wer-
den gedwongen om op rooftocht te 
gaan om wat te kunnen verkopen 
aan de soldaten. Om een indruk 
te krijgen hoe ze te werk gingen 
onderstaand citaat:
Handelaren van laag allooi, mar-
ketentsters en louche verkopers 
verkochten aanvankelijk goede-
ren en levensmiddelen die ze 
uit Frankrijk meezeulden, maar 
naarmate de veldtocht vorderde, 
ontpopten ze zich tot aasgieren. 
Als de soldaten weer eens een 
stadje of dorp hadden veroverd, 
waren ze er als de kippen bij om 
de boel leeg te roven, terwijl de 
soldaten nog vochten. Vervolgens 
trokken ze met hun buit naar 
de geteisterde troepen, waar ze 
de goederen aan woekerprijzen 
verkochten.11

En ook de overlevingsdrang van 
de soldaten kende geen medele-
ven met de plaatselijke bevolking. 
Cornelis de Jongh heeft het in 
zijn brief niet voor niets over de 
goede dagen, dat ze van de boeren 
moesten leven. De Vlaamse soldaat 
Joseph Abbeels verwoordde het 
aldus:
Plots zag ik op een weide enkele 
paarden staan. We deden hen het 
beste peerd voor een kar span-
nen. Ik liet peerd en kar voor de 
deur leiden, gaf het in handen 
van mijn kameraad en doorzocht 
het eerste huis. Wat me aanstond 
nam ik mee en ging van huis 
tot huis. Ik liet de jammerende 
bewoners mijn kar laden met hun 
eigen brood, boter, kaas, pot-
ten melk, hoenders, ganzen en 
drie schapen en enig geld dat ik 
gevonden had. Zo trok ik naar de 
plek waar mijn reisgenoot was ge-

bleven en vond hem op het peerd 
zittend klaar om te vertrekken.12

En was een gebied nagenoeg 
leeggeroofd dan verplaatste het 
bataljon zich, zoals bijvoorbeeld bij 
Cornelis de Jongh, naar het eiland 
Rügen, om daar proviand bij de 
boeren op te eisen.
Ook de winter ging een grote 
rol spelen. In een gedenkschrift 
van een luitenant van een ander 
bataljon van het 124ste Regiment, 
die wel zware gevechten hadden 
moeten leveren, staat te lezen:
Op 25 januari 1813 kwamen 
wij op terugtocht in Custrin aan 
de Oder aan, waarvan uit mijn 
compagnie nog maar acht man-
schappen over waren en waarvan 
er nog drie hun geweer behouden 
hadden. In totaal 60 man van het 
124ste Regiment werden naar de 
vesting Stettin gezonden, alwaar 
thans het 4de bataljon in bezetting 
lag (n.b. dit was het bataljon van 
Cornelis en Jan Baptist). De koude 

duurde nog aanhoudend voort en 
de vorst zo gestreng dat men elke 
morgen genoodzaakt was het ijs 
in de grachten der vesting open te 
hakken”.13

Het gevolg was dan ook dat er 
niet alleen veel soldaten stierven 
door oorlogvoering, maar vooral 
ook door het leven in bivaks en 
kampementen dicht op elkaar, en 
met eenzijdig, onhygiënisch bereid 
en vaak besmet voedsel. Het 
gevolg daarvan was dat er dikwijls  
besmettelijke ziekten uitbraken 
zoals dysenterie, ook wel rode loop 
genoemd.
De reeds gememoreerde Joseph 
Abbeels kreeg ook deze ziekte op 
zijn terugtocht en verhaalt daar als 
volgt over:
De aanhoudende buikloop had me 
helemaal uitgedroogd. De hele 
weg door heb ik moeten lopen 
met een vuile, stinkende broek, 
waarin mijn uitwerpselen bevro-
ren. Toch belandde ik warempel 

Napoleon op zijn trouwe witte schimmel in de strenge vrieskou op terugtocht  
vanuit Rusland te midden van zijn keizerlijke Garde, die hem onder alle 
omstandigheden, ook met verlies van hun eigen leven, zouden willen 
beschermen (schilderstuk A. Northen).



26       van wirskaante 2014/2

bij een kasteel in Pruissen. De 
kasteelvrouw, die ook een broer 
in het Franse leger had, had 
medelijden met de stakker en 
liet mij naar de stal dragen en 
mij daar op stro leggen. Een half 
uur later daagde ze weer op met 
sterke bouillon, een halve kip en 
wel drie pond vers brood. Ze heb-
ben mij tien dagen lang een veilig 
onderkomen gegeven, verzorgd, 
propere kleren gegeven en vooral 
weer moed ingepraat. Af en toe 
werd mijn stro met een mest-
vork ververst. De barones reisde 
naar de stad om een heelmid-
del bij haar apotheek te halen. 
Na enkele dagen voelde ik mijn 
buikloop afnemen en kon ik mijn 
terugtocht voortzetten.14

Jan Baptist van Reuth werd ook 
slachtoffer van dysenterie en had 

minder geluk. Hij werd overge-
bracht naar het hospitaal in Stettin 
op 9 oktober 1813.  Er kwam 
echter geen verbetering in zijn li-
chamelijke toestand met als gevolg 
dat hij daar overleed op 29 oktober 
1813.15

Kwam Cornelis de Jongh wel 
terug naar huis?

Napoleon moest zijn nederlaag 
erkennen en was al eerder huis-
waarts getogen. Zijn laatste terug-
trekkende haveloze soldaten bleven 
achtervolgd worden door het Russi-
sche leger. Ook de vestingstad Stet-
tin werd door de Russen ingeno-
men en de nog aanwezige soldaten 
van het 4de bataljon werden krijgs-
gevangen gemaakt. Daaronder ook 
Cornelis de Jongh. Uiteindelijk 
werden ze door de Russen terug 

naar Nederland gezonden, maar 
dat zal waarschijnlijk pas geweest 
zijn toen Napoleon definitief ver-
slagen was in de Slag bij Waterloo 
(nabij Brussel gelegen ) in 1815 
en verbannen naar Sint Helena. 
We weten in ieder geval uit het 
archief van Baarle-Nassau dat 
Cornelis de Jongh is teruggekeerd 
naar Baarle-Nassau, maar de juiste 
datum wordt niet vermeld. Wel is 
de lijst van terugkeer of overlijden 
opgemaakt na juli 1814.16

Zo liep voor hem dit avontuur vol 
ontbering, angst en onzekerheid 
nog goed af. En hoe was dat voor 
de overigen van zijn lichting ?
- Marijn van Besouw: terugge-

keerd
- Adriaan van Doremaal: terugge-

keerd
- Gaston Govaarts: overleden in 

het hospitaal
- Henri Hofkens: overleden in het 

hospitaal
- Adriaan van Keulen: overleden 2 

maart 1813 in het hospitaal te 
Lubeck, fuselier, 125ste Regiment 
Infanterie de Ligne, 4de bataljon, 
3de compagnie 

- Norbert Olieslagers: overleden 
aan een longziekte op 18 okto-
ber 1813 in het hospitaal  te 
Lille, 4de Regiment des Cheveau 
Legers, 4de compagnie

- Jan Peter Peeters; teruggekeerd
- Jan Baptist van Reuth: overleden 

in het hospitaal
- Henri Tuijtelaars: teruggekeerd17

Ondanks uitgebreid onderzoek in 
de Burgerlijke Stand en Bevol-
kingsregisters van gemeenten in 
Nederland en ook in de Belgische 
grensstreek bleek niet te achter-
halen waar Cornelis de Jongh 
uiteindelijk ging wonen en werken, 
mogelijk ook trouwen en wanneer 
hij is overleden.

Op deze wijze werd het overlijden van Jan Baptist van Reuth in het hospitaal 
geregistreerd en naar de hoofdplaats Antwerpen verzonden.
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Overzicht van de teruggekeerden en overledenen van de lichting van Cornelis de Jongh.
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Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS

In de periode 1 maart 2014 tot 1 

mei 2014 kregen we er weer 42 

nieuwe leden bij! Het aantal leden 

bedraagt nu 1665. Een groot 

gedeelte van deze nieuwe leden 

(28) meldde zich als lid aan na 

afloop van de presentatie van de 

extra Van Wirskaante ‘Het geheim 

van de Nonnenkuil ontrafeld’. De 

meesten zijn woonachtig aan de 

Nonnenkuil of directe omgeving.

De hierna vermelde nieuwe leden 

heten wij van harte welkom:

fam. N. Verstappen,
fam. A. Adams-Stevens,
dhr. F van Iersel,
fam. Geudens- Aerts (was pers. 
lidm.),
fam. J. Joosen-Bervoets
mevr. M. de Jong-van Sas,
fam. C. Raats,
dhr. K. Kox,
fam. C. Hendriks,
dhr. A. Timmermans,
fam. J. Smeekens,

Ook deze leden, Greet, Monique en Hild, heten onze nieuwe leden van harte 
welkom! (foto gemaakt in 2004 tijdens de meerdaagse heemreis naar de 
Westhoek).

fam. F. van de Linden-Haneveer,
dhr. S. Braspenning,
fam. H. Hendriks,
fam. L. Verbunt,
fam. A. Kokx,
fam. G. Simons,
fam. W. Manders,

fam. T. van Tilburg-Boeren,
fam. A. Veroude,
mevr. C. Smeekens,
mevr. E. van Beek-Havermans,
fam. A. Schellekens,
fam. A. van den Broek,
fam. C. Gulickx,
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HILD SEGERS

Poosplaatsen zijn er al langer in 

Nederland. In 2013 staken ze de 

grens over naar België. Ze volgen 

de Mark tot aan haar oorsprong 

bij de Zandvenheide in Merksplas.

Een lezing over het project ‘Ode 

aan de Mark’ door Pien Storm van 

Leeuwen bracht me op het idee 

om de beide poosplaatsen in Zon-

dereigen in de kijker te plaatsen.

Pien Storm van Leeuwen

Deze Nederlandse dame uit Chaam 
is beeldend kunstenaar en dichter.
Regelmatig treedt ze op als dichter 
en geeft workshops poëzie aan 
volwassenen en kinderen.

Poosplaatsen in 
Zondereigen

Haar werken zijn al te zien geweest 
op exposities in Nederland, België 
en Duitsland. Ze werd al vaak ge-
nomineerd en ze kreeg een aantal 
onderscheidingen waaronder de 
Brabantse Bokaal.
Het woord en het concept ‘poos-
plaats’ werd door haar bedacht. Ze 
ontwerpt arduinen zitelementen en 
zoekt granieten zwerfkeien.
Zwerfkeien komen onbewerkt uit 
de natuur. Ze worden gedurende 
eeuwen gevormd door krachten 
van de natuur zoals temperatuur, 
wind en water.
Niet alleen schrijft Pien zelf gedich-
ten voor de stenen maar ze betrekt 

21 poosplaatsen brengen ‘Ode aan de Mark’. Bij 7 en 8 
zijn we in Zondereigen.

Pien Storm van Leeuwen is bedenkster van de 
poosplaatsen.
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ook Vlaamse en Brabantse dichters 
bij haar projecten. In de bundel 
‘Ode aan de Mark’ zijn zowel 
‘versteende’ als andere gedichten 
waarvoor geen plaats in het veld 
beschikbaar was opgenomen.

Wat zijn poosplaatsen?

Hierover laat ik Pien zelf aan het 
woord.
“Al jong merkte ik, hoe ik met gro-
tere intensiteit van het landschap 
genoot naarmate ik er meer over 
wist of wanneer ik er gedichten 
las en door de ogen van de dichter 
naar het landschap keek.
Vanuit mijn fascinatie voor land-
schap en historie introduceerde ik 
een tiental jaren geleden het woord 
‘poosplaats’ een woord waarin 
‘poëzie’ en ‘verpozen’ doorklinken.
Op zo ‘n poosplaats wilde ik dicht-
regels te velde leggen, geschreven 
in onverweerde aarde, gebeiteld in 
steen.
Ze nodigen toevallige passanten uit 
om stil te staan bij het landschap 
en bij de betekenis ervan in heden 
en verleden.”

Aan het Marksken

Vertrekkend over het Gorpeind 
(Baarle) via de Zondereigensebaan, 
in de omgeving van de grens, niet 
ver van de dodendraad, bij het 
bruggetje over het Marksken ligt 
een zwerfkei met dichtregels van 
Frans A. Brocatus.

Frans A. Brocatus, geboren in 
Gooreind Wuustwezel (België), 
woont in Chaam en werkt in 
Nederland.
Gedichten van zijn hand versche-
nen in tal van tijdschriften waar-
onder Deus ex Machina, Gierik & 
Nieuw Vlaams Tijdschrift, Brabant 
Literair.

Meerdere gedichten werden 
opgenomen in de poëziedagkalen-
der van Meulenhof en in allerlei 
bloemlezingen. Een aantal van zijn 
gedichten werd bekroond of onder-
scheiden in poëziewedstrijden in 
Vlaanderen en Nederland.

Het Marksken vormt hier op een 
aantal plaatsen de grens tussen 
België en Nederland.
Een paar km stroomafwaarts na 

de samenvloeiing met de Noorder-
mark wordt de beek, Het Merkske 
genoemd.
In dit beekdal zetten Staatsbosbe-
heer (NL) en het Agentschap voor 
Natuur en Bos (B) zich samen 
in voor behoud en herstel van dit 

Aan het Marksken ligt een zwerfkei met gedicht van Frans 
A. Brocatus.

Frans A. Brocatus.

 twee brugstenen merken
 water dat boombeschaduwd stroomt
 beschermd door hondsdraf luistergras
 knielen onze ogen bij alles
 wat grenst wat stroomt wat grenst

 Frans A. Brocatus

prachtige grensoverschrijdende 
natuurgebied.
Wanneer je langs de route Zon-
dereigen de blauwe laarsjes van 
het laarzenpad volgt, beleef je de 
natuur.
Je wandelt over smalle paadjes, 
door natte bosjes en graslanden. 
Geen grote aaneengesloten weiden 
en akkers hier, de landbouw is 
kleinschalig.
De beemden zijn gebied voor een 
aantal zeldzame planten zoals 
moesdistel, sleutelbloem en knol-
steenbreek.
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Hooilanden worden afgewisseld 
met kleine bosjes, houtkanten en 
boomgroepen. De zwarte els doet 
het goed op de vochtige gronden.
De vallei is ook broedplaats van 
verschillende vogels (o.a. nachte-
gaal, wielewaal, koekoek, patrijs) 
en behoort tot de rijkste amfibiege-
bieden van Nederland en Vlaan-
deren.
Je kunt hier sporen vinden van een 
ree, vos, wezel, hermelijn of bun-

In het beekdal van het Marksken 
bloeien in de lente sleutelbloemen.

zing. Misschien ontdek je wel het 
nestje van de kleine dwergmuis.
Het gebied is ook rijk aan dagvlin-
ders en libellen.
Geen zwerfkei maar wel een 
gedicht van Frans A. Brocatus over 

de dodendraad in het boekje ‘Ode 
aan de Mark’.

Over de geschiedenis van de do-
dendraad kom je alles te weten op 
de website van Amalia.

De dodendraad. Op deze akkers is de ruilverkaveling nu werkzaam.

Dodendraad 

 hoe brieven door een klapraam
 schoven woorden geen tijd kregen
 om het gras te horen

 hoe zoeklichten over draden
 tussen verminkte bomen scheerden
 scherven van de maan het water merkten

 er was een stilte zoals alleen
 een stilte na de dood twee houtduiven
 scharrelden voor een klapraam

 er was wind door bladeren er was
 het zingen van draden er waren zwaluwen
 die vertrokken om terug te keren

 Frans A. Brocatus
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pater Ladislas Segers, alias Vossenberg

Vandaag is de ruilverkaveling in 
deze omgeving aan het werk. De 
akkers worden omgewoeld, geen 
boom is veilig meer. Heel Zonder-
eigen trouwens, lijkt nu op een 
slagveld dat ingenomen wordt door 
reuzen van molshopen.
Ik houd mijn hart vast en vraag me 
af of het nog goed komt met het 
landschap.

Aan de Noordermark

Vlakbij de Noordermark aan de 
weg van Ginhoven naar de Heikant 
(Merksplas) ligt een steen met 
dichtregels van pater Ladislas 
Segers.

Aan de Noordermark lag de Vossenberg.

De tekst is ontleend aan het 
Gelmellied, waarin Ladislas de 
legende van de Noorman Gelmel, 
verhaalt.
Niet ver van de Noordermark heeft 
ooit een motteburcht gestaan op de 
Vossenberg. In die omgeving kwam 
Gelmel zich vestigen. Hij werd toen 
heer van Zondereigen.

Ladislas publiceerde onder het 
pseudoniem Vossenberg.
De berg is na de Tweede Wereld-
oorlog spijtig genoeg afgegraven.
Wil je meer weten over leven en 
werk van pater Ladislas, over de 
legende van Gelmel en de Vos-
senberg? Ga dan naar de website 
van Amalia. Klik op historie en 
vervolgens op biografieën.

Zwerfkei met stukje tekst uit het 
Gelmellied.

 Een sterke ronde toren, ook in hout
 rees boven op dien berg, beheersend ‘t land, 
 vooral beheersende de Mark 
 vanwaar de Noorman kwam.

 Vossenberg
 Ladislas Segers

Nu ligt de zwerfkei nog aan de 
verkeerde kant van de weg. 

Als de ruilverkaveling voltooid is 
verhuist hij naar de juiste plaats 
aan de overkant.
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Van Baarle-Nassau, Nederland naar 
Flesherton, Ontario, Canada

Het verhaal van de emigratie naar 
Canada van Antoon Verschueren (2)

MICHEL LUIJBEN 

Dit is het tweede en laatste deel 

van het verhaal van de in 1948 

op 18-jarige leeftijd naar Canada 

geëmigreerde Antoon Verschue-

ren, opgeschreven door zijn neef 

Michel Luijben. Het originele 

verhaal telt ruim 50 bladzijden; 

voor Van Wirskaante heb ik het 

tot twee delen ingekort. 

De familie Verschueren – vader, 

moeder en zeven kinderen – 

woonde destijds in een boerderij 

aan Nijhoven in Baarle-Nassau, 

waar nu nog steeds broer René en 

diens zoon Antoon Verschueren 

met hun gezin wonen.

In het vorige deel las u hoe An-

toon – in Canada Tony genoemd 

– vertrok naar Canada en daar 

ging werken op de boerderij van 

de familie Caswell. We gaan nu 

verder, Tony is inmiddels 20 jaar 

oud en ruim een jaar in Canada.

Losse arbeider

Na ruim een jaar gewerkt te heb-
ben verliet Tony de boerderij van 
de Caswells in Markdale in de 
herfst van het jaar 1949. Hij was 
toen 20 jaar en ging een tijd van 
ongeveer twee jaar als los arbeider 
tegemoet. Tony was groot en sterk, 

 Herfst 1949 – oktober 1952 – Owen Sound – 

Ontario  Canada  

een harde werker, graag gezien bij 
zijn opdrachtgevers. Zijn ‘huis-
adres’ was bij de familie Foy in 
Markdale, Ontario. 
De eerste klus van een maand of 
drie was het opbouwen van een 
schuur – barn raising – die door 
broei in vlammen was opgegaan. 
Dat kwam in die tijd dikwijls voor 

1949 - ‘Barn Raising’; het opbouwen van een schuur. Een klus tussendoor voor 
Tony, links op de foto.
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omdat na het oogsten het graan 
in de schuur op het vaak nog wat 
vochtige hooi werd opgeslagen.  
 
Toentertijd zag hij Mennonieten 
(ook Amish genoemd) een schuur 
opbouwen. Hij was ervan onder 
de indruk: “Van oudsher komen 
de Mennonieten uit Duitsland. Ze 
werken op een ouderwetse manier 
met paarden, gebruiken geen 
elektriciteit en werken met elkaar 
zoals wij dat vroeger deden. Elkaar 
helpen als het nodig is. Toen hier 
een paar jaar geleden een schuur 

grote kamers in die barakken ston-
den zes bedden. Er was een groot 
selfservice restaurant. ’s Morgens 
stapten we in grote trucks. Een 
man of zes werklui achterop op 
houten banken met alle gereed-
schappen. De voorman zat bij 
de chauffeur in de cabine van de 
vrachtwagen.  
We groeven diepe gaten voor de 
stroompalen; met z’n tweeën groe-
ven we een gat met een grote staaf, 
een bats en een steekschop om 
de kuilen vervolgens uit te diepen. 
Soms zaten er veel rotsen in de 
grond, soms had je goede grond.  
Je kon een gat gegraven hebben 
binnen een uur, maar  ooit werkten 
we een hele dag over een paalgat. 
In rotsachtige bodem moesten we 
van tijd tot tijd dynamiet gebruiken. 
Met een compressor boorden we 
een gat in de rots, springstof erin 
en vervolgens bliezen we de rots 
in stukken. Zelfs in de winter met 
veel sneeuw gingen we door met 
het werk. Je schepte de sneeuw 
weg en ging aan de slag. Rond juli 
1951 zat het werk erop.  
Wij – ‘de palenploeg’ – konden 
meegaan naar ‘Niagara Falls’ waar 
het volgende karwei was. Er waren 
verschillende ploegen zoals bij-
voorbeeld ook een ‘leidingenploeg’. 
Ik had geen zin om mee te gaan. 
Oudere collega’s wilden ook niet 
meegaan, maar sommige anderen 
deden het weer wel.”
  

Tabak plukken

“Ik hoorde toen van het tabakland. 
Er werd veel geld betaald in de 
tabak. Het was een campagne van 
maar 6 weken, maar voor een dag 
in de tabak betaalden ze 12 dollar 
plus kost en inwoning. Dat was in 
die tijd goed geld! Ik had inmid-
dels een auto, een Model A 1928 
(Ford) en daarmee vertrok ik naar 

1949 post uit Canada. Deze postkaart dook recentelijk onverwachts op in de 
archieven van Jeroen Geerts, zoon van zus Gusta  Geerts-Verschueren.

afbrandde van een van hen, kwa-
men de Mennonieten met autobus-
sen vol hier naartoe. In een week 
tijd was de schuur herbouwd. Het 
zag letterlijk zwart van het volk. Ze 
dragen namelijk zwarte hoeden en 
donkere kleren.”

Palen zetten voor de 
elektriciteitsmaatschappij

“Ik ging aan de slag bij de elektrici-
teitsmaatschappij in Owen Sound. 
We verbleven in een kamp, zoals 
in het leger, in barakken. In de 
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Delhi in Zuid-West Ontario. In dat 
deel van het land was ik al eerder 
geweest. Soms ging ik een lang 
weekend naar de Huijbens en naar 
andere Nederlandse vrienden daar.  
Ik reed dus naar Delhi, een van de 
centra van de tabaksteelt. Onder-
weg bij een tussenstop hoorde ik 
van een bouwvakker dat ik te vroeg 
was voor de tabaksoogst. Ik gaf 
die bouwvakker een lift naar St. 
Thomas en hij verwees me naar 
een grote bouwplaats. Er werd een 
ziekenhuis gebouwd en ’s anderen-
daags kon ik daar aan de slag. Vijf 
weken lang werkte ik met schop en 
pikhouweel aan de funderingen.  
Ondertussen had de bouwvak-
ker voor mij contacten gelegd. 
Bij een van de tabaksboeren, van 
oorsprong Belgen, kon ik aan de 
slag als tabakplukker. Hij zei dat ze 
hem verteld hadden dat ik een har-
de werker was en nam me meteen 
in dienst. Later, als ik tussendoor 
tijd had voor de tabakspluk, kon ik 
altijd bij hem terecht. Het maakte 
niet uit of ze iemand nodig hadden 
of niet, hij gaf me een baan. Ik 
heb een keer of 4 voor hem heb 
gewerkt.” 
 

Farm excursion

“Na in de herfst in de tabak 
gewerkt te hebben, ging ik appels 
plukken in Thornbury, 20 mijl 
(ca. 32 km) hier vandaan. Toen 
hoorde ik ook van de late oogst 
in Alberta, West Canada. Ze 
zaten daar dringend verlegen om 
landbouwkrachten. De regering 
betaalde de reis naar Alberta en de 
boeren betaalden je voor je hulp bij 
de oogst. Deze hulpcampagne ter 
voorkoming van een mislukte oogst 
werd ‘farm excursion’ genoemd. 
Samen met een vriend ben ik kort 
na de tabaksoogst met de trein 
via Owen Sound en Toronto naar 

Vermilion in Alberta gereisd. Een 
reis van ca. 3500 km. De boer 
waar ik naartoe ging in Mannville, 
12 mijl (ca. 19 km) van Vermilion, 
stond al te wachten op het station. 
Hij huurde zoveel mogelijk werk-
krachten in. Het gemaaid graan lag 
in schoven op het land; dat moest 
worden opgehokt en gedorst. We 
gingen met z’n tweeën met ‘m mee 
en andere boeren namen ook een 
aantal werkkrachten mee. Overal 
waar de trein stopte, stonden boe-
ren te wachten in de hoop mensen 
te kunnen inhuren voor de oogst.  
Ik weet nog dat die boer me de 
eerste dag een veld liet zien van 
80 acres (ca. 32 ha). Zo ver als 
je kon kijken lagen er schoven in 
bundels bij elkaar. Dat was mijn 
eerste werk, de schoven ophokken. 
Ik begon eraan die eerste dag; een 
dollar per acre of en dollar per uur. 
Na de eerste dag wist ik dat ik met 
een dollar per acre meer kon ver-
dienen dan met een dollar per uur! 
Ik ging er voor staan en heb die 
80 acres (32 ha) helemaal alleen 
gedaan. Toen dat gebeurd was, 
was het tijd om te dorsen. Het had 
inmiddels gesneeuwd, maar het 
was droge sneeuw. Het was soms 
tien tot vijftien graden onder nul 
als we aan de gang gingen. Op 
een morgen ging ik naar buiten, 
oh God wat was het koud! Ik ging 
terug naar de slaapkamer, trok 
mijn lange onderbroek aan en weer 
naar buiten!
 
Ik werkte met een span paarden 
en twee weken lang reden we met 
platte karren met stalen wielen 
af en aan naar de dorsmachine 
die midden op het land stond. Je 
moest snel en geconcentreerd wer-
ken, want de dorsmachine mocht 
niet stil staan. Toen ik terug thuis 
kwam had ik rond de 375 dollars 
in ongeveer 4 weken verdiend!”

Allround

Tony was 18 toen hij uit Nederland 
vertrok en had ervaring opgedaan 
in het boerenbedrijf vanaf z’n 13 
jaar. In Canada had hij zich binnen 
4 jaar ontwikkeld tot een alles-
kunner op het gebied van fysieke 
arbeid. Letterlijk alles pakte hij aan 
zolang het eerlijke arbeid was en 
redelijk tot goed betaald werd. Op 
z’n 23ste was zijn reputatie wijd 
en zijd gevestigd in Markdale en 
ver daarbuiten, getuige de ‘aanvra-
gen’ voor zijn diensten. Een zzp’er 
(zelfstandige zonder personeel) 
avant la lettre!
Als we thuis aan de keukentafel in 
Flesherton zitten, vindt hij dat hij 
één ding beter had kunnen doen. 
“Ik had geen echte plaats voor en 
van mezelf. Ik verbleef vaak bij de 
familie Foy, waar ik zo ongeveer lid 
van de familie was. Maar ik zwierf 
ook rond, sliep op hotelkamers, in 
barakken bij het werk of bij vrien-
den en kennissen. Mijn persoon-
lijke bezittingen zaten in kisten die 
dan weer hier en dan weer daar 
opgeslagen werden. Ik mocht m’n 
spullen een keer opslaan bij ken-
nissen in hun woning, die tijdens 
de winter niet bewoond werd. Daar 
stonden mijn spullen in een garage 
waar in feite iedereen er aan kon 
komen. Laatst was ik op zoek naar 
brieven en kaarten die m’n zus 
Gusta in die eerste periode heeft 
geschreven. Gusta was lang bij ons 
pa en ons moeder in huis gebleven 
als jongste dochter. Zij schreef 
vaak hoe het was in Baarle-
Nassau. Ik heb die brieven jammer 
genoeg niet terug kunnen vinden. 
Misschien zijn ze verdwenen met 
een verhuizing, maar het zou ook 
kunnen dat ze verloren gegaan 
zijn, juist omdat ik geen eigen 
verblijfplaats had en steeds met al 
die spullen onderweg was.”  
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Hij kijkt even peinzend voor zich 
uit om met “anyway, that’s the way 
it is” te berusten.  
 
“Na de farm excursion kwam ik 
thuis bij de familie Foy. Otto Foy 
zei dat er iemand voor me geweest 
was uit Walter Falls. Die man had 
daar een winkel en een boerderij 
tussen Walter Falls en Bognor, een 
klein plaatsje. Hij wilde iemand 

inhuren om zijn boerderij te runnen 
tijdens de winter Hij had eerder 
geïnformeerd of ik voor hem wilde 
werken op zijn boerderij. Otto Foy 
had ‘m gezegd dat ik naar West 
Canada was, maar dat ik als ik 
terug was wel geïnteresseerd zou 
zijn. Dus ik ging naar ‘m toe en ik 
had meteen weer werk. Ik bleef 
daar tot de winter, deed alle klusjes 
en hielp hem die zomer.”

tijd uitgingen en dan was het ook 
nog zo dat ik nooit langer dan een 
of twee dagen tussendoor zonder 
werk zat. In ieder geval, als ik toch 
ooit de kans zou krijgen op de 
boten te gaan werken! Er waren 
veel boerenjongens die op de boten 
gingen werken in de zomer. De 
vaders konden hun zoons niet be-
talen voor het werk op de boerderij. 
En die zonen wilden geld uitgeven, 
auto’s kopen, dus moesten ze dat 
ergens anders gaan verdienen. Op 
de boten gaan werken was een 
manier. En het waren de grote 
meren, hier. Het was de oceaan 
niet. Veel vrienden voeren dus in 
de zomer. Op een dag kreeg vader 
Foy bericht dat er een matroos 
ontslag had genomen en dat ik 
kans had om aan boord te komen. 
Dat was in oktober 1952. Otto Foy 
en mevrouw Foy brachten me hele-
maal naar Port Colborne, niet ver 
van Niagara Falls. Sindsdien was 
ik elke lente op de boot. Soms ging 
ik na het vaarseizoen terug naar de 
familie Foy; de meren waren dan 
dichtgevroren. Dat was mijn thuis 
in de winter. Ik kocht een keer een 
kettingzaag en ging toen de hele 
winter de bossen in, bomen omza-
gen. We werkten met z’n tweeën, 
voor het geval er zich iets voor-
deed.  Ik brak eens m’n arm toen 
ik uit een boom viel. Eerst werkte 
ik er gewoon mee door, had het 
niet in de gaten. Later begon het 
toch wel heel veel pijn te doen. 
In de lente daarna ging ik weer aan 
boord; ik was roerganger en kon de 
boot ook besturen met die arm in 
het gips.

 
Van winterwacht tot stuurman 

Het was fijn werken; de schip-
pers waren tevreden. Ze schreven 
allemaal een aanbevelingsbrief na 
het seizoen. Ik werkte ongeveer 10 

 Oktober 1952 – april/mei 1963 

De Grote Meren van Noord-Amerika

Aan boord
 
 “Ik had toen wat vrienden die 
op de vaart op de Grote Meren 
werkten. Die jongens kwamen 
thuis met hun zakken vol geld en 
ze kochten auto’s en van alles. 
God, ik dacht als ik daar toch eens 

terecht kon… want het was best 
wel zwaar waar ik mee bezig was 
geweest. Ik had geen eigen thuis, 
moest een auto onderhouden, ging 
uit met m’n vrienden, het kostte 
altijd geld. En dan is het moeilijk 
om geld naar de bank te brengen! 
Want het leek wel of we de hele 

SS Mohawk Deer, het schip dat in de zomers 1957 en 1959 tot en met 
1963 het drijvende thuisadres en de werkplaats was van Tony Verschueren, 
achtereenvolgens als roerganger, 3e stuurman en 2e stuurman. Het stoomschip 
had een bemanning van ca. 30 koppen. 
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jaar op de boten. In 1963 voor het 
laatst. Een keer of drie ben ik in 
het winterseizoen als de vaart stil 
lag, zoals in 1953, naar huis in 
Baarle-Nassau geweest.” 

De schepen hadden een beman-
ning van 30 koppen en vervoerden 
meest graan tussen havens in 
Canada en Amerika. De verdien-
sten waren goed, maar het was 

een eenzaam bestaan waar niet 
iedereen voor weggelegd was. 
Verscheidene winters was Tony 
winterwacht op de schepen die in 
dok lagen. 
Eind jaren ’50 haalde Tony 
diploma’s van eerste en tweede 
stuurman. Hij was daarmee de 
eerste man na de kapitein op het 
schip.  
 
“Ik haalde het diploma in Toronto 
aan de zeevaartschool. De oplei-
ding heeft me later veel geholpen 
bij het boeren. Toen ik jong was, 
ging het het ene oor in en het 
andere weer uit. Ik kon niet goed 
leren en pas toen ik in de twintig 
was, op de navigatieschool, leek 
het wel alsof in mijn hoofd alles 
op z’n plaats viel. Ik kon later de 
kinderen zelfs helpen met wis-
kunde en ook Leona, nog steeds. 
En dat allemaal dankzij 3 jaar op 
de navigatieschool. Het zette zich 
vast, bleef als het ware hangen in 
mijn hoofd. Ja, het hielp me ook 
op mijn boerenbedrijf…” 

 
Ruig weer

 
Dat de Grote Meren van Canada 
het karakter hebben van een zee, 

‘Aan wie het aangaat’ – Getuigschrift van kapitein A. 
Malette onder wie Tony op verschillende schepen diende. 
Verdun, Quebec, Canada juni 1959

‘… pas op de navigatieschool, toen ik in de twintig was, leek het wel alsof in m’n hoofd alles op z’n 
plaats viel …’ Tony werkte hard voor het diploma van eerste stuurman.
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heeft Tony ondervonden. Het kan 
behoorlijk tekeer gaan op de me-
ren. Hij herinnert zich één storm 
nog bijzonder goed. Samen met 
de kapitein stond hij aan dek en 
ze zagen grote golven op zich af-
komen. “Het ging zo tekeer dat we 
besloten om te keren. Halverwege 
het draaien werden we verrast door 
hoge golven. De boot lag schuin in 
de golven en de lading in het schip 
was gaan schuiven. We konden 
niets meer doen. Ik weet nog dat ik 
naast de kapitein stond. We zeiden 
niets. Allebei dachten we dat we 
er geweest waren. De boot hing 
helemaal scheef. We stonden en 
keken in de verwachting dat het 
gebeurd was. Maar gelukkig trok 
het schip zich weer recht. Dat was 
op het nippertje.”

 
Tussendoortjes

Als ik in de winter geen winter-
wacht had, dan ging ik soms naar 
Nederland. Dat was het geval in 
1953, in 1957 en 1960. Later 
ben ik ’72 en in ’81 met mijn 
gezin ook geweest. Onze pa was 

er niet meer in 1972 (hij stierf op 
2 november 1968). Iedere keer 
dat ik naar huis ging in de tijd 
dat ik op de boten zat, bleef ik zo 
ongeveer de hele winter in Baarle; 
ik moest immers pas in april terug 
aan boord. Ik had dus tijd zat.  
Jouw vader (Jan Luijben sr.) zei 
die eerste keren dat ik thuis was 

vaak:  “Kom op, we gaan een toer 
maken.” En dan reed hij me rond. 
Op een keer nam hij onze pa en 
ons moeder ook mee en we reden 
dwars door Nederland over de 
afsluitdijk, naar Den Haag, Amster-
dam. Ja, een hele toer, verder dan 
ik ooit in Nederland was geweest. 
Tevoren was dat beperkt gebleven 
tot den Bosch. Dat was het verste 
waar ik ooit geweest was, buiten 
natuurlijk Rotterdam toen ik daar 
met de boot vertrok. Voor de rest 
kwam ik niet verder dan Breda en 
Tilburg. 
In januari 1973 stierf zowel moe-
der Verschueren als zwager Jan 
Luijben (50 jr).

 
Verkering 

 “In de lente van 1961 kwam ik te-
rug uit Nederland. Ik ging meteen 
aan de slag op de boot.  
Een maat van me op de boot 
was bevriend met een collegaatje 
van Leona. We gingen met een 
stel vrienden uit. Leona was daar 
ook bij. Dat was de eerste keer 

Monsterboekje.

29 december 1962. Leona O’Brien en Tony Verschueren 
geven elkaar het ja-woord. De getuigen: Jimmy Foy, beste 
vriend van Tony en Fay Aubin, vriendin van Leona. 
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dat ik haar ontmoette. Waar dat 
precies was, weet ik niet meer. 
Later bracht ik haar thuis, in New 
Toronto. Ik moest meteen weer aan 
boord en vroeg: “Zullen we elkaar 
schrijven?” Dat vond ze goed. Zo is 
het gegaan. In de herfst van 1961 
en in die winter ging ik verschil-
lende keren naar Toronto om bij 
Leona te kunnen zijn.  
In de lente van 1962, ik was weer 
terug op de boot, schreven we 
elkaar weer. Die zomer, herin-
ner ik me nog goed, kocht ik een 
verlovingsring in Colborne. We 
voeren door het Welland Kanaal en 
losten een lading graan in Pres-
cott. Leona kwam daar naartoe en 
toen gaf ik haar de verlovingsring. 
Dat was in juli of augustus 1962. 
We maakten plannen om te gaan 
trouwen in het najaar van ’62. 
We hadden een appartement in 
Mimico vlakbij Toronto. Onder-
tussen is dat een wijk in de stad 
Toronto. Het ligt tussen Missis-
sauga en Toronto in. Leona werkte 
in de fabriek en ik studeerde voor 
mijn diploma van eerste stuurman. 

Ik haalde in 1959 mijn diploma 2e 
stuurman en ging in 1961 op voor 
het diploma eerste stuurman. Dat 
duurde twee jaar.”
 

Hr. en mevr. Verschueren-
O’Brien

“Leona en ik trouwden op 29 
december 1962. Jimmy Foy en 

Fay Aubin, een vriendin van Leona, 
waren onze getuigen.”
 
Omdat Tony tot kort voor het 
huwelijk aan het werk was op de 
boot kwam de hele organisatie van 
de huwelijksdag op het bordje van 
Leona. Je merkt aan Tony dat hij 
dat vervelend vond, hij is er Leona 
nog steeds dankbaar voor!

Winter 1957. Tony is voor de tweede keer op bezoek in 
Baarle-Nassau. Deze keer met een cadeautje voor vader en 
moeder Verschueren; een TV!

Mei 1963 – mei 1976 – Flesherton Ontario 

Canada – East Back Line Clearview Farm  

Op zoek naar het boerenleven!

“In de lente van 1963 ging ik 
werken op de boot, voor het eerst 
als getrouwde man.  
Die zomer maakten we een reisje. 
Als Leona vakantie had dan nam 
ik 8 of 9 dagen vrij. Leona en ik 
leenden een tent en gingen naar 
Sauble Beach, westelijk van Owen 
Sound. Het opzetten van de tent 
was een heel karwei, het was de 

eerste keer dat ik dat deed. We 
zaten daar een paar dagen toen ik 
tegen Leona zei: “Laten we naar 
Markdale rijden en kijken of we 
een boerderij kunnen kopen.” Dat 
was altijd mijn bedoeling geweest. 
Leona wist dat ik wilde gaan 
boeren en dat ik niet wilde blijven 
varen. En ze was het daarmee 
eens. In Markdale gingen we naar 
hotel Barrhead, kochten daar een 
biertje en vroegen aan de ober, 
die ik kende: “Is er hier ergens 
een boerderij te koop?” Hij wist 
er wel een, een boerderij van 60 
ha. Dat vond ik nogal groot om 
te beginnen. Ik zei dat ik wat 
kleiner wilde starten. Later kon 
ik altijd nog uitbreiden. Daar had 
ik over nagedacht natuurlijk. Het 
was meer dan tien jaar geleden 
dat ik uit het boerenleven gestapt 
was. Ik had tevoren weliswaar 
mijn hele leven op de boerderij 
gewerkt, maar toch. Ik wilde ook 
niet teveel lenen bij de start. Ik had 
een bedrag gespaard en wilde niet 
meer uitgeven dan dat bedrag voor 
de aankoop van een boerderij. Ik 
dacht bij mezelf, stel dat je het niet 
redt, dan ben je niet alles kwijt. 
Niet verder springen dan dat m’n 
polsstok lang was, zo direct bij de 
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start. Daar kwam bij, Leona was 
een stadsmeisje, ze kende het 
boerenleven niet. Ja, ze had dan 
wel een vriendin die met een boer 
in Ottawa getrouwd was, maar 
sommige mensen groeien er in en 
anderen niet.”

Clearview Farm
 
“Uiteindelijk had ik geluk, de ober 
gaf me het adres van een boer die 
me vervolgens naar een boerderij 
stuurde waarvan de buren nog niet 
eens wisten dat die te koop stond. 
Die dachten dat ze pas over een 
tijdje zouden gaan verkopen. Dus 
daar gingen we naartoe. De boer 
op het punt om naar de buren te 
gaan om te helpen met hooien 
toen we er arriveerden.  
 
“Ik heb niet veel tijd.” zei hij. 
“Maar u kunt me de schuur toch 
wel even laten zien?” vroeg ik ‘m. 
Dat kon wel, het was niet ver, een 
klein eindje van het huis vandaan. 
Leona ging het woonhuis in en wij 

liepen samen naar de schuur.  Er 
was waterleiding aangelegd, een 
kopje hing bij de kraan. Het is heel 
belangrijk dat het water goed is op 
zo´n  boerderij. Elke boerderij heeft 
z´n eigen bron. Er zijn Nederlan-
ders in Zuid Ontario die zwavel 
in het water hebben; je kun het 
amper drinken. Er hangt constant 
een zwavelstank over het water. 
Ik nam het kopje en zei dat ik het 
water even wilde proeven. Het 
smaakte lekker. Hier was het water 
in elk geval goed. Achter het huis 
en de schuur lag een kleine heu-

vel. “Kunnen we even naar boven 
lopen, zodat ik de hele boerderij 
kan overzien?” Hij vond het oké 
en we liepen het heuveltje op en 
hadden een mooi uitzicht over de 
hele boerderij.

Verkocht!
 
Terug bij het huis kwamen Leona 
en de mevrouw uit de woning. 
We namen afscheid en reden naar 
de familie Foy. “Hoe vond je het 
huis?” vroeg ik Leona, toen we in 
de auto zaten. “Oh, het zag er mooi 

Clearview Farms. Leona en Tony kochten deze boerderij in juni 1963. De foto is flink bewerkt en 
ingekleurd door het verkopende luchtfotografiebedrijf.  

Dezelfde boerderij ‘Clearview Farms’, bijna vijftig jaar later 
– juli 2012.
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uit, netjes en opgeruimd. Je zou 
het ook mooi gevonden hebben.” 
“Nou” zei ik “ Dat is goed genoeg 
voor mij. Ik hoef het niet te zien!” 
Het was ongeveer 12 km naar 
het huis van de familie Foy. Ik zei 
tegen Otto Foy “Ik denk dat ik een 
boerderij gekocht heb.” “Waar?” 
vroeg hij. Ik: “In Markdale.” Hij 
weer: “Voor hoeveel?” Ik zei: “Weet 
ik nog niet. Het is 79 acres (Ca 
31,5 ha) en staat te koop bij een 
makelaar in Owen Sound.” We ble-
ven buurten bij de familie Foy en 
reden later die avond terug naar de 
camping. De volgende morgen tus-
sen 9 en 10 uur zocht ik een tele-
foon op en belde naar de makelaar 
in Owen Sound. Ik vroeg de man 
die ik aan de lijn kreeg “Wat vra-
gen jullie voor die boerderij aan de 
East Back Line? We zijn er gisteren 
geweest.” Hij noemde het bedrag 
en ik bood bijna 2000 dollar onder 
de vraagprijs, cash. De makelaar 
zei “Oké, ik breng uw bod over.” 
Ik beloofde hem dat ik ’s anderen-
daags naar het kantoor zou komen. 
Hij ging diezelfde dag nog naar de 
boer om het bod te bespreken en 
te bekijken of ze daarvoor wilden 
verkopen. Na het telefoongesprek 
vertelde ik Leona over mijn bod. 
“Voor dat bedrag zullen we nooit 
een boerderij kunnen kopen! Je 
had meer moeten bieden, ze verko-
pen nooit voor die prijs.” zei Leona. 
“Meer bieden kan altijd nog!” zei 
ik. De volgende morgen gingen we 
naar de makelaar en die) zei dat 
het cash betalen de doorslag had 
gegeven. Zij kregen het geld zonder 
gedoe, er was geen hypotheek in 
het spel. Dus we maakten de deal 
meteen ter plaatse af. Voor bijna 
2.000 dollars onder de vraagprijs! 
Zo kocht ik dus mijn eerste boer-
derij. Ik kocht de boerderij in juni 
1963, maar kreeg ‘m feitelijk pas 
in de herfst van dat jaar in bezit. 

Zij moesten natuurlijk nog oogsten 
en hooien. Op die veiling kocht ik 
al hun hooi en vee op. Op zo’n vei-
ling kwam een paar honderd man 
op af. Ik kocht nog een platte kar, 
wat landbouwmachines, een stel 
kalfjes en drie of vier koeien.

 
Van zeeman tot boer

 
Ik ging nog op reis met de boot en 
betaalde de twee andere stuurlui 
het geld voor mijn diensten die ze 
overgenomen hadden toen ik naar 
de veiling moest. In december 
kwam ik thuis, Leona was op de 
boerderij. Van de ene op de andere 
dag waren we boeren. De ene dag 
stond ik als stuurman aan boord 
van een schip en de volgende dag 
was ik koeien aan het melken! Dat 
was de start van ons boerenleven! 
In de loop van de tijd kocht ik een 
heleboel tweedehands materiaal 
van boeren die gestopt waren. Het 
meeste was gewoon goed. Het 
was een stuk goedkoper dan alles 
nieuw aan te schaffen. De tractor 
die ik kocht was ook niet nieuw, 
maar de dealer gebruikte ‘m alleen 
in de winter. Die zaak waar ik hem 
kocht bestaat nog steeds, het is 
nu een autogarage. Ze gebruiken 
nog steeds een tractor om hun 

perceel schoon te houden. Elke 
winter kocht die dealer een nieuwe 
tractor en hij verkocht de vorige 
tegen zo’n prijs dat hij als het ware 
z’n perceel voor niets schoon en 
sneeuwvrij kon houden. Het was 
een kleine Ford 2000. Dat was zo 
ongeveer het nieuwste wat ik had 
in die tijd.”

Dat was dus de start van de ‘Clear-
view Farms van Tony Verschueren 
& Sons’.

 
Vrienden

Tijdens ons verblijf in Flesherton in 
juli 2012 ontmoetten we zowel het 
echtpaar Digby, Cliff en Betty-Lou, 
als buurvrouw Nancy Beacon. 
Zoals Tony vertelde, zijn zij al 
jaren goed bevriend met elkaar. 
Cliff en Betty-Lou Digby wonen al 
sinds enkele tientallen jaren een 
paar honderd meter verderop aan 
de East Back Line, tegenover de 
eerste boerderij die Tony en Leona 
kochten in 1963. We ontmoetten 
hen tijdens ons verblijf en merkten 
hoe hecht hun vriendschap is.  
Cliff Digby was vol lof over de fami-
lie Verschueren, over de vriend-
schap die ze al jaren deelden, over 
hoe hun kinderen samen opgroei-

De familie Tony Verschueren ca. 1973. Links jongste zoon 
John en rechts Paul.
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den. Over Tony zei hij “Hij heeft 
het goed gedaan hier in Canada, 
ook met het kopen en verkopen 
van gronden en boerderijen. Hij 
heeft er echt kijk op.” (Noot: Cliff 
Digby stierf medio december 2012 
op 85-jarige leeftijd). 

 
Paul Verschueren

“In de tussentijd zijn onze twee 
zoons geboren. Paul op 17 febru-
ari 1965 en John op 15 oktober 
1968. We zijn erg gelukkig met 
onze twee jongens, we hebben 

nooit problemen met ze gehad. 
Eén keer heeft Paul wel heel 
veel geluk gehad, dat was op het 
nippertje. Hij zal een jaar of 18 
geweest zijn. Hij kwam ’s avonds 
van zijn werk en was met de auto 
op weg naar huis. Aan de andere 
kant van de Highway 10 is de 
West Back Line. Op die weg reed 
hij. Een paar jaar tevoren was daar 
een vrachtwagen op een brug van 
de weg geraakt en dwars door de 
brugleuning gegaan. Een van de 
ijzeren stangen van die leuning 
stak nog steeds zonder enige 

bescherming schuin richting weg. 
Overdag was dat geen probleem. 
Het overzicht was dan goed en de 
situatie overzichtelijk. Maar als je 
niet goed op de rechterweghelft 
reed - de weg maakt daar een 
flauwe bocht - dan werd het iets 
anders. Paul kende de situatie daar 
want hij reed geregeld over die 
weg. Hij was wat te ver afgeweken 
naar links met z’n Volkswagen. 
Die zware ijzeren stang ging dwars 
door de voorruit heen en ketste af 
op z’n leren jack ter hoogte van 
z’n linkerschouder. Och och, wat 
had hij toen geluk! Iets lager en die 
stang was dwars door z’n…...  
Aan z’n leren jas kon je precies 
zien waar die stang hem geraakt 
had. Toen ik met een politieauto 
meereed naar de plaats van het 
ongeluk en de brug en die ijzeren 
stang zag, zei ik tegen die agent: 
“Mijn God, de gemeente had hier 
al lang iets aan moeten doen! 
Zoiets gewoon laten hangen…” 
Het leek wel of er eerst iemand 
moest verongelukken. Het was 
een gevaarlijke situatie en er was 
in weet ik hoeveel jaren niets aan 
gedaan.” 
 
Paul Verschueren trouwde op 27 
mei 1989 met Carole Kropf. Ze 
wonen momenteel in Mississauga 
met hun twee dochters Natalie (19 
jaar) en Cheryl (16 jaar). Paul is 
rij-instructeur. 

John Verschueren
 
John Verschueren, de jongste 
zoon van Tony en Leona, heeft in 
z´n jeugd een oog verloren. Tony: 
“Tijdens een kinderspelletje waarbij 
je moest knipogen, zei John dat 
hij dat niet kon. Wij zeiden nog: 
“Natuurlijk kun je dat wel, jongen!” 
en deden voor hoe het moest. 
Maar hij bleef volhouden dat hij 

Leona, John, Paul en Tony Verschueren, ca. 1983. 

De familie Paul Verschueren. Van links naar rechts Paul, Tony, Cheryl, Natalie, 
Carole en Leona. 
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niet kon knipogen en toen we er 
vervolgens achter kwamen dat hij 
niets zag door dat ene oog, schrok-
ken we vreselijk natuurlijk! Hij zat 
nog op de lagere school toen hij 
aan het oog geopereerd werd in 
Owen Sound. We wilden zo graag 
bij ‘m op bezoek en net toen was 
er een sneeuwstorm. We konden er 
niet doorheen. In Markdale zeiden 
ze dat we het echt niet moesten 
proberen. Het was bar en boos, 
geen doorkomen aan. Je kon het 
risico gewoonweg niet nemen.  
Maar onze John, dat is… een 
hele taaie. Ik denk dat er niet veel 
mensen zijn die zich er in die 
situatie zo goed doorheen geslagen 
zouden hebben als hij. Dat was 
een rottijd. We zijn verschillende 
keren met hem bij de oogarts 
geweest in Toronto en verderop. De 
oorzaak hebben we nooit kunnen 
achterhalen. Het zou iets te maken 
kunnen hebben met een zware val 
die John in die tijd gemaakt heeft. 
Precies zullen we het nooit weten. 
Tja…er zijn van die tijden waar je 
doorheen moet…” 

 
Ook John is getrouwd. Op 29 juni 
2005 gaf Chandra Kidziun hem 
haar jawoord. Samen hebben ze 
een dochtertje, Haley van 7. John 
werkt in het management van de 
Honda autofabriek in Alliston, de 
plaats waar zij ook wonen. Hij 
kocht van zijn vader (tot diens 
vreugde) een perceel van de boer-
derijgronden in Flesherton. 

Het is bouwgrond, maar voorlopig 
hebben John en Chandra op het 

perceel een zwemvijver uitgegraven 
en een zomerhuisje geplaatst. Toen 
we op bezoek waren, kampeerden 
ze ter gelegenheid van ‘Canada 
Day’ met een groep vrienden op 
dat perceel. 

Veel contacten met de Nederlandse 
familie zijn er niet, maar Chandra 
die een Poolse achtergrond heeft, 
vindt het heel belangrijk dat Haley 
ook haar Nederlandse roots leert 
kennen. 
 

John, Chandra en Haley Verschueren, 
13 juli 2012.

De bungalow van John en Chandra in Alliston, Ontario, Canada. 

 Mei 1976 – juni 2012 Flesherton, Ontario, 

Canada

Tony: “Dat brengt ons, denk ik, zo 
ongeveer bij het moment waarop ik 
de boerderij verkocht in 1976. We 
gingen toen ‘gereduceerd boeren’.  
Even op een rijtje: de eerste 
boerderij aan de East Back Line 
kochten we in 1963, de tweede 
in 1967 en de derde in 1969. De 
eerste was 78 acres, de tweede 76 
acres en de derde 35 acres tot we 

daarvan 3 bouwpercelen verkoch-
ten. We huurden de grond van de 
Digby’s, 50 acres. In totaal hadden 
we een boerderij van 240 acres 
(ca 97 ha). In 1970 ging ik van 
melkvee over naar vleeskoeien.”  
 
De belangrijkste reden om over te 
gaan van melk- naar vleeskoeien 
en uiteindelijk te stoppen met 
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boeren was de slechte conditie van 
de rug van Tony. Tijdens een van 
zijn bezoeken aan Nederland liep 
hij zo krom als een hoepel. Hij kon 
niet rechtop lopen en stierf van de 

pijn. Dat zal in 1972 geweest zijn. 
Jan Luijben, die bevriend was met 
dokter Theo Bloem, is met hem 
bij de dokter op consult geweest. 
“Hij zette een spuit in m’n rug en 

de pijn was weg en ik kon weer 
rechtop lopen. Dokter Bloem was 
nogal een autoriteit in die tijd, was 
het niet?” Niettemin is de rug nog 
steeds een zwakke plek. Broer 
René: “In de garage heeft hij zo’n 
apparaat staan. Een plank die 
zodanig is geconstrueerd dat je 
‘m helemaal kan omdraaien. Hij 
gaat tegen die plank staan, maakt 
z’n voeten vast in een speciaal 
daarvoor gemaakte constructie en 
draait zichzelf op z’n kop. Het hele 
gewicht hangt dan aan z’n enkels 
en z’n rug wordt als het ware uit 
elkaar getrokken. Ik weet dat hij 
dat een tijd elke dag heeft gedaan. 
En het hielp nog ook!”  
De problemen met z’n rug wijt hij 
ook aan het wegwerken van de 
rotsblokken en grote stenen uit het 
akkerland in de beginjaren van zijn 
Canadese avontuur. “Ik groef dan 
zo’n rotsblok uit, ging erbij zitten, 
zette mezelf schrap, sIoeg m’n ar-
men rond de steen en rolde ‘m op 
m’n benen en dan op m’n buik om 
hem aan de kant te krijgen. Ja... 
Je bent jong en je denkt dat je al-
les kan. Je zegt met veel bravoure: 
ik kan die steen wel tillen. .. Zo 
heb ik mijn rug verknald.  Stom, 
gewoon koppigheid...”  
 
In 1976 bouwden we het huis 
hier; we verhuisden en verkochten 
de boerderij, de ‘Clearview Farms’, 
in mei. Dat was achteraf onver-
wacht snel gebeurd. Leona wilde 
niet telkens weer vreemde mensen 
door het huis leiden. Iedere keer 
weer kijkers die niet kochten. Het 
was in de tijd dat ik alweer aan 
het zaaien was voor het volgende 
seizoen. Ik zei: “Oké, dan halen we 
‘t uit de verkoop. Ik ga niet tegen 
m’n zin verkopen.” En toen kwam 
een ouder stel. Leona zei tegen 
hen: ”Nou, ja, we halen het uit de 
verkoop, maar vooruit, ik zal jullie 

De voormalige Clearview Farms in de verte. De naam is 
niet gestolen! Juni 2012.

Flesherton, Ontario, Canada, het dorp waar Tony en Leona 
ruim 50 jaar woonden.
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het huis laten zien. Maar jullie 
zijn echt de laatsten.” Het waren 
mensen die de boerderij kochten 
voor hun zoon. Ze kochten de 
hele boel, allebei de boerderijen. 
Zo gebeurde het. Als zij toen niet 
hadden gekocht, dan zouden we 
gewacht hebben, en wie weet hoe 
het dan gegaan zou zijn!” 

 
De Canadese nationaliteit

In januari/februari 1955 werd Tony 
Canadees. “Ja. Ik ben Canadees 
geworden. Ik vind dat ik zoveel 
te danken heb aan Canada en ik 
wilde ook graag Canadees worden. 
Tegenwoordig worden mensen 
in groepen genaturaliseerd. Je 
weet wel, met z’n allen in een 
zaal, een procedure en iedereen 
is Canadees. Vroeger moest je 
nog individueel voor een rechter 
verschijnen en werd je als het ware 
getest voordat die rechter je de 
Canadese nationaliteit verleende. 
Ik weet nog dat ik voor een liberale 
rechter verscheen. Hij had een ge-
sprekje met mij en op een bepaald 
moment vroeg hij: “Welke krant 
lees je?” Daar hoefde ik niet over 
na te denken. Ik antwoordde: “De 
Toronto Star!” Dat is de grootste 
liberale krant in Ontario (de rechter 

was een liberaal). Het gesprek was 
meteen afgelopen. Geslaagd voor 
de test! Ik was Canadees!”  lacht 
hij.

 

Familiebezoek uit Nederland

Tony kwam regelmatig naar huis, 
vooral de eerste jaren toen hij nog 
vrijgezel was. In 1953 was het de 
eerste keer. In 1957 de tweede 
en hij bracht een mooie verrassing 
mee voor z’n ouders: een televi-
sie! In 1960 de derde. Dat was 
telkens in het najaar en dan voor 
een maand of drie, in verband met 
zijn werk op de boot. Daarna bleef 
het even rustig tussen Canada en 
Nederland. 

In 1972 bezocht hij nog een keer 
het thuisland. In 1981 kwamen 
Tony en Leona samen met hun 
zonen Paul en John. Met een flinke 
familiedelegatie maakten ze toen 

In 1976 bouwden Tony en Leona Verschueren deze 
bungalow aan de East Back Line – 13 juli 2012.

Brief van de Canadese Minister van ‘Citizenship and Immigration’(Burgerschap 
en immigratie): Gefeliciteerd met het verkrijgen van de Canadese nationaliteit, 
mr. Verschueren! 8 februari 1955.
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een busreis door Nederland, Bel-
gië, Duitsland en Luxemburg.  
 
In 1999 was broer Jan Verschue-
ren met schoonzus Marie 50 jaar 
getrouwd en dat was een reden 
voor Tony om de oversteek nog 
een keer te maken. Dat deed hij 
daarna nog twee keer, in 2005 bij 
het 45-jarig huwelijk en in 2010 
voor het 50-jarig  huwelijk van zijn 
jongste broer René en schoonzus 
Maria. Zoals hij zelf zegt, zal dat 
de laatste keer geweest zijn dat hij 
in Nederland was.  
 
Vanuit Nederland zijn verschillende 
familieleden op hun beurt in Fles-
herton op visite geweest. De eerste 
was broer Jan Verschueren met 
dochter Sonja. Dat was in 1976. 
Jan maakte kennelijk een onver-
getelijke indruk. Zelfs de Digby’s 
wisten zich (na ruim 35 jaar!) 
nog te herinneren dat ze vreselijk 
gelachen hebben met hem toen hij 
tijdens een picknick geen raad wist 
met ‘het tafellaken op de grond.’ 
Hij was in z’n ‘goei pak’ en vond 
het maar niks.
Daarna waren zijn zussen Cor 
(weduwe van Jan Luijben) en Riet, 
met haar man Janus Geerts, een 
paar weken in Flesherton. Dat 
moet ergens begin jaren 80 ge-

weest zijn. Janus en Riet maakten 
toen een rondreis door Canada, 
terwijl Cor aan de East Back Line 
bleef. 

Broer René en schoonzus Maria 
met dochter Wil en schoonzoon 
Jack Rommens waren in 1986 te 
gast. Wil en Jack verbleven in een 
caravan die voor de gelegenheid 
bij het huis geparkeerd stond. Dat 
was een logeerpartij die zowel bij 
Tony als bij zijn broer en schoon-
zus René en Maria nog goed in het 
geheugen gegrift staat. Daar zijn 
nogal wat anekdotes over te vertel-
len, zoals de jacht op groundhogs 
(bosmarmotten). Tony achter het 
stuur van zijn pick-up hotseknot-
send rijdend door het open veld, 
terwijl René en Jack, beiden voor-
zien van een jachtgeweer, vanuit 
de achterbak de groundhogs in het 
vizier namen. 

Teken uit het verleden: Clearview Farms – juli 2012.

Sneeuwpret, ca. 2010.

Sneeuw ruimen een dagelijks ritueel in de lange strenge 
winters van Ontario. Hier Tony aan de gang aan de East 
Back Line in Flesherton. 
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Zijn oudste broer Nellis Verschue-
ren, die zijn vliegangst nooit heeft 
kunnen overwinnen en jongste zus 
Gusta, met wie hij in de beginjaren 
zo vaak correspondeerde, zijn nooit 
in Canada geweest.

 
Kennissen

 
Er kwamen ook geregeld familie-
leden van geëmigreerde dorps-
genoten op bezoek bij de familie 
Verschueren in Flesherton, zoals 
bijvoorbeeld de al genoemde 
Huijbens. Gastvrij als ze zijn, zoals 
dat ongetwijfeld ook zal zijn bij 
andere geëmigreerde families in 
Canada, ontvingen Tony en Leona 
deze mensen hartelijk. Op een 
dag, zo herinnert Leona zich, werd 
ze gebeld door een mevrouw die, 
in het Engels met een flink accent 
maar niettemin verstaanbaar, vroeg 
naar ‘Tony’s place’. Ze wilde graag 
op bezoek komen, was op visite 
bij familie en wilde graag zien hoe 
Tony het stelde in Canada. In de 
veronderstelling dat het om beken-
den van haar man ging, nodigde 
Leona de mevrouw uit. Leona weet 
nog dat ze de dag van het bezoek 
voor de gasten een braadstuk in 
de oven schoof en tevoren een 
taart gebakken had. “Mijn God,” 
zegt Leona, “er kwam een groep 
van wel 15 mensen op visite! Dat 
had ik niet begrepen tijdens het 
telefoongesprek.” Het was druk 
en gezellig. Iedereen liet zich 
braadstuk en taart uiteraard goed 
smaken. “Op een bepaald moment 
vroeg ik tussen de drukte door aan 
Tony: wie zijn in vredesnaam al 
die mensen?” Tot haar verbijstering 
antwoordde Tony: “Ik heb geen 
flauw idee.” Later tijdens het be-
zoek kwamen ze te weten dat het 
familieleden waren van twee naar 
Canada geëmigreerde broers Van 
Bavel uit Baarle-Nassau.

We maken een rondje over de 
boerderij van ome Tony en tante 
Leona, toch altijd nog ruim 6000 
m2 groot. Het is warm, het kwik 
loopt tegen de dertig graden en 
blijft stijgen. Tony zegt dat het al 
lang niet meer geregend heeft. 
“Maar in deze regio heb je altijd 
een goede oogst. Is het niet met 
hooi, dan wel met maïs of wat 
dan ook. Als het in andere regio’s 
te nat of te droog is, is meteen de 
hele oogst en het hele seizoen naar 
de knoppen. Dan moet je gaan 
inkopen. Vandaar dat er hier ook 
sprake is van ‘cash cropping’ ofwel 
oogsten om de opbrengst cash te 
verkopen.”  
Aan de achterkant van het huis 
loopt een tegelpad. “Heeft René 
nog gelegd toen hij hier was. Als 
je ‘m ziet, zeg dan maar dat het er 
nog steeds goed in ligt!”  

Later in huis vraagt tante Leona 
of we de werkplaats en de schuur 
hebben gezien. “En wat denk je 
ervan?” vraagt ze. Als we aarzelend 
aangeven dat het nogal wat is 
en dat er nog flink geruimd moet 
worden, verzucht ze: “Oh, ja , we 
kunnen hier nooit wegkomen.” 
Inmiddels hebben Tony en Leona 
hun keuze gemaakt. Hoewel Tony 
graag in Markdale, vlakbij Fle-
herton, was gebleven heeft hij 
toch gekozen voor de voorkeur 
van Leona. Zij wilde graag wat 
dichter bij de kinderen in een 
grotere plaats waar meer voorzie-
ningen zijn, ook op het gebied van 
ouderenzorg. Een plaats waar ze 
kan gaan winkelen en mensen kan 
ontmoeten. Leona:  “Ik heb 50 jaar 
hier op de boerderij gewoond. Voor 
mij is dat genoeg. Het is nu tijd om 
te veranderen.” 
 

 Juli 2012 – Flesherton, Ontario, Canada – 

East Back Line

Huis in aanbouw in Alliston, de nieuwe woonplaats van Tony en Leona 
Verschueren. 
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Tony Verschueren en Michel Luijben, Beaver Valley op de achtergrond – juli 
2012.

De boerderij in Flesherton hebben 
Tony en L:eona verkocht in augus-
tus/september 2013. 

In september 2013 hielden ze een 
‘veiling’ en verkochten de laatste 
restanten van hun boerenleven.  
Ze wonen tijdelijk in de woning 
van Betty-Lou Digby, tegenover 

hun eerste boerderij aan de East 
Back Line, en in de loop van 2014 
verhuizen ze naar een woning in 
Alliston waar zoon John, Chandra 
en Haley  wonen. Leona is aan de 
beterende hand en Tony is enkele 
keren aan z’n rechterbeen geope-
reerd. Hij kan inmiddels alweer 
hele stukken wandelen.  
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‘KRUIDENVROUWTJE’
JEANNE MEEUWESEN

In het vroege voorjaar, als de 

natuur één feest is, gaan de 

bloempjes van de maagdenpalm 

open als mooie blauwe ogen die 

nieuwsgierig de nauwelijks van 

de winternevelen ontdane zon 

begroeten. De raadselachtige blik 

van dit bloempje dat zo graag on-

der een grote beuk groeit, werkte 

al op de verbeelding van onze 

voorvaderen. Maagdenpalm hoor-

de thuis op elke heksensabbat, in 

elke toverdrank van de dorpsheks, 

in elke liefdesgeschiedenis.

Maagdenpalm (27)

Maagdenpalm is een lief, kruipend 
familielid van de oleander. U kunt 
haar duidelijk herkennen aan 
het altijd groene blad, aan de vijf 
als de wieken van een propeller 
gebogen bloemblaadjes, aan de 
zachtpaarse of hemelsblauwe kleur 
waarmee zij ons wil behagen. Er 
bestaan drie soorten die elkaar zeer 
nastaan; de kleine - , de middel 
-  en de grote soort.

In de oudheid werd maagden-
palm aanbevolen tegen diarree, 
kiespijn, slangenbeten, pijn in de 
geslachtsorganen, neusbloedingen 
en vloeiingen. In de eeuw van de 
Zonnekoning werd zij als  heel 
doeltreffend tegen longziekten 
beschouwd. 
Madame Sévigne beval haar doch-
ter die goede maagdenpalm, mooi 
groen maar erg bitter en zo goed 
tegen alle kwalen, warm aan.

Geneeskrachtige blaadjes

Hoewel de bloemen van de 
maagdenpalm een lust voor het 
oog zijn, bevatten de blaadjes de 
meest geneeskrachtige stoffen. Zij 
zijn opwekkend en verrijken het 
bloed. Ze zijn dus een weldaad 
voor degenen die aan bloedar-
moede lijden, gedeprimeerd zijn of 
herstellend van een ziekte of van 
een ongeluk. Zij zijn bloedstelpend  
en werkzaam tegen bloedhoesten 

en neusbloedingen en zijn dank zij 
hun helende kracht een uitstekend 
geneesmiddel bij wonden. Gebruik 
ze ook en met uitstekende resul-
taten tegen diarree, witte vloed, 
obstructie in de luchtwegen en 
dysenterie. 
Ik kan daar nog aan toevoegen 
dat zij tevens scheurbuik genezen, 
vochtuitscheidend en bloedzuive-
rend zijn. En zij zuiveren het bloed 
niet alleen, zij verrijken het ook. 
Uitwendig toegepast zijn maag-
denpalmblaadjes uitstekend in 
klysma’s tegen diarree bij dysen-
terie. Als lotion om de heling van 
wonden te bespoedigen en in een 
gorgeldrank tegen angina, ontsto-
ken amandelen en ontstekingen in 
de mondholte.

Plukken

Aangezien de blaadjes van de 
maagdenpalm altijd groen blijven 
kunt u ze dus het hele jaar door 
plukken en altijd vers gebruiken. 
U kunt ze ook te drogen leggen op 
een luchtig plekje. Als u ze in het 
voorjaar geplukt hebt, dan bezitten 
zij de meeste kracht.

Thee of aftreksel
 
Doe een handvol verse of een 
halve handvol gedroogde bladeren 
in een liter water. U mag er twee 
kopjes per dag van drinken. 
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Wijn

Laat twee handenvol verse blade-
ren één week trekken op een liter 
wijn. Nuttig één glaasje per dag.

Hand- en voetbaden

Gebruik dezelfde hoeveelheid als 
in het voorgaande recept, maar 
u kunt een handvol bloemen 
toevoegen. 
Voor de nieuwe leden van Ama-
lia die Van Wirskaante nog niet 
zo lang krijgen, zal ik nogmaals 
vermelden hoe het moet.

Breng één liter water aan de kook. 
Vijf minuten laten staan. Als het 
water lauw is, doet u er twee han-
denvol bladeren in. Vijf uur tot een 
halve dag stofvrij weken. Zodra u 
uw handbad of voetbad wil nemen, 
brengt u twee liter water aan de 
kook. Vijf minuten laten staan en 
dan uw basispreparaat er in gieten. 
Uw bad is klaar. 

De bereiding kun je acht dagen 
bewaren en elke dag opnieuw 
gebruiken. U hoeft het alleen maar 
op te warmen, zonder aan de kook 
te brengen en zonder toevoeging 
van nieuwe planten. 
U mag voor deze baden geen 
metalen kom gebruiken als die 
niet geëmailleerd is. Het beste is 
natuurlijk een aardekom.
U neemt ‘s morgens op nuchtere 

maag het voetbad, acht minuten 
lang. Een handbad neemt u ‘s 
avonds voor het eten ook gedu-
rende acht minuten. 
De gebruiksaanwijzing voor dit 
badwater kan ook met succes 
worden toegepast voor een klysma 
of voor de irrigatiespuit.

Veel succes!
Jeanne 
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Met een knipoog en een glimlach (16)

Massaal de fiets op

RIA WILLEKENS

Ons oudste kleinkind stormt bin-

nen en begroet ons met: “Hoi, ik 

doe weer mee dit jaar!” ”Waar 

doe je weer aan mee?” is onze 

vraag. “Nou, aan de W6D natuur-

lijk.” Wij wisselen onderling een 

blik. Wij weten meteen wat dit 

voor ons betekent. De week van 

de W6D wordt onmiddellijk op 

de kalender en in onze telefoon 

geblokt, zoals we in het verleden 

vele jaren gedaan hebben. Bij ons 

staat de eerste week van de grote 

vakantie, d.w.z. van maandag tot 

en met de zaterdag, weer hele-

maal in het teken van de W6D. 

Waar staat W6D voor?

Volgens de site staat de afkorting 
W6D voor Wielerzesdaagse. ”Ieder 
jaar staat de Wielerzesdaagse op 
het programma van het jeugdwerk. 
Een gezellige fietsvakantie, die al 
ruim 45 jaar georganiseerd wordt. 
De Wielerzesdaagse wordt georga-
niseerd in de eerste week van de 
Nederlandse basisschoolvakantie. 
Van maandag tot en met zaterdag 
maken we dagelijks fietstochten 

Hoi, wij rijden in 2014 voor de tweede keer mee!

De officiële opening door Burgemeester Hendrickx van de 25-ste W6D, 1992.
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(geen hardrijdwedstrijden), die re-
gelmatig worden onderbroken voor 
spelletjes, opdrachten, rustpauzes 
en consumpties. De afstand die 
we dagelijks fietsen, hangt af van 
de categorie: ongeveer 40 tot 55 
kilometer. Kinderen die de eerste 
klas (groep 3) van het basison-
derwijs hebben doorlopen en die 
behoorlijk kunnen fietsen, achten 
we in staat de week goed te kun-
nen meemaken. Kinderen die op 
de kleuterschool (groep 1 en 2) zit-
ten, kunnen dus niet als deelnemer 
worden ingeschreven.

Vanaf ’s morgens 9.30 uur tot ’s 
middags 17.30 uur zijn de deel-
nemers dagelijks in de weer. De 
W6D is in een Tour-de-Francejasje 
gestoken. De deelnemers rijden 
in ploegen van ongeveer tien 
kinderen, elk voorzien van twee 
ploegleid(st)ers. De ploegen rijden 
in merkenshirts. Die shirts stelt 
de middenstand van Baarle en 
omgeving beschikbaar. De ploegen 
zijn verdeeld over vier leeftijdscate-
gorieën. De Wielerzesdaagse zoekt 
iedere dag een andere streek rond 
Baarle op.
Dagelijks verschijnt er een toer-
krant met het verslag van de dag, 
uitslagen, puzzels en nog veel 

meer. Iedere toerdag begint met het 
zogenaamde ‘céremony protoco-
laire’. Een echte toermiss deelt dan 
de gele, groen, rode of witte trui en 
bloemen uit aan de winnaars van 
de vorige dag. Dat zijn de deel-
nemers die binnen de betreffende 
leeftijdscategorie de meeste punten 
hebben behaald met de spelletjes 
en opdrachten.
Als het weer een beetje wil meeval-
len, wordt het gegarandeerd een 
prachtige week. Op zaterdagavond 

sluiten we traditioneel af met een 
feestelijke prijsuitreiking. Aan de 
Wielerzesdaagse nemen jaarlijks 
zo’n 700 kinderen deel. Om alles 
in goede (en veilige) banen te 
leiden, zijn er gedurende de week 
ongeveer 180 vrijwilligers betrok-
ken.” 

Op de site staat uiteraard nog 
veel meer vermeld. Bij het laatste 
nieuws vind je de weersverwach-
ting, de routes van die dag, waar 
de grote pauze is en of de prijsuit-
reiking op zaterdagavond binnen of 
buiten plaats vindt. Verder lopen er 
diverse fotografen en journalisten 
rond. Als klap op de vuurpijl is 
W6D-TV aanwezig en neemt leuke 
interviewtjes af. De finishing touch 
is de Lokale Omroep met actuali-
teiten op elk moment, afgewisseld 
met ontspannende muziek. Het 
is gewoon leuk om als ouders en 
grootouders hiernaar te luisteren. 
Zo kun je de W6D op afstand een 
beetje meebeleven. Kortom: Het 
geheel is een stukje logistiek waar 
je u tegen zegt. 

Er is een originele toerwagen ‘van stal’ gehaald, 1978.

De trui onder de ‘rekken’. We zijn klaar voor de start, 1971.
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Ontstaan van de W6D

Na de site bestudeerd te hebben, 
wilde ik toch iets meer weten over 
het ontstaan van deze happening 
van formaat. Dus ging ik op pad 
naar een bevlogen echtpaar, dat 
nog steeds heel dicht bij het W6D-
vuur zit. Het zijn echte kartrekkers. 
Bij een lekker kopje koffie was het 
goed buurten. Mijn veronderstel-
ling dat de W6D uit de verken-
nershoek ontstaan is, blijkt niet 
juist te zijn. De vereniging Baarles 
Bloei functioneerde al vanaf 1949. 
Zij organiseerde destijds enkele 
festiviteiten, zoals Koninginnedag 
en Sinterklaas. Het z.g. Jeugdhuis 
was in mijn kindertijd al bekend. 
De geestelijkheid van de parochies 
en enkele broeders van De La 
Salle stimuleerden ook al jeugdac-
tiviteiten, zoals een eenvoudige 
jeugdbibliotheek, een voetbal-
toernooi, een avondvierdaagse en 
nog later de kampweken. Vanuit 
Baarle Hertog werden er eveneens 
al jeugdactiviteiten georganiseerd. 
Op een gegeven moment zijn alle 
kartrekkers van wirskaante(!) zich 
gaan verenigen in het Jeugdwerk. 

Een sprekend gezicht: ik ga winnen, 1979.

Banden plakken is een eitje, 1999. Een hoognodige sanitaire stop, 2000.

Uitgeteld? Nee toch? 1992. Koekhappen blijft leuk, 1979
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Uiteraard zaten daar ook ware 
creatievelingen bij. Uit een of 
meerdere creatieve breinen is de 
W6D ontstaan: “Laten we eens 
gaan fietsen, met begeleiding en 
met sponsoring, een beetje naar 
het voorbeeld van de Ronde van 
Frankrijk. 
Veel volwassenen zijn daar zo van 
begeesterd. Een goede stimulans 

voor de kinderen. Met limonade en 
wat spelletjes…”
 “Zo simpel was het eigenlijk en 
dat idee is toen uitgewerkt, nu 47 
jaar geleden. Dat betekent over 
3 jaar in 2017 groot feest, als de 
50-ste W6D wordt gereden.” Groot 
feest? Hoe groot moet dat feest dan 
wel worden? Het is ieder jaar al 
zo’n groot festijn. 

Een succesformule

Het simpele idee, zoals destijds 
aanvankelijk werd gedacht, blijkt 
achteraf een gouden succesformu-
le. De grondslag hiervoor is divers. 

Allereerst is het de laagdrempelig-
heid qua kosten voor de ouders. Je 
hebt alleen een goede fiets nodig 
en een middaglunch. Iedere dag 
komen alle kinderen thuis en kun-
nen ze hun verhaal kwijt. Vooral de 
jongsten hebben hieraan behoefte. 
Het buiten zijn is ook heel belang-
rijk. De hele week met je vriendjes 
en je  vriendinnetjes op pad prik-
kelt elkaar om mee te doen. Alle 
deelnemers mogen drie namen van 
vriendjes of klasgenootjes opgeven. 
Ze trekken elkaar mee: “Doe jij 
mee? Dan ik ook.” 

Het gevolg is dat de groep van 
ongeveer tien deelnemers elkaar 
al kennen van de school of van 
de sport. Het spelletjeselement is 
belangrijk. Het wedstrijdelement 
in veel mindere mate. Elke avond 
kunnen de creatieve kinderen 
het boekje leuk versieren. In het 
sociale fietsgebeuren zitten de 
hele week door verrassende fun-
elementen verstopt. Het is eigenlijk 
een all-in pakket geworden, wat 
iedereen aanspreekt. Een feest voor 
elk kind, iedere dag. 

Maar het is elke dag ook feest voor 
de leiders. Hieraan is dan ook 
geen gebrek. Voor elke groep twee 
leiders, die graag met kinderen 
bezig zijn. Natuurlijk is het op de 
eerste plaats vereist dat ze de kin-
deren goed kunnen begeleiden op 
de ontelbare fijne momenten. Ze 
moeten soms ook kunnen omgaan 
met valpartijtjes en het dimmen 
van overenthousiaste kinderen. De 
stoeimomenten tijdens de pauzes 

Kom op meiden, tempo, 1992.

Een spelletje met een dobbelsteen voor de allerjongsten, 2013.
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zijn geweldig. De jonge rennertjes 
krijgen  sommige jonge leiders zo 
gek, dat deze zich laten insmeren 
met een bodylotion van modder 
met als ingrediënten gras, zand 

en water. Dit laten de juffen en 
meesters op school niet toe. Hier 
wel. Meesterlijk toch? 

Voorbereiding

We gaan weer trainen met ons 
kleinkind om het evenement als 
7-jarige knul vol te kunnen blijven 
houden. 

We vertellen hoe leuk zijn moe-
der en zijn oom het al die jaren 
gevonden hebben. Hoe onze twee 
nichtjes jarenlang genoten hebben 
van deze logeervakantieweek in 
Baarle. Hoe boos zijn moeder is 
geweest, toen wij als ouders, echt 
per ongeluk, een dag te vroeg een 
vakantie in de Franse Alpen ge-
boekt hadden. Dat ze de zaterdag 
niet meer kon meemaken. Dat ze 
tot het Meer van Annecy 1000 km 
lang geen woord gewisseld heeft in 
de auto, alleen maar geslapen. Van 
moeheid, maar ook van boosheid. 
Hoe leuk zijn vader het later vond, 
toen hij, verliefd op zijn moeder, 
ook een week als leider mee mocht 
rijden. Een hele week bij zijn lief…

Op het erepodium staan is een enorme prestatie, 1979.

De hele leiding van 1979. Nu zijn er ongeveer 180 vrijwilligers.

We laten ons niet kisten mannetje, 
1987. Klasgenootjes en vriendinnetjes in één groep, 1986.
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Waarom zo leuk? 

We checken of de beweerde feiten 
van de succesformule wel kloppen. 
Op bovenstaande vraag komen 
verrassende uitspraken van een 
jong kind. “Het is zo leuk, omdat ik 
dan lekker over de weilanden kan 
kijken, vol bloemen. Dat vind ik zo 
mooi. De pauze is echt heel lang, 
veel langer dan op school. Dan 
kun je fijn spelen op een heel groot 
grasveld. De spelletjes zijn ook 
grappig! Je ziet de hele week je 
vriendjes. Je krijgt van je sponsor 
iets lekkers, soms een frietje in een 
échte friettent. Op de laatste dag 
ook een leuk cadeautje, bijvoor-
beeld iets wat je tegen de muur 
kan gooien. Je kunt ook een prijs 
winnen.”
En het fietsen dan? “O ja, natuur-
lijk, fietsen is ook leuk met hele 
lieve leidsters. Maar we moeten 
wel goed opletten, zodat we niet 
vallen.” Volgens ons denkt hij aan 
zijn val vorig jaar. Hij had een 
flinke deuk opgelopen. In zijn helm 
wel te verstaan. “Gelukkig dat ik 
die van mijn papa en mama moest 
ophouden,” zegt hij nú.

Het thuisfront

De dagindeling van ons als ouders 
is ons altijd bijgebleven.
De eerste vakantieweek voerden 
we niets uit. Nou níets is wat veel 
gezegd: 
Vier jongelui uit bed trommelen. 
Hoe ouder ze werden hoe moeilij-
ker dat dat lukte.
Vier lunchtrommels vullen met veel 
brood en fruit. De nodige ‘drin-
kenkietjes’ vullen. Zorgen dat ze 
allen op tijd weg zijn. Meestal ze 
wegbrengen om het verloop van de 
vorige dag te horen. De kleinsten 

uitzwaaien was natuurlijk een 
must. De nieuwtjes werden uitge-
wisseld en we werden automatisch 
op de hoogte gebracht van alle wel 
en wee in het dorp.
Vervolgens boodschappen doen, 
vaak pastagerechten, want de toer-
renners deden dat blijkbaar ook. 
Ik zie de appelmoes nog door de 
zorgvuldig gekookte spaghetti met 
verse tomatensaus geroerd worden. 
Niet om aan te zien, eeuwig zonde.
‘s Middags even wat niksen, soms 
wat koffie drinken met kennisjes en 
de jongsten ophalen.
Het vierspan ging voor het eten in 

De jongsten van 2013 met hele lieve leidsters.

Smaakt die van jou ook zo lekker? 1979.

bad voor de nodige grote schoon-
maakbeurt. 
Tijdens het eten kwamen de 
verhalen los. Na het eten nog wat 
spelletjes doen, in het toerkrantje 
kleuren en puzzelen, of een wan-
delingetje maken met een ijsje als 
beloning.
De fietsen werden door manlief 
’s avonds na zijn werk grondig 
gecontroleerd.
Indien nodig de shirtjes nog was-
sen en drogen voor de volgende 
morgen. Nee, níet strijken.
Allen op tijd naar bed. De jong-
sten sliepen vrijwel meteen. Onze 
eigen kinderen verdwenen later als 
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leid(st)ers na het eten als een ha-
zewind naar het ‘crisiscentrum’. Er 
was geen tijd om te helpen afwas-
sen. Ze moesten immers uitslagen 
inleveren, verslagen maken, toer-
krantjes samenstellen en vouwen, 
veel gekheid maken, misschien 
wel verliefd worden, nog een paar 
pilsjes drinken om het af te leren. 

Het werd altijd een lange avond-
vullende voor- en nabespreking tot 
diep in de nacht… Laten we de 
spaghetti-avond niet vergeten. Plus 
de slotavond na de prijsuitreiking. 
Het bleek de jus op het geheel. Wij 
zullen echt niet de enige ouders 
zijn, die in die week wel eens een 
te korte nachtrust hebben gehad.

Toerkrantjes vouwen in het crisiscentrum, 1978.

De spaghetti-avond voor de leiding, 1987.

Ze gaan er voor, deze stoere rennertjes uit 1971.

Een blik naar de toekomst

Hoe moeten we dit fantastisch 
gebeuren toekomstgericht zien? 
Dat wil zeggen: Hoe verder?  “De 
basisformule zal wel gehandhaafd 
blijven. Het is een ijzeren formule 
gebleken. De verantwoordelijkheid 
voor zo’n grote groep fietsers is 
zwaar, maar de goede logistiek en 
de grote inzet van vele gemotiveer-
de vrijwilligers maken dit evene-
ment nog steeds mogelijk. Variaties 
aanbrengen in routes door nieuw 
aangelegde fietspaden gebeurt elk 
jaar. Gebruik maken van de social 
media, radio- en  televisieopnames 
blijven altijd mogelijk. Leuke initia-
tieven worden genomen, zoals een 
VIP-ploeg van ouders, burgemees-
ter en colleges laten meerijden. 
Een groepssamenstelling van kin-
deren met een beperking, begeleid 
door hun ouders, geeft de orga-
nisatie en de betreffende ouders 
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heel veel voldoening. Ook zij horen 
erbij! Er komen elk jaar wel goede, 
soms grandioze ideeën.”
Plots valt er een stilte van wel 
dertig seconden bij dit echtpaar. 
Dan komt er het korte veelzeg-
gende zinnetje: “We doen gewoon 

deur.” Daar is toch geen speld tus-
sen te krijgen. Alleen bevestiging 
mijnerzijds: “Natuurlijk doen jullie 
gewoon deur.” Ik denk erach-
teraan: Aan zo’n feestelijk breed 
sociaal gebeuren voor jong en oud, 
voor iedereen van ons dorp, mag 

je geen einde maken. De derde 
generatie zit er al aan te komen om 
lekker mee te doen. “Zing, vecht, 
huil, bid, lach en bewonder!”, zong 
Ramses Shaffy eens. Evenzo: “We 
zullen doorgaan…” Ook wij hier 
in Baarle! Op de radio hoor ik een 
bevestiging: “Formidable, formida-
ble!” Is dat telepathie?
 

Wist u dat?

-  Dat men beweert dat de artsen 
in Baarle schijnbaar onderling 
een afspraak hebben? Een arts 
is tijdens de W6D elk moment 
‘standby’. Dat de artsen het 
verder die week veel rustiger 
hebben dan in andere vakan-
tieweken? Bijna geen huis-, 
tuin- en keukenongelukjes, want 
nagenoeg iedereen zit op de 
fiets. Dat de fietsongelukjes door 
de goede begeleiding in verhou-
ding heel erg meevallen. 

-  Dat een zogenaamde VIP-ploeg 
van 25 jaar geleden, bestaande 
uit 10 enthousiaste ouders, 
gezamenlijk tijdens een foto-

Een fotosessie op het klimrek, 1987.

Een bloedfanatiek rennertje wint de 
groene trui, 1992.

Daar doe je het voor... een kiss van de 
toer-miss, 1987.

Deze lieverdjes zijn in goede handen zoals u ziet, 1992.
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sessie door een klimrek zakte. 
Dat vervolgens diezelfde ploeg 
onderweg door het warme dor-
stige weer extra trappistjes had 
gedronken. Dat de pastoor van 
destijds, die deze dag toevallig 
ook meereed, een niet zo snelle 
drinkster hielp met het glas leeg 
te maken. Klok, klok, klok, leeg 
was het glas! Oefening baart 
kunst? Dat de benen van deze 
ploeg in het tweede gedeelte van 
de dag erg zwaar gingen wegen. 
Dat de organisatie die ploeg 
beloonde met extra zaklopen: 
met tweeën in één zak. Als toetje 
werd een bekend langdurend 
loopspelletje geserveerd. En 
maar lopen met die loodzware 
benen. Zelfs het schoonheids-
ideaal om lekker vlug bruin te 
worden, werd die dag afgestraft: 

Een VIP-ploeg van ouders in 1987. Het klimrek is nog 
heel.

alle armen, schouders, benen en 
billen waren verbrand. De ploeg 
was totaal afgebrand. Letterlijk 

en figuurlijk deurgezakt. De Very 
Important People van die dag 
waren als heuse VIPS behan-
deld…

-  Dat er toen geruchten gingen, 
dat de VIP-ploegen van burge-
meesters, colleges en gemeente-
raden in die week met dezelfde 
honneurs behandeld waren.

 
Slot

Op een kwartetkaartje van de 
Jumbo lees ik: Wieler6daagse; 
Evenement van jewelste met in 
2013 meer dan 700 deelnemers, 
die gedurende zes dagen met 
sport, spel en fietstochten de eerste 
vakantieweek doorkomen. Het 
laatste woordje klinkt in mijn ogen 
ietsje vermoeiend. Oké, er zullen 
beslist kinderen moe zijn na zo’n 
intensieve week vol sport en spel. 
Maar ikzelf ben ervan overtuigd 
dat voor 99 % van de deelnemer-
tjes de W6D-week omgevlogen 
is, waarin hun vermoeidheid van 
ondergeschikt belang is. Waarin 
hun plezier hoogtij viert. 
Op zaterdag rennen jaarlijks alle 
ouders en grootouders met hun 

Ik mocht voor de eerste keer mee en ik heb het gehaald, 1986.
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Vlak voor de prijsuitreiking op de zaterdagavond. De klus is 
bijna geklaard, 1986.

armen vol W6D-bloemenboeketjes 
als beloning naar al die dappere 
rennertjes en vrolijke leiders. De 
feestelijke ereronde door het dorp 
wordt elk jaar met een voortdurend 
enthousiast applaus begroet door 
de vele toeschouwers. ‘s Avonds 
wacht ieder nog een hele leuke bij-
eenkomst. De locatie loopt dan vol 
pasgewassen koppies in vrolijke 
zomertenuetjes, gevolgd door trotse 
ouders. 

De klus is geklaard. Dé Wieler-
zesdaagse is weer ten einde. Op 
naar ‘50 jaar W6D’ in 2017. Niet 
de fiets op als belegen 50-jarige 
Sarahs en Abrahammen, maar als 
kwieke jonge blommen en ener-
gieke jonkmannen.

Er is maar één juiste conclusie: 
We doen gewoon deur!

De massale aankomst op de Loswal, 2000.

De ereronde in de Nieuwstraat, 1987. 
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In deze aflevering vermelden 

wij weer een uitgebreide serie 

schenkingen die bij Amalia bin-

nenkwam tussen 26 januari en 

15 april 2014. Alles wat leden 

ons schenken, wordt met zorg 

bekeken. Wat ons past, nemen we 

op in een van onze verzamelingen. 

Vaak ontvangen wij spullen – dat 

geldt vooral voor boeken – die niet 

in onze doelstelling passen. Daar-

voor wordt als het even kan een 

passende bestemming gezocht. 

Boeken gaan altijd naar een 

kringloopwinkel, die de opbrengst 

besteedt aan goede doelen. ‘Arme 

Amalia’ blijft zeer geïnteresseerd 

in oude paperassen, foto’s en bid-

prentjes en in alles wat u verder 

aan ons wilt toevertrouwen.

Wij vermelden met genoegen 
de volgende schenkingen.

Een smeerkannetje – twee oude 
bandrecorders met enkele geluids-
banden – oude foto’s – dozen vol 
boeken, waartussen een aantal die 
zeer welkom zijn in onze biblio-
theek – een stapel schriften met 
gedichten, liedjes en voordrachten. 
Ze zijn in heel mooi handschrift 

Arme Amalia (84)

ANTOON VAN TUIJL

volgeschreven tussen 1880 en 
1960. – vier toneelstukken – een 
sigarenkistje van A. Loots – een 
lidkaart van de Belgische Media-
theek. Een afdeling hiervan werd 
opgezet in de bibliotheek door de 
eerste Baarlese opbouwwerker 
Mark Vandenbussche – een souve-
nir van de ‘Tabakshop’ uit Baarle-
Hertog – een grote ingelijste prent 
van Koning Albert I – een oud 
kerkboek – enkele woordenboeken 
– een exemplaar van ‘Bijdragen tot 
de geschiedenis van Baerle’ door 
Rector van den Broek – een doosje 
met kaarsen en servetten in Delfts 
blauw – een groot aantal foto’s, 
documenten, boekjes, brochures, 
knipsels, leerlingenwerkstukjes en 
brieven, afkomstig van de Maria 
Reginaschool en de Zevensprong 
– een oranje wimpel, gemaakt 
b.g.v. het koperen ambtsjubileum 
van Koningin Juliana. Baarlese 
vrouwen droegen die mee toen ze 
deelnamen aan het defilé bij paleis 

Soestdijk. Het verhaal gaat dat 
de koningin de Baarlese delegatie 
zag en toen opmerkte: “U komt uit 
het dorp van de casino’s!” – een 
diafilmprojector met enkele filmrol-
letjes erbij – een stapelset bronzen 
maatbekertjes. (Weet iemand wat 
hiermee gemeten werd?) – een 
steekschepje, waarschijnlijk voor 
het nemen van monsters. (Weet 
iemand wat hiermee gemonsterd 
werd?) – een leervetpotje met 
houten dop – een serie oude tot 
zeer oude foto’s, paperassen en 
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prentbriefkaarten – enkele rap-
porten over Baarlese en regio-
nale zaken – enkele kaarten – een 
ingelijste oorkonde van ‘Baarlenaar 
van Jaar’ van de Werkgroep 1000 
Jaar Baarle – een getuigschrift voor 
een Plechtige Communie – een 
ingelijst getuigschrift van de R.K. 
Militaire Vereniging uit 1935 – een 
ingelijste prent van de Landstorm-
dag Barneveld 1935 – een serie 

schoolfoto’s – een aantal schriften 
met administratie en kinderver-
halen – een tegeltje met ’10 Jaar 
Zevensprong’ – een serie devotie-
prentjes – een oude schoolplaat 
– een uitgebreide encyclopedie 
van de Tweede Wereldoorlog – een 
doopjurkje – een oude gemeen-
teplattegrond – twee oude VVV-
folders over Baarle – twee mokken, 
uitgegeven b.g.v. de opening van 

het gemeentehuis in Baarle-
Nassau – drie ‘Lourdeskoeriers’ uit 
1962 – een Veilig Verkeer Diploma 
uit 1954 – een werkboekje Vak-
opleiding Bouwbedrijf 1956/1957 
– een waterschapskaart van 
Breda-Baarle - Schoolschriften 
met geschiedenis, aardrijkskunde, 
algemene kennis en bouwkunde 
– verschillende leesboekjes – 
een huurbewijs voor een auto 
– twee lidkaarten van Gloria uit 
1956/1957 en 1957/1958 – een 
album met TV-zegels – twee grote 
dozen vol met bidprentjes en rouw-
brieven. Daar hebben onze stam-
boomonderzoekers weer een flinke 
sorteerklus aan. Maar ze zullen blij 
zijn met de aanvulling van onze 
verzameling – een oud scharnier 
en twee oude vloerplavuizen. 

Bijzonder is, dat we nooit iets had-
den van het verdwenen klooster 
St.Catharinaberg. Nu komen er 
plotseling resten boven de grond 
van een bijgebouw van het kloos-
ter. Deze stukken komen van de 
voormalige bakkerij en brouwerij 
van het klooster (zie een foto van 
het oude scharnier en de twee 
oude vloerplavuizen op blz. 68).

Wij vermelden ook de gulle 
gevers.

Jeanne van der Flaas – Jo de 
Jong – familie Olislaegers  - Louis 
Verschueren – Femie Lückman 
– Stan Aarts (via Tiest Hurks)  – 
Zuster Anita Murmans – Corrie 
Hedrickx – Fien van Dijk – Kees 
Kokx – Nicole Ragas-Joosen – Jan 
van Gorp –  Henry Evers - familie 
Willemsen-Vlaminckx – Jacqueline 
Janssens-van Gool en een paar 
onbekende gevers.

Heel hartelijk dank en tot volgende 
keer. 
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Kijk ik naar een boom, dan zie ik 
hemel en aarde in elkaars armen!

(Fragment naar Hans Andreus uit ‘Dichter bij bomen’) 
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ANDRÉ MOORS

Wat een feest was het op zon-

dagmiddag 13 april toen aan de 

Nonnenkuil de extra Van Wirs-

kaante met als titel ‘Het geheim 

van de Nonnenkuil ontrafeld’ 

werd gepresenteerd. Voor het zeer 

talrijk opgekomen publiek - leden 

van Amalia, buurtbewoners en 

genodigden - werd het een onver-

getelijke middag, vooral omdat 

pastoor van Herdegom, zuster 

Anna d’Adama en Amalia van 

Solms voor die gelegenheid speci-

aal uit de hemel waren gekomen 

om deze activiteit bij te wonen. 

De drie hemelse hoofdrolspelers 
zorgden voor talloze lachsalvo’s 
bij de aanwezigen. Pastoor van 
Herdegom had de opdracht van 
God meegekregen om bij binnen-
komst de aanwezigen te zegenen 
met wijwater. De ook aanwezige 
pastoor Jan Braspenning van de 
Remigiuskerk heeft het geweten. 
Op de eerste rij zittend kreeg hij de 
volle laag! 

Pastoor van Herdegom had ook 
nog een waarschuwing voor de 

Nonnenkuil: de hemel op aarde!

aanwezigen. In de hemel ziet men 
volgens hem alles wat we hier 
op aarde uitspoken. Een gewaar-
schuwd mens telt voor twee....

U vindt op onze website 
www.amaliavansolms.org een 
uitgebreid verslag met een groot 
aantal foto’s van deze bijzonder 
geslaagde activiteit. 

Oh ja, vergeet niet om de extra Van 
Wirskaante eens door te lezen!

U weet dan o.a. heel veel over 
het verblijf van de zusters Francis-
canessen in hun klooster aan de 
Nonnenkuil van 1717 tot 1785 en 
de destijds daarnaast gelegen Lore-
tokapel die pastoor van Herdegom 
liet bouwen in 1663.    
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Erg leuke reacties

We werden de afgelopen tijd vaak 
aangesproken door mensen dat 
ze een geweldige middag aan de 
Nonnenkuil hadden beleefd. Ook 
kregen we een aantal schriftelijke 
reacties. Hier volgen er enkele:

Jacques en Valentine Boone:
Beste André, 
Valentine en ikzelf feliciteren jou en 
je medewerkers van harte voor het 
fantastische schouwspel, waar-
bij de belichaming van E.H van 
Herdegom, Zuster Anna d’Adama 
en Amalia van Solms-  die zulk een 
belangrijke rol hebben gespeeld 
voor St Katharinaberg!- uit 
de hemel zijn neergedaald! Totaal 
onverwacht en origineel, met 
veel humor gepresenteerd! Het 
succes in de zaal was dan ook 
overweldigend! Spijtig dat van het 
spektakel vermoedelijk geen DVD 
is bewaard! 

Je boek betekent een rijke aan-
winst in de Baalse geschiede-
nis! Heel hartelijk dank ook voor 
je vriendelijke opdracht en ook 
voor  de lekkere Zuidam vanilleli-
queur uit Baarle-Nassau. 
Ik was erg blij aan het boek te mo-
gen medewerken. 

Met onze genegen groeten, 
Jacques en Valentine Boone,

Drs. Jan W.H. Werner:
Geachte heer Moors, dank voor 
uw publicatie. Het is een mooie 
aflevering geworden!

Met vriendelijke groet, 
Jan Werner, 
Conservator Kaarten & Atlassen, 
Kaartenzaal 
Bijzondere Collecties - Universiteit 
van Amsterdam 

Marja en Toon Jongenelis:
Het was weer geweldig wat er weer 
verteld en gespeeld werd. Hoe 
komt men er bij, om Pastoor van 
Herdegom, Amalia en zuster Anna 
d’Adama uit de hemel terug te 
brengen naar de Nonnenkuil! Mooi 
gespeeld en bedacht en André had 
de handen vol om pastoor van Her-
degom in de hand te houden. 

Zo zie je toch dat onze vereniging 
steeds verassingen heeft, maar 
je moet er even voor uit je stoel 
komen. Mooi beeldje en weer een 
leuke middag dank zij Amalia! 

Groetjes,
Marja en Toon Jongenelis

Zr. Marcelline en Zr. Medardo van 
het Franciscanessenklooster uit 
Oirschot: 
Mijnheer Moors / André,
Hartelijk dank voor de toegestuur-
de foto’s en waardering van onze 
aanwezigheid. Wij hebben er ook 
van genoten en zouden het niet 
graag gemist hebben. 

Een geweldige inzet hebben jullie 
aan deze presentatie gegeven en 
dat is beloond!!!
We hebben het aan onze zusters 
verteld en de foto’s op de leestafel 
gelegd ter inzage.
Mooie herinneringen hebben wij 
aan deze middag evenals de fami-
lie van de Ven die ook geïnteres-
seerd is in heemkunde.
Wij wensen u allen veel succes 
met dit prachtig werk. Dank!
Geef het door!!!

Zr. Marcelline en Zr. Medardo

Jef van Tilburg:
Beste André en anderen,
Wat een fantastische presentatie. 
Proficiat er mee uiteraard ook alle 

medewerkers voor en achter de 
schermen. Maar jij verdient als 
grote motor echt wel de meeste 
eer! Het boekje ziet er geweldig uit. 
Het is toch wel heel fijn zo’n uit-
gebreide reportage met veel foto’s 
te kunnen bekijken op de website. 
Dank daarvoor. 

Jef

Mil en Hild Segers:
Hallo Dré en Gerry,
Vrolijke foto’s gezien op de website 
van Amalia. 
Je bezorgde de aanwezigen een 
plezante namiddag Dré! Al wat 
gebladerd en gelezen in ‘de non-
nenkuil’. Knap werk!

Groetjes,
Mil en Hild

Peter Roost:
Geachte heer Moors,
Met veel genoegen denk ik nog 
terug aan de geslaagde presentatie 
van het extra nummer van Van 
Wirskaante van zondag 13 april 
jl., die zo uitstekend door u werd 
geleid. 

Ook de inhoud van dit nummer is 
bijzonder interessant en heeft de 
kennis betreffende enkele histori-
sche aspecten van Baarle-Nassau 
en Baarle-Hertog weer vergroot.

Met vriendelijke groeten,
Peter Roost
secretaris Geschied- en Heemkun-
dige Kring ‘Het Land van Thorn’

Enkele foto’s 

Uit het grote aantal foto’s die zijn 
gemaakt, heb ik er een paar gese-
lecteerd. Zij geven een goed beeld 
van deze zeer geslaagde activiteit.
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Antoon van Tuijl en André Moors helpen pastoor van 
Herdegom het podium op.

André Moors doet het bijna in zijn broek van het lachen bij 
de kennismaking met zuster Anna d’Adama.

Pastoor van Herdegom spreekt zijn misnoegen uit over de 
moderne kleding van huidig pastoor Jan Braspenning.

De zusters Franciscanessen Marcelline en Medardo uit 
Oirschot maken kennis met hun voorgangster, zuster Anna 
d’Adama.

Een gedeelte van het aanwezige publiek. Alleen maar lachende gezichten!
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Zoals u hebt kunnen lezen in 
de extra Van Wirskaante is het 
Mariabeeldje dat in het klooster 
stond, de enige tastbare herinner-
ing aan het verblijf van de zusters. 
Beeldhouwer Stan Grooten maakte 
een replica van het beeldje, dat 
in het bezit is van ons lid Roger 
Wouters. De replica is voortaan 
te bewonderen in het zuiltje aan 
de Chaamseweg, vlakbij de plaats 
waar het klooster stond.

Nieuwe ontwikkelingen

De bewoners van Chaamseweg 35 
in Baarle-Hertog hebben onlangs 
bij bouwwerkzaamheden achter 
hun huis nog enkele restanten 
gevonden van het gebouw van de 
zusters waarin de bakkerij en de 
bierbrouwerij gevestigd waren. 

De eigenaar vond namelijk een 
stuk van de fundering van dat 
gebouw, een paar oude vloerpla-
vuizen en een oud deurscharnier. 
Bovendien maakte hij en zijn 
buurman aan de Hoogbraak mij er 
op attent dat op hun perceelsgrens 
een oude stenen waterput aanwe-
zig is. Op basis van onze plaats-
bepaling staat het vast dat deze 
put behoorde bij het woonhuis van 

De drie hemelse bezoekers staan klaar om te wandelen 
naar de onthulling van het Mariabeeldje aan de 
Chaamseweg.

Op weg naar de onthulling van de replica van het 
Mariabeeldje. Er volgen nog veel meer mensen.

De drie hemelse gasten en de zusters Marcelline 
en Medardo bij het zojuist onthulde zuiltje met het 
Mariabeeldje.

Wat een chaos bij het vertrek terug naar de Nonnenkuil.

Voorzitter Ad Jacobs en Amalia van Solms hebben 
zojuist Bart Antens en zijn vrouw verrast vanwege hun 
gastvrijheid in hun bedrijfsruimte van Rijsbosch bv.
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In deze advertentie d.d. 27-9-1898 die te lezen was in de Haarlemse Courant, wordt het kloostercomplex wederom 
te koop aangeboden. In de voorafgaande jaren blijkt het klooster verbouwd te zijn en gebruikt geweest te zijn als 
lakenfabriek.

Een stuk puin dat behoorde tot de 
vroegere bakkerij en bierbrouwerij van 
de zusters.

Een oud deurscharnier en twee 
vloerplavuizen, eveneens van de 
vroegere bakkerij en bierbrouwerij.

De waterput die behoorde bij de 
woning van de biechtvader van de 
zusters. 

Advertentie uit de Rotterdamsche Courant d.d. 1-9-1793 waarin het kloostercomplex (incl. de Loretokapel) te koop 
wordt aangeboden.

de biechtvader, gelegen binnen de 
muren van het kloostercomplex. 
Prachtig toch! 

Dat is nog niet alles!
Wij wisten dat het klooster op 29 
augustus 1785 werd verkocht voor 
4.430 gulden aan Peter Franciscus 
Bastiaens (zie pagina 104 van 
de extra Van Wirskaante). Wat er 
daarna met het klooster is gebeurd, 
konden we in ons archiefonderzoek 
niet achterhalen. Met dank aan 
ons lid Frans Vermeer, weten we 
nu ook dat het kloostercomplex 
incl. de Loretokapel in 1793 door 
diezelfde mijnheer Bastiaens weer 
te koop wordt aangeboden. En in 
1808 wordt alles wéér te koop 
aangeboden. Het complex blijkt 
dan een aantal jaren in gebruik 
geweest te zijn als lakenfabriek. 
Deze nieuwe informatie is af te 
leiden uit twee dagbladadvertenties 
uit die tijd die Frans Vermeer vond. 
Geweldig toch!

Wellicht komen we later ook nog 
iets aan de weet over de sloop 

van het complex. Vaststaat dat 
die sloop vóór 1830 moet hebben 
plaatsgevonden. Op de eerste 
kadasterkaart uit die tijd komt het 
kloostercomplex niet meer voor 
(wel de kloosterhoeve en die staat 
er nog steeds).   
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JEANNY WOUTERS

Er worden heel wat foto’s van hem 

getrokken tijdens de Heilig Bloed-

processie en in veel reclame-

uitingen en aankondigingen is 

koning Melchisedeck uit deze 

jaarlijkse ommegang van Hoogs-

traten te zien. Vic Cornelissen 

uit Hoogstraten is lid van onze 

heemkundekring en wilde er wel 

iets meer over vertellen. Hij is oor-

spronkelijk afkomstig van Weelde, 

en ook daar lid van de heem. Zijn 

vrouw Willy Jacobs is van Baarle 

en daarom zijn ze ook geïnteres-

seerd in wat hier zo speelt.  

Op zondag 15 en 22 juni 2014 
en ook de donderdag er tussenin, 
is Vic Cornelissen weer Koning 
Melchisedeck. Hij kruipt in de huid 
van deze priester-koning uit het 
Oude Testament, en vormt samen 
met Abraham (zijn maat René 
Brosens doet dit al net zo lang als 
hij) en een tempelknaap die elk 
jaar wisselt (want ze groeien uit 
het pak), een vast element in de 
processie. Of ik het verhaal van het 
Heilig Bloed ken? 

Bijzondere gebeurtenissen
Vic Cornelissen is meer dan 25 jaar Koning Melchisedeck 

in de Heilig Bloedprocessie in Hoogstraten 

Legende

“Het is een legende en speelt al 
heel vroeg, al vóór 1380. In een 
boek uit de Boxtelse Sint Petrus 
wordt het voor het eerst verteld. In 
Boxtel was een priester Eligius van 
den Aker die tijdens het opdragen 
van een mis de kelk omstootte, na 
de consecratie. Wijn wordt dan het 
bloed van Christus. Hij verdoezelde 
dat, wilde de doeken stiekem in 
het geheim gaan wassen in de 
beek, maar hij kreeg de bloedplek-
ken er niet uit. Hij zat daarmee in 
zijn maag, had het steeds verzwe-
gen maar op zijn doodsbed heeft 
hij het dan opgebiecht. Hij liet 
zien waar hij de doeken verstopt 
had, had ze altijd in een kastje 
bewaard,” aldus Vic.

Hij heeft foto’s van een primitief 
schilderij, gemaakt in de tijd van 
de Beeldenstorm, waarop dit 
tafereel is afgebeeld. “De mensen 
uit die tijd zagen in de bebloede 
doeken wonden, die wilden ze 
vereren, er werd toestemming 
gevraagd aan Rome en die kregen 
ze in 1380. Boxtel werd het 
drukste pelgrimsoord van Bra-
bant tot 1648. Toen ontstonden 
problemen met de hervormden, 
en de doeken moesten in veilig-
heid worden gebracht. Ambrosius 
van Horne, hertog van Brabant, 
heeft in het geheim de doeken 
naar België gesmokkeld waar ze in 
de St. Michielsabdij in Antwerpen 
een tijd bewaard werden tot ze op 

Vic Cornelissen en zijn vrouw Willy Jacobs wonen al jaren 
in Hoogstraten maar zijn lid van Amalia van Solms.
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26 mei 1652 naar Hoogstraten 
werden gebracht. Daar was de 
grote Katharinakerk een goede plek 
voor bedevaarders. In Hoogstraten 
bestond al een ommegang, deels 
wereldlijk en deels godsdienstig. 
Al in 1457 was er die ommegang 
waaraan werd meegedaan door 
schuttersgilden uit de omgeving en 
waarin het Oud en Nieuw Verbond 
werden uitgebeeld en er waren 
ook wagens met taferelen uit de 
Bijbel,” vertelt Vic Cornelissen die 
zich in de historie verdiepte. “Vanaf 
1652 was het Heilig Bloed de 
grote attractie.” 

Terug naar Boxtel

Vic: “Het is nu 362 jaar geleden 
dat dit gebeurde, niet de 362e 
processie, want in de oorlogsjaren 
waren er onderbrekingen. In 1902 
was het een jubeljaar en werd 250 
jaar Heilig Bloedprocessie gevierd. 
Toen werd er ook een nieuwe pro-
cessie samengesteld die doorging 
tot na de Tweede Wereldoorlog. 
Dan is men nog eens aan een 
vernieuwing begonnen.
In 1924 vroeg de Boxtelse 
gemeenschap een deel van de 
doeken terug. Er was een klein 
doek, corporale, en een groot 

altaardoek. Het kleine doek is aan 
Boxtel teruggegeven en dat zijn ze 
daar blijven vereren en bewaren in 
een speciale kapel. Ook daar is een 
Heilig Bloedprocessie.” Wanneer 
die precies wordt gehouden weet 
hij niet.

Vernieuwingen

Na de Tweede Wereldoorlog in 
1952 werd het concept van de 
processie aangepast aan de mo-
derne tijd. Daartoe staken deken 
Josef Lauwerys en priester-kunste-
naar Remi Lens met de artis-
tieke medewerking van Kempense 
kunstenaars zoals Karel Aubroeck 
en Albert Poels de koppen bijeen 
en met veel eigen handenarbeid 
werden nieuwe kostuums en 
rekwisieten vervaardigd. De Heilig 
Bloedprocessie werd omgevormd 
tot de liturgische voorstelling van 
de Heilige Mis, dat werd de rode 
draad. In 1987 kwamen daar 
aanvullingen bij van het Oude 
Verbond. 
“In die periode ben ik in de proces-
sie gekomen, om het Oude Ver-
bond uit te beelden,” legt Vic uit. 
Hij herinnert zich ook nog hoe dat 
in zijn werk ging. Vic was in die 
tijd leraar aan het Klein Seminarie 

en hij had een baard.  ‘Wilde gij da 
niet doen, gij hebt het postuur en 
‘ne schone baard’  vroeg de pastoor 
aan hem. “De kleding moest op 
maat gemaakt worden. Ik kende 
de processie van vroeger, had als 
kind hier op school gezeten en ook 
meegedaan. Het was iets waar ik 
achter kon staan, een godsdien-
stige oefening. Ik kende de pastoor 
goed als collega priester-leraar. 
Vond het goed om dit te steunen, 
dingen die uitzonderlijk zijn daar 
staan we achter als gelovige men-
sen. Het is een middel om te tonen 
dat ge Christenmens bent.”

Melchisedeck

De eerste en tweede zondag na 
Pinksteren trekt de Heilig Bloed-
processie na de eucharistieviering 
door Hoogstraten. Eerst zijn er 
openingsgroepen met vlaggen van 
scholen, vendeliers, fanfare en de 
St. Katharinagroep. Ook oude pro-
cessievaandels worden meegedra-
gen en spandoeken en vlaggetjes 
die de geschiedenis van het Heilig 
Bloed vertellen. 
Het tweede deel van de processie 
is de uitbeelding van de Eucha-
ristie, met delen van de dienst. In 
de dienst van het woord worden 
drie lezingen verteld door lecto-
ren en het tafereel van Koning 
Melchisedeck, strijder Abraham 
en tempelknaap hoort daarbij. Vic 
legt uit hoe dat wordt uitgebeeld, 
diverse malen onderweg: “De 
tempelknaap giet de wijn in de 
kelk die ik meedraag op het brood. 
Abraham is verkleed als krijger, 
hij trekt zijn zwaard, legt dat neer, 
knielt en krijgt dan brood en wijn 
van koning Melchisedeck. Het is 
een teken van verbroedering tussen 
de strijder en de priester/koning. Ze 
hebben elkaar nodig en elkaar ge-
holpen. Melchisedeck offert brood 

Een foto van strijder Abraham, koning Melchisedeck en de tempelknaap uit de 
Heilig Bloedprocessie.
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en wijn, schenkt dat deel van zijn 
bezit, het is een symbolische daad 
van verbroedering.” Het tafereeltje 
hebben ze zelf verzonnen. “In het 
begin liepen we er zomaar wat bij. 
Toen hebben we aan de pastoor 
gevraagd ‘mogen we zelf iets ma-
ken’. Het is goedgekeurd.”

Zelfde mensen

Al vele jaren zijn het steeds de-
zelfde mensen die meelopen in de 
processie, alleen de kinderen wor-
den telkens vervangen. “Abraham 
kan niet meer zo goed knielen,” 
meldt Vic met een glimlach, maar 
ze hebben elkaar beloofd dit sa-
men te blijven doen. “René woont 
in Turnhout maar komt altijd voor 
de processie naar hier.” 

De kinderen zoeken ze er zelf bij, 
vroeger koos Vic iemand uit zijn 
klas, later hebben ook zijn klein-
kinderen gefigureerd en nu zoeken 
ze elders. 

Meer dan 300 mensen lopen 
mee in de Heilig Bloedprocessie 
in Hoogstraten. De eerste zondag 
heen, de tweede zondag dezelfde 
route in omgekeerde richting. 
Op donderdag tussen de twee 
zondagen in is er in de kerk een 
kleine omgang. En ook bij slecht 
weer wijkt men uit naar de Ka-
tharinakerk en wordt de processie 
ingekort. 

De kostuums zijn kostelijk en 
mogen niet nat worden. “De helm 
die ik draag is van polyester en 
deed pijn aan mijn voorhoofd. Ik 
heb deze mee naar huis genomen 
en geprobeerd de ronde vorm een 
beetje te vervormen, maar dat 
lukte niet. Nu heeft Willy er iets 
ingeplakt om het beter draagbaar 
te maken.” Vic herinnert zich ook 
dat de elastiek van de rok verduurd 
was enige jaren geleden. “Ik was 
deze bijna verloren in de proces-
sie, moest hem met mijn ellebogen 
zo omhoog houden,”  toont hij en 

Krantenknipsel van Vic Cornelissen die vaak symbool staat voor de Heilig 
Bloedprocessie.

Willy bevestigt dat ze vond dat hij 
er een beetje vreemd bijliep tijdens 
die processie. 

Interesse?

Dit jaar trekt de Heilig Bloedpro-
cessie van Hoogstraten op zondag 
15 juni noordwaarts:
Vrijhei – Van Aertselaerplein – 
Boxtelstraat – ‘s Boschstraat – G.. 
Segersstraat – Gelmelstraat. 

Op de tweede zondag trekt de 
processie zuidwaarts: 
Vrijheid – H. Bloedlaan – Kapel 
OLV – terug naar de kerk. 

De processie start steeds rond 
11.15 uur. Op donderdag is het 
Sacramentsdag en dan is er een 
plechtige misviering om 10.00 uur 
waarna de processie in verkorte 
vorm door de kerk trekt.
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HERMAN JANSSEN

In deze aflevering vertel ik u over 

Amalia’s WO1-herdenkingen van 

de voorbije maanden, zoals de 

WO1-wandeling naar het scha-

kelhuis, de heroprichting van de 

zendmast MN7 van het Belgische 

leger en de inhuldiging van de 

Dodendraadfietsroute ter gelegen-

heid van Erfgoeddag. Er wordt 

niet stilgezeten. Regelmatig zijn 

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

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (10)

er rondleidingen en lezingen, 

zowel voor verenigingen als voor 

scholen. Musea vragen om mede-

werking, tot in Luik en Berlijn. De 

pers filmt bij de draad of neemt 

interviews af. En de voorbereidin-

gen voor een meerdaagse busreis 

naar Verdun zijn volop bezig. In 

de bijlagen van deze Van Wirs-

kaante wordt u uitgenodigd om 

alvast voor die reis in te schrijven. 

De belangstelling is groot, aarzel 

niet te lang!

WO1-wandeling naar het 
schakelhuis

Op zaterdagmorgen 5 april 2014 
kwam een dertigtal geïnteresseerde 
wandelaars naar Weelde-Statie. Er 
werd gewandeld langs het traject 
van de vroegere dodendraad, tot 
aan het schakelhuis in Zonderei-

Verdun is de wereldhoofdstad van de vrede, vrijheden en mensenrechten. Het vredescentrum is 
gehuisvest in het vroegere bisschoppelijk paleis.
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gen. Onderweg werd aangeduid 
waar de draad exact gelopen 
heeft. Op diverse plaatsen werd 
verteld over de gebeurtenissen 
aan de draad. Zo schreef Pater 
Ed Loffeld, oprichter van onze 
heemkundekring: “Er was maar 
een paar meter afstand tussen de 
straat waar we konden ravotten 
en de suizende dodendraad, waar 
de wind langs de draden speelde. 
Ik heb medio 1915 deze draden 
zien spannen en na de oorlog zien 
oprollen… Ik heb honden jankend 
op de onderste draad zien vallen 
en in tweeën branden.” 

Onderweg passeerden we locaties 
waar in totaal minstens zestien 
mensen om het leven kwamen: 
Belgen, Nederlanders, Duitsers, 
Britten en Russen. Langs delen 
van het traject werd voorgelezen uit 
het boek ‘de Rakkers der Grenzen’. 
Het is een bijzondere ervaring om 
die verhalen te beluisteren op de 
plaatsen waar ze zich afspeelden. 
Al wandelend passeerden we een 
gebied dat door de ruiverkave-
ling behoorlijk ingrijpend wordt 
gewijzigd. Bij het schakelhuis op 
Gel werd koffie gedronken, waarna 
de groep langs de kortste weg naar 
Weelde-Statie is teruggekeerd.

Samenwerking met VVV

Ter gelegenheid van het WO1-
project hebben Heemkundekring 
Amalia van Solms en VVV Baarle-
Hertog-Nassau de handen in el-
kaar geslagen. Gezamenlijk werden 
wandel- en fietsroutes gecreëerd 
met de Eerste Wereldoorlog als 
centraal thema. Op deze manier 
wordt de bijzondere situatie van 
beide Baarles aan het grote publiek 
kenbaar gemaakt. Verenigingen 
met interesse voor een gegidste 
WO1-wandeling worden naar het 

VVV-kantoor doorverwezen. Scho-
len kunnen een gidsbeurt boeken 
via Tumult, het vroegere Jeugd en 
Vrede in Mechelen.

VVV-gidsen staan klaar voor de 
ontvangst van groepen. Amalia 
heeft hen van de nodige kennis en 
documentatie voorzien. Ook wordt 
de raadzaal van het Heemhuis 
gratis aan het VVV ter beschikking 
gesteld voor het vertonen van in-
leidende powerpointvoorstellingen 
aan groepen. Vanuit deze goede 
samenwerking nam VVV Baarle het 
initiatief voor een reconstructie van 
de zendmast MN7 langs het WO1-
Verzetspad. Amalia gaf financiële 
ondersteuning omdat deze vroegere 
zendmast van het Belgische leger 
een belangrijke meerwaarde voor 
het wandelpad betekent. Het voegt 
iets tastbaars toe.

De inhuldiging van de zendmast 
vond plaats op woensdagavond 16 
april 2014. Een veertigtal genodig-
den was daarbij aanwezig. 

Inhuldiging fietsroute

Op zondag 27 april 2014 werd 
de Dodendraadroute ingereden 
ter gelegenheid van de Vlaamse 
Erfgoeddag. Tot de laatste week 
was het bang afwachten of de 
bewegwijzering tijdig aangebracht 
zou zijn. Amalia stroopte samen 
met Regio West-Brabant de 
mouwen op en drie dagen vóór de 
inhuldiging stonden alle nieuwe 
fietsknooppunten in het veld. Er 
kon gereden worden! En zou het 
weer meewerken? We hadden niets 
te klagen, we kregen fraai fietsweer 
er gratis bij.

Het werd wederom een topper!   
Na afloop van deze activiteit 
ontvingen we louter positieve 
reacties. De combinatie van het 
uitleg krijgen bij de 15 informa-
tieborden langs de fietsroute, de 
uitstekende door Amalia betaalde 
lunch in de Castelhoeve en café In 
Holland (spek met eieren, brood, 
koffie of thee), de indrukwekkende 

De zendmast MN 7 - ruim 40 meter lang! - die op woensdag-avond 16 april jl. 
in Baarle werd ingehuldigd.
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Harry Benschop geeft uitleg bij een van de 
informatieborden.

Heerlijke lunch bij de Castelhoeve.

Mark van Elswijk komt veilig aan de andere kant van de 
dodendraad.

Aandachtig publiek bij de dodendraad.

Een omhelzing aan de dodendraad met dramatische 
gevolgen.....

animaties bij de dodendraad, het 
voordragen van oorlogspoëzie en 
het optreden van het Zondereigens 
mannenkoor bij café Schuttershof 
in Zondereigen, dit alles bleek een 
schot in de roos te zijn.

Tachtig leden van Amalia wer-
den getrakteerd op een gegidste 
fietstocht. Vanuit Baarle-centrum 
werd vertrokken in vier groepen 
van twintig. Later op de dag 
ontmoetten de vier groepen elkaar 
in Zondereigen, om de opge-
dane indrukken te delen en om te 
genieten van de animatie die door 
Erfgoedcel Noorderkempen werd 
aangeboden. Aan de Dodendraad 
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stonden acteurs van theater Straf 
Poejer. Een zendamateur ver-
stuurde berichten in morse. Bij het 
Schuttershof stond een Poppy-
molen voor de kinderen. Volwas-
senen konden er terecht voor een 
optreden van het Mannenkoor, dat 
bijzonder passende liederen uit de 
oorlog ten gehore bracht. Waar een 
klein dorp als Zondereigen groot in 
kan zijn! 

Dodendraadwandeling

Het Dodendraadpad in Zonder-
eigen was eind vorig jaar inge-

huldigd en wordt inmiddels druk 
bewandeld. Alle 5.000 folders 
zijn de deur uit. Een nabestelling 
is gebeurd. Op de website is de 
wandelfolder al meer dan duizend 
keer gedownload. 

Bij onze dodendraad werden een 
aantal filmopnames ingeblikt. Op 
5 april zagen we op NTR (Ned 2) 
een interview met Frans Van Gils, 
die bovendien als grensgids aan 
de slag moest. Ook Vlaanderen 
Vakantieland (Eén) en VTM-nieuws 
kwamen langs. Bij de geschreven 
pers onthouden we o.a. artikels in 
de Telegraaf, Elsevier en Knack. 
Laatstgenoemde bijdrage zorgde 
voor een enorme toeloop op onze 
website. We mochten een tijd 
lang meer dan 4.000 bezoekers 
per dag verwelkomen, voor 90% 
afkomstig uit België en slechts 6% 
uit Nederland. Het groot bezoe-
kersaantal leidde tot een fikse 
overschrijding van het toegestane 
dataverkeer, vooral veroorzaakt 
door het massaal downloaden van 
de ingesproken verhalen. Ondanks 
de overschakeling naar het grootst 
beschikbare abonnement (100 GB) 
werd in maart de limiet met maar 
liefst 86 GB overschreden, wat ons 
een pittige rekening opleverde.

Inwandelen van het 
WO1-Verzetspad 

Noteer 10 juli 2014 alvast in uw 
agenda. Tijdens een avondwan-
deling leiden gidsen van Amalia 
u dan rond langs het nieuwe 
WO1-verzetspad in Baarle-centrum 
(4,2 km). Voor deze wandeling 
moet u zich niet aanmelden. De 
officiële inhuldiging van deze goed 
gedocumenteerde wandelroute 
vond al eerder plaats, namelijk op 
zaterdag 26 april. Dankzij de vele 
WO1-activiteiten in Baarle kon 

Duitse militair bij de dodendraad.

Een volle zaal luistert bij Schuttershof naar het Zondereigens Mannenkoor.
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door VVV Baarle in samenwerking 
met Toerisme Provincie Antwerpen 
en de gemeente Baarle-Hertog de 
opening van het toeristisch seizoen 
worden binnengehaald. Voor dit 
evenement daagden maar liefst 
300 genodigden op.
 

Fietstocht naar relicten uit 
WO1 in Turnhout

Wie liever fietst, blijft evenmin op 
zijn honger zitten. Op 19 juli 2014 
staat een verrassende fietstocht op 
het programma naar tal van plaat-
sen in Turnhout die herinneringen 
aan de Groote Oorlog. De afstand 
is afhankelijk van de berijdbaar-
heid van de binnenwegen. Alleen 
bij geschikt weer fietsen we langs 
het vliegveld van Weelde-Statie. 
De totale afstand bedraagt dan 40 
km. Is het te nat of te droog, dan 
nemen we het Bels Lijntje en blijft 
de fietstocht beperkt tot 30 km. 
We bezoeken de bunkers aan de 
vaart, het treinstation, het kerkhof 
in de Kwakkelstraat, enzovoort. 
We zetten de fietsen ook aan de 
kant voor een WO1-wandeling in 
het centrum van Turnhout (2 km). 
In bijlage vindt u een uitnodiging 
voor deze activiteit. U kan zich 
nu inschrijven. Maximaal veertig 
deelnemers kunnen mee.

Vierdaagse WO1-heemreis

Van 2 tot 5 juli 2015 maken we 
een vierdaagse busreis naar de 
slagvelden bij Verdun, in Noord-
Frankrijk. Door de vele authen-
tieke overblijfselen wordt dit front 
gezien als uniek erfgoed. De 
Slag om Verdun (1916), tussen 
Frankrijk en Duitsland, is één van 
de meest bloedige veldslagen uit 
de geschiedenis. Het was een 
continue strijd van 300 dagen en 
300 nachten waarin 300.000 
mannen gedood werden of vermist 
raakten en 400.000 soldaten 
werden verwond. Een jaar na de 
eerste reisvoorbereiding ter plaatse 
volgde kort voor Pasen een tweede 
verkenning van de locaties die we 
willen bezoeken. Het programma 
onder voorbehoud vindt u hieron-
der:

Op donderdag 2 juli 2015 om 09u 
vertrekt de bus op de Loswal. U 
kan zelf een lunchpakket mee-
brengen of onderweg een maaltijd 
kopen in een wegrestaurant. Na 
aankomst in Verdun volgt een 
gegidste stadswandeling met een 
terrasje aan de Quaie de Londres. 
Daarna wordt ingecheckt in het 
hotel en volgt een diner. 

Vrijdag 3 juli begint met een 
uitgebreid ontbijt in het hotel. 
Vervolgens bezoeken we de slag-
velden ten westen van de Maas. 
We rijden naar het Duitse kerkhof 
in Consenvoye. Vervolgens staat 
het Amerikaanse monument in 
Montfaucon op het programma 
en wandelen wij door het totaal 
vernielde gelijknamige dorpje op 
de heuveltop. Vervolgens trekken 
we naar Romagne. Daar bezoe-
ken we het grootste Amerikaanse 
kerkhof in Europa, waar we hulde 
brengen bij het graf van Thomas 
Ansems (een oud-inwoner van 
Chaam). Dan volgt een rondleiding 
in het museum Romagne 14-18, 
privécollectie van de 45-jarige 
oud-Alphenaar Jean-Paul de Vries. 
We lunchen in de sandwicherie 
van zijn vrouw, Brigitte. Na de 
middag brengt de bus ons naar 
de gigantische mijnenkraters van 
Vauquois en naar de loopgraven 
van Le Mort-Homme, waarna het 
tijd is voor het avondmaal. 

Brug over de Maas en oude stadspoort van Verdun.

Kerkruïne van Montfaucon.
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Op zaterdag 4 juli blijven we ten 
oosten van de Maas voor een 
bezoek aan de ‘Rode Zone’. Ner-
gens ter wereld is de grond meer 
met bloed doordrenkt als op dit 
slagveld. We verkennen een fort 
vanbinnen en vanbuiten. We wan-
delen door de totaal vernielde en 
nooit heropgebouwde dorpjes Dou-
aumont en Fleury, ‘gesneuveld voor 
het vaderland’. De lunch is gepland 
in het nabijgelegen Restaurant des 
Pélerins. In het ossuarium van 
Douaumont kijken we naar een 
korte film over de Slag om Verdun. 
Tussendoor volgt een uitstapje naar 
de Tranchée des Baionettes. 

Na een rustpauze gevolgd door 
een diner in het hotel vertrekken 
we naar Haudainville voor het 
indrukwekkende massaspektakel 
‘Des flammes...à la lumière’, het 

grootste openlucht kijkspel over 
de ‘Groote Oorlog’. Er wordt aan 
deelgenomen door 550 vrijwilligers 
waarvan 250 acteurs. Er zijn 900 
kostuums, 1.100 projectoren en 
tal van speciale effecten. 

Dit alles staat garant voor een heel 
bijzondere emotionele beleving. 
We zijn getuige van vluchtende 
burgers die hun dorp nooit meer 
zullen weerzien. Van het leven in 
de loopgraven, waar Franse én 
Duitse soldaten vreselijk lijden door 
de kou, de modder en de nutteloze 
gevechten. Aan het einde volgt een 
enorme vreugde-uitbarsting ten 
gevolge van de wapenstilstand. 
Van geluk om de vrede, die ten 
koste van miljoenen overledenen 
en invaliden wordt teruggevonden. 
Verdun, als symbool van verzoe-
ning.

Op zondag 5 juli volgt na het 
inpakken een rondrit in de onder-
grondse citadel van Verdun. Vervol-
gens zijn we nog een paar uurtjes 
vrij in de stad. Vóór 22u arriveren 
we op de Loswal.

De meeste rondleidingen zijn met 
eigen gidsen. Antoon van Tuijl en 
André Moors zijn bereid gevonden 
om deze groepsreis samen met mij 
te leiden. Ook de andere gids-
beurten zijn in het Nederlands of 
worden simultaan in het Neder-
lands vertaald. 

U kan alvast uw naam opgeven 
voor deze reis. Zodra de namen 
bekend zijn, wordt het hotel vast-
gelegd. We logeren op een rustige 
locatie in Verdun in een familiaal 
driesterrenhotel van de Logis-
hotelketen.

In april 1914 woonde hier de hoefsmid van Fleury. Honderd jaar later bloeiden 
er massaal pinksterbloempjes. De natuur heeft het geheel vernielde dorp in 
bezit genomen.

Maanlandschap bij het fort van Douaumont.
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Charlotte Peys (°1987) is een 

masterstudent Illustratie aan het 

KASK in Gent. In het kader van 

haar eindproject maakte ze een 

getekende documentaire over 

Zondereigen (grondgebied Baarle-

Hertog). Als een ware antropoloog 

en onderzoeker verbleef ze in 

2013 geregeld in het dorp, hield 

ze een velddagboek bij en bezocht 

ze inwoners van het dorp. Ze 

maakte wandelingen, nam gelui-

den op, maakte foto’s en schetsen 

en gebruikte dit als inspiratie bij 

het creëren van tekst en tekenin-

gen over Zondereigen.

Door de financiële steun van 
LEADER (een Europees subsidi-
eringprogramma), School of Arts 
Gent en Heemkundekring Amalia 
van Solms was het mogelijk om 
het boek te laten drukken in een 
oplage die groot genoeg is om elk 
huishouden in Zondereigen een 
exemplaar te schenken. 

Zondereigen door de bril van
Charlotte Peys (5)

Graag nodig ik u uit op het toon-
moment dat op 3, 4 en 5 juni zal 
plaatsvinden in de parochiezaal 

van Zondereigen. Een aantal van 
de 82 tekeningen die in het boek 
opgenomen werden, zullen er 
tentoongesteld worden. 

Daarenboven kunnen de inwoners 
van Zondereigen op deze dagen 
het boek komen ophalen en is het 
voor andere bezoekers mogelijk om 
het boek in te kijken. 

Aan de inwoners van Zondereigen:
Indien het voor u niet mogelijk is 
om op één van deze momenten 
het boek op te halen, laat me dan 
iets weten. 
U kan me bereiken via 
charlottepeys@gmail.com of 
me bellen op het nummer 
0494/11.25.31. Ik probeer ervoor 
te zorgen dat het boek alsnog bij u 
terecht komt.

WAT? — TOONMOMENT 
WANNEER? — 3, 4 & 5 juni 2014
WAAR? — Parochiezaal Zondereigen 
  Zondereigen 84 / 
  2387 Baarle-Hertog
OPENINGSUREN?  — van 10u tot 13u 
  van 14u tot 17u
  van 19u tot 21u
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Gedurende de afgelopen 15 

jaar ben ik als redactielid / 

eindredacteur actief geweest 

voor ons mooie heemblad Van 

Wirskaante. Dat heb ik altijd 

met enorm veel plezier en vol-

doening gedaan. 

Een jaar geleden heb ik bij het 

bestuur aangekondigd dat dit 

nummer van Van Wirskaante 

het laatste zal zijn waaraan ik 

zal meewerken. Ik voel dat ik 

na zo’n lange tijd mij met hart 

en ziel voor Van Wirskaante 

ingezet te hebben, toe ben aan 

iets anders. Ik spreek overigens 

de verwachting uit dat mijn 

opvolgers voor een uitstekende 

voortzetting gaan zorgdragen.  

Het waren mooie jaren! De arti-
kelen die ik schreef en de foto’s 
die ik daarvoor maakte of op-
zocht, het leverde mij ontzettend 
fijne contacten op met velen van 
u. Daarvoor wil ik u hartelijk 
dank zeggen. Ook de contacten 
met en inzet door medewerkers 
van de Koninklijke Drukkerij de 
Jong bv, speciaal Bart Van Deun 

Het was mooi!

en Marc Nooijens, waren voortref-
felijk.
Doe ik dan niets meer voor Amalia? 
Natuurlijk wel. 
Het verzamelen van foto’s en films 
van Baolse mensen, straatbeelden, 
verenigingen  en gebeurtenissen 
blijven mijn interesse houden. De 
komende jaren zal ik zeker af en 
toe een foto- of filmvoorstelling 
verzorgen. De eerste komt er trou-
wens al aan: noteer in uw agenda 
zaterdagmiddag 15 november. 
Dan verzorg ik een fotopresentatie 
met als titel: ‘Baarlese mensen en 
gebeurtenissen uit de afgelopen 
30 jaar in beeld’. Ik maak dan 
een selectie uit een fotoschenking 

van Kees en Gerda Norbart. Een 
schenking die uit duizenden 
foto’s bestaat! 
Ook zal ik zeker af en toe nog 
wel activiteiten van Amalia mee 
helpen organiseren.

Rest mij u nogmaals hartelijk te 
bedanken voor de fijne contacten 
en de gekregen waardering. Het 
deed mij deugd!
Wij zien elkaar ongetwijfeld 
bij een van de vele activiteiten 
van de ‘schoonste’ vereniging 
van Baol, Ulicoten, Castelre en 
Zondereigen. 

Hartelijke groet,
André Moors
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ANTOON VAN TUIJL

Het zal onze lezers niet ontgaan 

zijn dat nog onlangs een belang-

wekkend stuk van onze dorpsge-

schiedenis werd ontrafeld. Het 

hele verhaal van een voormalig 

klooster werd u in een prachtige 

extra uitgave van Van Wirskaante 

aangeboden. Zo zal het u nu dus 

bekend zijn dat het klooster van 

de Nonnenkuil in Baarle werd 

gesticht als gevolg van onenigheid 

tussen twee godsdiensten.

De andere kant 

De Vrede van Munster in 1648 
maakte een eind aan de oorlogs-
handelingen tussen de noordelijke 
Nederlandse provincies en de 
Spaanse legers. De zelfstandig 
geworden noordelijke Nederlanden 
voerden het protestantisme in als 
staatsgodsdienst. Alles wat met het 
katholieke geloof van doen had, 
werd verboden. De parochiekerken 
werden in beslag genomen en 
bestemd voor de Hervormde ere-
dienst. In onze grensstreek zochten 
de katholieke gelovigen op plaat-
sen juist over de grens – dus op 
Spaans gebied – een goed heenko-
men om hun godsdienst te kunnen 
beleven. De kapel van Nieuwkerk, 

De toestand van de Hervormde Gemeenten in 1844

Protestant tegen katholiek

de Bernarduskapel in de Bollekens, 
de Luciakapel en het klooster van 
Meersel-Dreef herinneren daar nog 
aan. De extra Van Wirskaante geeft 
ons een ander voorbeeld van wat 
de protestantse overheersing in die 
tijd teweegbracht. Een compleet 
klooster verhuisde om voort te 
kunnen bestaan, van Noord-Ne-

derlands, protestants gebied, naar 
Zuid-Nederlands katholiek gebied.
Het is niet verwonderlijk dat wij in 
onze katholieke streek dit zwarte 
deel uit de geschiedenis vooral 
vanuit katholiek oogpunt beschou-
wen. Waarom zouden we ook niet 
eens naar de andere kant kijken. 

Kerkbode

Een paar jaar geleden kreeg ik van 
John van Raak uit Chaam een 
tekst aangereikt, die afkomstig is 
uit een hervormd tijdschrift. Het 
stond in de ‘Evangelische Kerk-
bode’, vierde jaargang, uit 1844. 
Dit blad werd uitgegeven door Jo-
hannes van der Heij en Zoon. Het 
artikel beschrijft ‘de tegenwoordige 
toestand der Hervormde Gemeente 
te Chaam, met onderhorigheden’. 
Het geeft een goed beeld van de 
vijandige sfeer tussen protestanten 
en katholieken in die tijd. In Baarle 
uitte die vijandigheid zich zelfs wat 
sterker dan elders in de regio.
Wij nemen de tekst uit 1844 let-
terlijk over.

Chaam

De gemeente Chaam telt on-
geveer 1200 zielen, waaronder 
nagenoeg 50 Protestanten (1). 
Velen dezer laatsten zijn of hoog 
bejaard, zonder vrouw of kroost, 
of gehuwden met Roomsch-Ka-
tholieke vrouwen, en kinderen.
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De meesten zijn behoeftig, of ver-
dienen nauwelijks hun dagelijks 
brood. Zeer weinigen zijn gegoed. 
De, voor Noord-Braband, vrij 
bemiddelde Diakonie ondersteunt 
de behoeftigen ruim en verschaft 
den geloofsgenoten werk, en heeft 
ene aanzienlijke hoef aangekocht, 
waarop thans een huisgezin, uit 
elf personen bestaande, woont. 
Om echter dit gezin te kunnen 
houden, moet zij dikwerf zware 
opofferingen doen. Zij heeft dus 
vooreerst van het voornemen om 
hoeven te kopen of te bouwen af-
gezien, overtuigd, dat zulks haar 
geheel vermogen zou verslinden, 
en zij denkt er ernstig over om 
huizen te zetten, en deze, op 
billijke voorwaarden, aan gepensi-
oneerden te verhuren.
Er moet iets gedaan worden, om 
de Gemeente, die haren gehelen 
ondergang nabij schijnt, in stand 
te houden.
Er is eendragt tusschen de 
Roomsch-Katholieke en de Her-
vormde Gemeenten te Chaam, 
die noch de Pastoor noch de 
Predikant tracht te verbreken. 
De Roomsch-Katholieken heb-
ben vooral vele redenen om de 

Hervormden te ontzien (2). Niet 
alleen verdienen velen hun brood 
bij de gegoeden, de Diakonie en 
de Kerk, maar zij hebben ook geld 
van dezelve op hunne woningen 
en landerijen, of wonen in huizen 
die geheel of bijna geheel der 
Diakonie toebehoren.
De Protestanten oefenen hunne 
Openbare Godsdienst uit in de 
Groote of St.Anthoniuskerk, een 
eerwaardig gebouw uit de XVde 
eeuw (3). Met de Openbare, 
nemen zij ook zeer getrouw de 
huiselijke Godsdienst waar. Be-
halve des zondags voormiddag, of, 
wanneer de combinatiën vervuld 
worden, des avonds, en (hetgeen 
de tegenwoordige Predikant 
ingevoerd heeft) op den dag wan-
neer het Heilige Avondmaal wordt 
bediend, des voor- en namiddags, 
komt de Gemeente ook, sedert 
eenigen maanden, om de veertien 
dagen des woensdag-avonds 
Godsdienstig bijeen. Alsdan 
wordt (hetgeen sedert menschen 
geheugen noch alhier, noch in de 
combinatiën heeft plaats gehad) 
de Heidelbergsche Kathechismus 
verklaard. De kerk is dan niet 
minder vol dan gewoonlijk, en de 

ambtenaren van Gilze en Alphen, 
ja van Riel en Alphen Oosterwijk, 
zijn, zoo mogelijk, ook bij die 
Godsdienstoefening tegenwoor-
dig. Het is zelfs geen vreemd 
verschijnsel, dat ambtenaren drie 
uren ver gaan om deze bijeen-
komst te kunnen bijwonen (4) .
De Leeraar geeft des zondags te 
voren de psalmen en gezangen op 
die des woensdags-avonds zullen 
gezongen worden (5). Ook hebben 
zich de meeste leden verbonden, 
om den Kathechismus van buiten 
te leeren, en de vragen beurte-
lings openlijk te beantwoorden. 
De woningen veler Hervorm-
den weergalmen nu soms hele 
avonden van het Psalmgezang, 
ter voorbereiding voor de woens-
dagavond Godsdienstoefeningen, 
terwijl men zich in andere bezig 
houdt met het leeren van den 
Katechismus. Ook zorgt de Lee-
raar, dat het niemand aan nuttige 
boeken ontbreekt, waarmede men 
zich gedurende de lange winter-
avonden kan bezig houden.

Chaamdijk 

Eene buurt onder Chaam, waarin 
thans één Gereformeerd ambte-
naar woont.

Snijders Chaam    

Eene buurt onder Chaam, 
bijna drie kwartier van het dorp 
gelegen. Hier woont één Protes-
tants gezin, bestaande uit zeven 
personen, en een Protestantsch 
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ambtenaar. Vroeger bestond hier 
eene kapel, welke eenige jaren 
geleden afgebroken is geworden. 
Het heugt nog bejaarde men-
schen, dat er eenmaal in het jaar 
in gepredikt werd.

Reijen

Het heugt nog bedaagden, dat 
alhier, toen de plaats met Gilze 
gecombineerd was, gepredikt 
werd. Sedert lang wonen hier 
geene Protestanten meer.

nering der Gemeente met Chaam, 
is zij geheel te niet gegaan. Er zijn 
thans, behalve een paar ambte-
naren, geene Hervormden te Gilze 
meer. De nog levende kosterin 
heeft meermalen verhaald, dat de 
laatste Predikant, Flodorp, in het 
laatst, met pistolen gewapend, den 
preekstoel moest beklimmen.

Valkenburg, onder Gilze

Het buitenverblijf van Mevrouw 
de Douairière Jantzon van 

een ruim bestaan verschaft, en 
alzoo den Kerkeraad in Chaam in 
staat gesteld om een tweeden ou-
derling te benoemen. Des zomers 
wordt de kerk te Chaam door haar 
Ed. met een gevolg van tien tot 
twaalf personen bezocht.  

Alphen

In dit dorp, een uur van Chaam 
gelegen, was vroeger eene Her-
vormde Gemeente, die een eigen 
Leeraar had. Thans bestaat zij 
uit drie zielen, die eenmaal in de 
maand de Gosdienst bijwonen in 
eene kleine kapel, aan het einde 
van het dorp. 

Bij die gelegenheid komen er ook 
uit Chaam, Riel, Alphen Ooster-
wijk, Nieuwkerk, Gilze, Goirle, 
soms uit Snijders Chaam, ter 
kerk. Dikwerf predikt de Leeraar 
voor veertien tot zestien zielen, 
soms voor één of twee. Eenmaal 
heeft hij slechts aan één Lidmaat 
het H. Avondmaal, hetwelk daar, 
gelijk ook te Baarle, tweemaal per 
jaar bediend wordt, uitgereikt. Na Gilze

Voeger vond men in dit dorp 
eene vrij aanzienlijke Hervormde 
Gemeente, die een eigen Predikant 
had. Sedert den overgang der kerk 
aan de Roomschen, en de combi-

Nuland, die de belangen der 
Hervormde Gemeente te Chaam 
zeer bevordert.  Nog zeer onlangs 
heeft zij een gezin, bestaande 
man, vrouw en zes kinderen, uit 
Deutekom doen overkomen, en 
aan hetzelve op haar landgoed 
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de Leerrede komt de geheele Ge-
meente in de consistorie bijeen, 
en brengt dan een of twee uren 
in gezelschap van de Predikant 
door, die zorgt, dat het den leden 
van die en van zijne omliggende 
Gemeenten aan geene stichtelijke 
lectuur ontbreekt; waartoe eene 
som van. 20 gulden jaarlijks door 
de Diakonie wordt afgezonderd.

Riel

Hier wonen een paar Gerefor-
meerde ambtenaren, die de Gods-
dienst te Alphen bijwonen.

Alphen Oosterwijk

Hier woont een ambtenaar, die de 
Godsdienst te Alphen, en, gelijk 
ook die van Riel en omliggende 
plaatsen, te Chaam, wanneer 
‘sLands dienst het gedoogt, ge-
trouwelijk bijwoont.

Nieuwkerk onder Goirle, en 
Kerkelijk onder Tilburg

Hier woont de Graaf van Hogen-
dorp, en een gezin, van hetwelk 
vrouw en dochters Gereformeerd 
zijn. De Graaf zorgt niet slechts, 
dat zijne Gereformeerde onder-
hoorigen, gelijk hijzelf, getrouw 
de Godsdienst te Alphen bijwo-
nen, maar ook dat de kinderen, 
te Chaam, Godsdienstig onderwijs 
kunnen genieten. Ook heeft hij 
een Onderwijzer bezoldigd, die 
al zijne onderhoorigen, zonder 
onderscheid, des winteravonds, 
in het schrijven, cijferen en lezen 
onderrigt. 

Zijne Hoog Wel-Geb. trekt zich de 
belangen der kleine Hervormde 
Gemeente te Alphen zeer aan, en 
is voor het dorp en de omliggende 
plaatsen van veel nut.

Uilenkoten

Ook in dit dorpje, een uur van 
Chaam gelegen, en vroeger met 
Baarle-Nassau vereenigd, is 
thans geene Hervormde Ge-
meente meer. Tot in de eerste 
helft van de vorige eeuw is er in 
de St. Bernardus kapel gepredikt 
geworden. Sedert is die kapel, 

om de meerdere nabijheid, te 
Chaam ter kerk. Niet verre van 
hier is de Meerlsche Dreef, waar 
men een Trappisten Klooster 
vindt.

Baarle-Nassau

Baarle-Nassau, ruim twee uren 
van Chaam, is eene vrij aanzien-
lijke plaats (6), welke zoodanig 
met het tot België behoorende 
Baarle-Hertog vereenigd is, dat 
het daarmede oogenschijnlijk 
slechts één dorp uitmaakt. Sedert 
het jaar 1648 heeft aldaar eene 
kleine Gemeente bestaan, die 
tot in den aanvang dezer eeuw 
een eigen Predikant had, en toen 
(in 1807) met Chaam vereenigd 
werd. Thans is de Gemeente 
zeer klein, bestaande alleen uit 
de huisgezinnen van den ont-
vanger en een marechaussé, die 
eenmaal in de maand in de bijna 
een kwartier uurs buiten het dorp 
staande St. Salvadors kapel ter 
uitoefening hunner eeredienst 
vergaderen. Van haare stichting 
af heeft deze Gemeente veel van 
de Roomsch-Katholieken moeten 
lijden (7). De Actenboeken zijn 
een register van klagten, waarop 
de voormalige drosten en Stad-
houders, die er zeker belang bij 
hadden den Roomschen den hand 

ten gevolge der onaangenaamhe-
den, welke de Predikant van de 
Roomsch-Katholieke ingezetenen 
te verduren had, verlaten en door 
de Roomschen ingenomen. 
Zij is thans zeer beroemd door de 
hare rijkdommen, gelijk het dorp 
zelf door de kapoenen, die er 
gemest worden. Jaarlijks gaat er 
uit alle omliggende oorden eene 
groote schaar naar Uilenkoten ter 
bedevaart, om St. Bernard te of-
feren en aflaat te verdienen.
Voor een of twee jaar woonde er 
nog een Gereformeerde ambte-
naar, die te Chaam de openbare 
eeredienst bijwoonde.

Strijbeek

Aan de uiterste grenzen van 
Noord-Braband. Ofschoon dit 
gehucht Kerkelijk onder het Gin-
neke behoort, zoo komen echter 
de Hervormde ambtenaren, die er 
van tijd tot tijd geplaatst worden, 
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boven het hoofd te houden,weinig 
of geen acht gaven. Geen Predi-
kant, of hij heeft zich bitter over 
de Roomsch-Katholieke inwoners 
van Baarle moeten beklagen; 
maar nog nimmer was hunne 
woede zoo hoog geklommen, als 
toen de Eerw. Janssen een ge-
deelte der kapel deed wegbreken. 
Er waren militairen noodig om 
hen in teugel te houden.
Toen de tegenwoordige Predikant 
te Baarle begon te prediken, 
had hij vele Roomsch-Katholieke 
toehoorders: eens telde hij er 
meer dan dertig; een paar waren 
altijd tegenwoordig. Die toeloop is 
merkelijk verminderd, sedert de 

Pastoor er zich mede heeft begin-
nen te bemoeijen. Deeze Geeste-
lijke, een zeer liberaal man, moet 
zelfs op zijnen predikstoel zijnen 
biechtkinderen allen omgang 
met de Protestanten verboden 
hebben!
Ten gevolge van dit sermoen wei-
gerde een Roomsch ingezeten van 
die plaats in een gezelschap te 
blijven, onder het doen van zeer 
onbetamelijke uitdrukkingen, toen 
een Protestant zich in hetzelve 
mengde.
Verleden jaar ontmoette de Pre-
dikant aan den ingang der kapel 
zestien of zeventien knapen, die 
zich, toen hij den stoel beklom-

men had, deels aan den ingang 
plaatsten en deels zich in eene 
bank nederzetteden. Nauwelijks 
was het voorgebed geëindigd, of 
de marechaussé was genoodzaakt 
twee dier knapen uit de bank 
naar buiten te brengen. Van dien 
ogenblik af heeft men de dienst 
door lagchen, schreeuwen enz. 
trachten te storen. Deze zaak is 
in handen gesteld der regtbank te 
Breda, die, naar men verneemt, 
twee dier knapen tot boete en 
gevangenisstraf veroordeeld heeft 
(8).
Niet lang na deze stoornis zijn 
de Jezuïten te Baarle-Nassau 
gekomen. Uit eene echte bron 
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Voetnoten.

1.  Hieronder begrepen de ambtenaren met hunne vrouwen en kinderen. Chaam bezit eene der oudste Gemeenten van 
Noord-Braband. Tot het jaar 1643 is zij met het Ginneke vereenigd geweest, doch heeft toen een eigen Predikant gekre-
gen, dien zij behouden heeft tot 1807, wanneer zij met Baarle vereenigd werd. Later zijn Gilze en Alphen ook met Baarle 
en Chaam gecombineerd geworden.

2.  Ook de Roomsch-Katholieken zijn, voor het grootste gedeelte, zeer behoeftig. Men vindt bijna geene rijken en slechts 
weinig welvarenden onder hen.

3.  Na hevige geschillen tusschen het Gemeente- en het Kerkelijk bewind, is de toren dier kerk aan het laatste toegewezen, 
onder eenige bepalingen. Nog onlangs heeft wijlen  Z.M. de Graaf van Nassau f. 300,- gegeven, om de kerk, die in het 
verval is en geene genoegzame fondsen bezit om in hare behoeften te voorzien, te doen repareren.

4.  Soms telt men des zomers zestig zielen in de kerk, zoo uit Chaam als uit de omstreken. Doorgaans nemen, op weinige 
na, alle leden ten minste twee of driemaal des jaars deel aan het Heilige Avondmaal.

5.  Om de Gemeente de avonden nuttig te doen doorbrengen, en haar in de gelegenheid te stellen om zich in het Psalmge-
zang te oefenen. Er is anders een zeer goed orgel in de kerk, hetwelk door een Organist, te Ginneke woonachtig, bespeeld 
werd.

6.  Er was hier vroeger zelfs eene Latijnsche School. Sedert Rector B. Dussin, tusschen 1764 1766, tot de Hervormde Kerk 
is overgegaan, wordt van dezelve geen geweg meer gemaakt. Waarschijnlijk heeft zij toen opgehouden te bestaan.

7.  Zoo kwamen, volgens het Kerkelijk Actenboek, de Roomsch-Katholieken den 3 julij 1667 ten huize van Engel Huy-
brechts, Lidmaat der Gereformeerde Gemeente, onbesproken van leven, weduwe, oud 50 jaren, en mishandelden haar 
op eene wijze welke de eerbaarheid verbiedt te vermelden.

8.  De Godsdienst is ook eens te Alphen gestoord geworden. De Burgemeester kon dit niet wel verhinderen; maar de Pastoor 
dier plaats heeft zulke maatregelen genomen, dat er sedert geene de minste stoffe tot klagten aan de Hervormden gege-
ven is.

De kerktekeningen zijn van Hendrik Verhees. Hij maakte de schetsen rond 1800.

zijn steller dezes staaltjes van 
hunne leerredenen medegedeeld, 
die de middeleeuwsche Priesters 
zich veellicht geschaamd zouden 
hebben. Ook heeft de verlichte 
Pastoor een armen man, die voor 
niets met vrouw en kinderen in 
de consistorie der kapel woont, 
en nog daarenboven van tijd tot 
tijd eenige ondersteuning van 
den Predikant ontvangt, willen 
dwingen om haar te verlaten, 
omdat zijn dochtertje hare com-
munie moet leeren (en dat ging 
moeijlijk in de consistorie eener 
kapel, waarin de Predikant eens 

in de maand een half uur ver-
toeft). De man heeft echter den 
Pastoor te kennen gegeven, dat 
hij niet vertrekken zou, voor dat 
Z. Eerwaarde hem eene andere 
woning en eene gelijke kleine 
jaarlijksche bijdrage gegeven had; 
hetgeen deze echter weigerde. 
Zeer onlangs deelde de man aan 
den Predikant mede, dat hij een 
der Paters over de zaak gesproken 
had, die hem had toegestaan, in 
de kapel te blijven wonen. 
Toen de tegenwoordige Predikant 
te Baarle kwam, was er pas een 
Koster en Voorzanger aangesteld. 

Lang had men de Godsdienst zon-
der gezang uitgeoefend, en sedert 
jaren was er het Avondmaal niet 
bediend geworden. 

Tot voor eene maand woonde te 
Baarle eene Hervormde weduwe, 
82 jaren oud, die in weerwil 
van alle pogingen om haar van 
Godsdienst te doen veranderen, 
getrouw gebleven is. Ook om de 
onaagenaamheden, die zij steeds 
van de Roomsch-Katholieken te 
verduren had, heeft de Predikant 
haar bewogen, zich te Chaam te 
vestigen.
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DE WITTE VAN DE ZWARTE

Een paar keer heb ik met biggen 

over de grens gereden voor mijn 

smokkelbaas Jef uit Aarle bij Pop-

pel. Die beestjes moesten meestal 

naar een varkenshandelaar aan 

de Bosscheweg in Tilburg. Op een 

keer verloren wij drie varkens bij 

Nieuwkerk na een korte achter-

volging door douaniers. Die zijn 

toen plotseling gestopt en ik heb 

ze niet meer gezien. Ze zagen 

misschien meer heil in een paar 

malse biggen dan in een wilde 

achtervolging. Het kan natuurlijk 

ook dat ze stukken gereden heb-

ben. Dat maakt mij ook niks uit! 

Veel te gevaarlijk

De kofferbak zat met ijzerdraad 
dichtgemaakt en bij de Willem II 
kazerne stopte ik om het kofferdek-
sel beter vast te maken. Anders 
waren er nog meer uit mijnen 
biggenbak gesprongen. Het goot 
water en de ruiten waren zo aange-
slagen dat ik bijna niks meer zag. 
Toen stopte er een politieman vlak 
naast me en die zei: “Maak dat u 
hier weg komt. U staat hier veel te 
gevaarlijk”. Hij had er geen erg in 

Een biggenverhaal

Chauffeur in een smokkelbak (2)

dat ik biggen bij me had. Dat was 
wel even spannend. Ik ben daarna 
toch vrij rustig naar de’n handelaar 
gereden en heb mijn vrachtje ge-
lost. Ik heb nooit een vracht biggen 
kwijt gespeeld aan de douaniers. 

Maar we zijn op deze route wel 
op tijd gestopt. Het werd hier te 
gevaarlijk. Samen met de vrouw 
van de Jef ben ik nog eens op de 
fiets gaan zien naar andere wegen. 
Maar dat ging ook niet werken, 

Mijnen biggenbak.

Mijnen smokkelbak vol biggen. 
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want we zagen dat de douaneman-
nen juist ene kuil aan het klaarma-
ken waren met wat takken ervoor. 
Die zouden ze gaan gebruiken als 
schuilplek om op smokkelaars te 
wachten.

Het verdiende goed

Daarna wou de Jef met mij biggen 
gaan rijden vanuit Baarle-Hertog. 
Iemand van boven de Moerdijk zou 
ze komen halen zo gauw als wij er 
zestig in een schuur bij een boer 
op den Tommel hadden zitten. Een 
keer of zes liep dat perfect en het 
verdiende goed. Toen brak in de 
buurt van Gorinchem de varkens-
pest uit. Dat was niet zo mooi, 
want wij zaten met zestig biggen 
in die schuur, klaar voor transport! 
Maar er mochten geen varkens 
vervoerd worden. We hebben 
twaalf dagen gewacht. Die biggen 
werden te oud en omdat ze alle-
maal bij elkaar in een open schuur 
liepen, begonnen ze te vechten en 

te brullen. Het werd enen biggen-
oorlog.
Toen is de Jef naar ons café ‘Tom-
melsch Hof’ gekomen. Dat noem-
den wij ook wel eens ‘Smokkel-
hof”. Jef zei dat die biggen nu toch 
echt bij die boer weg moesten. Hij 
vroeg zich af  of we ze niet beter 
terug konden brengen naar Tielen 
in België. Ja, dat kon wel maar 
dan hadden we wel een dik verlies! 
Intussen had hij al een paar bor-
rels gedronken. Hij deed enkele 
telefoons en zei: “Ik heb ze goed 
verkocht, maar we moeten ze wel 
naar Gilze brengen, vandaag nog. 
Hij dronk nog een paar borrels en 
zei: “Ik laat het niet allemaal aan 
jou over. Jij hebt al zoveel gedaan. 
Als gij de helft wegbrengt, dan doe 
ik de rest wel in mijne wagen”. 
Hij reed een heel mooie Mercury. 
Ik zei: “Jef, dat kan niet, in zo’ne 
schonen wagen. We hebben nog 
ene smokkelbak staan bij Marieke 
op Klein Rees te Kasterlee”. Wat 
ik ook zei, het was niks gekort. Jef 

zei dat hij morgen zijn wagen toch 
in wilde ruilen en dat hij nu zelf 
ook wel eens een smokkelrit wilde 
meemaken. Als voorwaarden stelde 
hij dat hij nog een paar borrels 
moest drinken en dat ik later mee 
zou helpen met de stank uit zijnen 
wagen te wassen.

Niet bekwaam

Ik ging met die mooie wagen naar 
den Tommel om de biggen op te 
halen. “Moeten die daar in?” zei 
d’n boer. We konden er net dertig 
laden. Met de radio zo hard als 
‘t maar kon haalde ik de Jef op. 
Die wilde absoluut zelf rijden. Ik 
probeerde hem op andere gedach-
ten te brengen. Hij rijden na zoveel 
borrels? Ik zag dat niet zitten. Maar 
ik moest het stuur afgeven en 
wij gingen op weg. Het was een 
gekwèèk en ene stank, maar de 
Jef trok regelmatig aan zijn goeie 
sigaar. Hij was niet bekwaam om 
te rijden. De vering van zijn wagen 

Jef, dat kan niet, in zo’ne schonen wagen!
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was niet verzwaard. Dat konden 
we goed merken want hij reed 
nu en dan over de stoepen en 
rakelings langs de huisgevels. Ik 
was bang dat we het niet zouden 
overleven en heb dan ook flink 
mee poep gezeten! Zo zwalkten 
wij door Baarle en Alphen. Bij 
Doorakkers in Gilze stond de dub-
bele poort al open. De Jef zette 
de’n auto op de koer en zei tegen 
mij: “Los jij die biggen maar en zet 
dan de’n auto voor de deur. Ik ga 
enen borrel pakken”. Ik zet na het 
lossen de wagen voor de deur, de 
Jef komt buiten en zegt: “Moet gij 
niks drinken?” Ik antwoordde dat 
hij maar in het café moest blijven. 
Dan kon ik de tweede lading wel 
gaan halen. Daar wilde hij niks van 
weten. “Ik ben vandaag de smok-
kelchauffeur!” 

 Nog een borrel

Met de ramen helemaal open en 
de radio op vol zijn we vertrokken. 
Bij Doorakkers stonden ze door de 
ramen te kijken hoe ver de Jef zou 
komen. 
Amaai, wat heb ik schrik gehad! 
Hij reed toch zo hatelijk. Er sneu-
velde een regenpijp van een huis 
en we raakten een buitenspiegel 
kwijt. Ik moest de Jef afzetten bij 
ons café in Baol, zodat hij nog een 
borrel kon pakken. Intussen haalde 
ik de biggen op. Dat was nog een 
heel karwei. Toen ik de Jef weer op 
ging halen, wilde hij toch weer zelf 
achter het stuur. Ik ben uitgestapt, 
heb hem laten vertrekken en ben 
met mijn eigen auto achter hem 
aan gereden. Hij reed veel te hard 

Weer enen wagen vol biggen.

en zwierde over de weg met aange-
slagen ruiten. Toch is hij er geraakt 
en heeft zelf de biggen uitgeladen. 
Die liet hij gewoon los op de koer 
van het Café. Toen ik binnenkwam, 
zat hij al aan een borrel om zijn 
prestatie te vieren. We zijn via de 
Reuver teruggegaan, hebben de 
stinkende wagen bij ons op het erf 
gereden en hebben hem met drie 
man helemaal uitgeschuurd. 

Nadat we er drie bussen parfum 
in leeggespoten hadden, was de 
stank er nog niet uit. Maar we 
hebben hem wel de hele nacht 
met de deuren open buiten laten 

staan. Ik heb de Jef naar huis 
gebracht. Hij zei: “Nou heb je eens 
een echte smokkelrit mee gemaakt, 
hè manneke”. De volgende dag 
heeft hij zijn Mercury opgehaald 
en in de wei bij zijn huis gezet als 
souvenir. Daar heeft hij zeker drie 
jaar gestaan. Wanneer je dan de 
deuren opendeed, kwam er nog 
altijd varkensstank uit.

De biggensmokkel was hiermee 
wel gedaan. Wij hebben toen de 
botersmokkel weer opgepakt. Na-
dien hebben we bij pint en pot nog 
dikwijls moeten lachen met ons 
biggenverhaal.  
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LEO VOETEN

Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde. 

Hij heeft daarmee een stuk ge-

schiedenis op papier gezet over de 

periode 1943 tot 1985

Het is interessant om kennis te 

nemen van de ervaringen over 

Baarle en sommige gebeurtenis-

sen in Baarle uit die periode, 

zoals die door Jo zijn beschreven. 

Jo heeft de dagboeken in 1980 

officieel overgedragen aan Heem-

kundekring Amalia van Solms. 

Hij vond dat de heemkundekring 

‘rijker’ van hem moest worden.

Ook in dit nummer van ‘Van 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 

“Wie verkoopt er achtenzeventigduizend kilo Nederlandse 
roomboter in twee maanden? Van Beek in Baarle-Nassau heeft 
die sprookjesachtige omzet gehad. Gehad, want zijn winkel is 
gesloten. Nou ja, winkel ! “.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (deel 5)

jaar geleden. Steeds ga ik daarbij 

zo exact mogelijk uit van de tekst 

zoals Jo die opschreef, eventueel 

inclusief taal- en of spelfoutjes. 

We zitten nu in 1959.

 
30 juni 1959 
Baarlese boterwinkel dicht

Wie verkoopt er achtenzeventigdui-
zend kilo Nederlandse roomboter 
in twee maanden? Van Beek in 
Baarle-Nassau heeft die sprookjes-
achtige omzet gehad. Gehad, want 
zijn winkel is gesloten. Nou ja, 

winkel! Een hok van betonplaten 
aan de rand van een roggeveld is 
geen groot warenhuis.
Die akker - een stukje Nederland 
in België - is voor van Beek …….. 
geweest. Hij heeft goud verdiend in 
dat winkeltje, waar de boter uit de 
pakjes moet gedropen zijn, als de 
zon de lucht boven de gele rogge 
deed trillen. Achtenzeventig ton is 
een goeie, heel goeie omzet!

Geen smokkel
De deur van van Beek zijn zaak is 
nu dicht gespijkerd.. En er hangt 
een document op dat getekend 
is door de officier van justitie te 
Breda. Daarin kan men lezen 
dat op last van de economische 
politierechter bij de arrondisse-
mentsrechtbank te Breda Johannes 
Florentinus van Beek, landbouwer 
en kruidenier te Baarle-Nassau zijn 
winkel moet sluiten en zijn handel 
stilleggen. Want wat van Beek 
heeft gedaan is wel geen smok-
kelen, maar het houdt er verband 
mee.

Wandelen
De Belgen zijn gaan wandelen, 
vlak tot op het uiterste randje van 
hun land. Niemand kon hun iets 
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verwijten. Dan deden ze schielijk 
een stapje verder en waren ze in 
Nederland, waar de roomboter 
zo goedkoop is voor Belgische 
beurzen. En van Beek heeft op zijn 
akker in dat kleine winkeltje de 
franken verdiend.

Teken aan de wand
In Baarle-Nassau ziet men het 
geval van Beek als een teken aan 
de wand. Er zijn zooveel winkeltjes 
van dat soort in de grensstreek 
die daar als een lappendeken van 
stukjes Nederland en België is. Als 
ze al de boterwinkeltjes eens op 
gaan ruimen, zeggen de mensen.

Kilootjes
De douane controleerde scherp, 
maar er blijven mazen. Ze komen 
zelfs van Turnhout om de boter. En 
niemand neemt uit de winkeltjes 
tonnen boter mee. Men gaat naar 
huis met een paar kilo’s. Hoe snel 
al die kilootjes duizenden kilo’s 
worden, blijkt uit de omzet van van 
Beek.
Zijn klanten gaan nu naar een 
ander. Tot dat ook de economische 
rechter ingrijpt. Dan wordt de 
winkel dichtgespijkerd, net als die 
van van Beek die zo’n goeie omzet 
had.

8 juli 1959 Eindelijk regen

Vandaag was het een bijzonder 
warme, zonnige dag. Bijna niet 
om te werken. Rond half drie liep 
de temperatuur op tot 41 graden 
in de zon. Rond zeven uur kwam 
een zwaar onweer opdagen, dat 
gepaard ging met een hevige re-
genval. Het deed ons waarlijk een 
genoegen na de bui een luchtje te 
scheppen met een koelere atmo-
sfeer. Hierbij ook nog vermeld dat 
het bijna de eerste flinke bui regen 
was na 9 weken. 

3 augustus 1959 
Eerste Ronde van Baarle

Vandaag is de eerste Ronde van 
Baarle gereden. Onder vele toe-
schouwers kwam als eerste over de 
kalklijn onze Belgische renner Rik 
van Looy. 
Jammer dat Gerrit Schulte aan de 
laatste sprint niet kon deelnemen 
wegens een lekke band.

15 augustus 1959 
Processie

Deze namiddag de Processie in 
Baarle-Nassau opgeluisterd met 
de Harmonie aan de Sint Salvator-
kapel.
Bij deze gelegenheid was een grote 
menigte volk aanwezig. De pastoor 
hield een korte  preek. Rond half 
vier kwamen wij weer aan de kerk 
aan, waar de Processie uit malkaar 
ging. Bij den heer van Gestel (red: 
café Benelux) werden wij door de 
pastoor getracteerd op een lekker 
glaasje, zo ook een rondje van de 
Harmonie.

19 augustus 1959 
Expo Brussel

Meer dan twee miljoen Nederlan-
ders bezochten Expo ’58  in Brus-
sel. Het Belgisch commissariaat 
voor Toerisme heeft berekend dat 
in 1958 in totaal ongeveer zeven 
miljoen mensen de Expo bezoch-
ten.

23 september 1959 
Gemeenteraad Baarle-Nassau

Woensdag  23 september kwam 
de raad der gemeente Baarle-Nas-
sau in openbare vergadering bijeen 
onder voorzitterschap van burge-
meester F. de Grauw. Medegedeeld 
werd dat de burgemeester opnieuw 

beëdigd is voor een periode van 
zes jaar. Wethouder A. Verheijen 
complimenteerde de burgemeester 
namens de raad. Door Ged. Staten 
is machtiging verleend tot het 
doen van kapitaalsuitgaven tot een 
bedrag van 85.400 gulden voor 
verharding van de wegen Nieuwe 
Strumpt, Hoogstratensebaan en 
Groot Bedaf.
Ook werd de aanleg goedgekeurd 
van straten rondom bejaardencen-
trum en de aankoop van gronden 
nodig voor de aanleg van het 
uitbreidingsplan.
Het voorstel om bouwgrond  uit te 
geven tegen een voorlopige prijs 
van 10 gulden per m2, teneinde 
belangstellenden in staat te stellen 
met het bouwen van hun woning 
te beginnen, ondervond geen 
bezwaren bij de raadsleden.
De R.K. jongensschool te Baarle-
Nassau verkreeg de gevraagde 
medewerking voor de aanschaffing 
van extra leermiddelen tot een 
bedrag van fl. 400,09.
Besloten werd toe te treden tot 
de gemeenschappelijke regeling 
betreffende regionaal woonwagen-
kamp te Tilburg.
Het voorstel van BenW inzake 
straatnamen werd goedgekeurd. De 
straat voor het bejaardencentrum 
zal St. Janstraat genoemd worden 
en de straat achter dit centrum 
Rector van den Broekstraat.
De raad besloot dat de instandhou-
ding van de openbare lagere school 
te Baarle-Nassau-Grens niet meer 
gevorderd wordt. Deze school telt 
momenteel 2 leerlingen. 
Tot commissieleden van het onder-
zoek naar de Gemeente-rekening 
1959 werden benoemd de heren 
Jacobs, Tuijtelaars en Severeijns. 
Besloten werd in te gaan op de 
aanbieding van twee geldleningen 
bij de Bank voor Nederlandse Ge-
meenten, groot respectievelijk 
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fl. 109.000 en fl. 190.000 
tegen een rente van 4,5pct. Deze 
geldleningen dienen ter finan-
ciering van de vergharding van 
bovengenoemde wegen, en de weg 
Maaijkant-Haldijk, alsmede voor 
de aangekochte vrachtwagen en 
onderwijsuitgaven.

Medegedeeld werd dat de aanleg 
en de betaling der nieuwe vuilnis-
emmers naar wens is verlopen. 
Tenslotte deed de voorzitter de 
mededeling dat de urgentieverkla-
ring voor de bouw van een nieuwe 
meisjesschool binnen is. Hij 
sprak de hoop uit dat hier begin 

De school aan de Grens is naar moeizaam overleg door de autoriteiten in 
1929 opgestart. Een lang leven is de school niet beschoren geweest. In 1959 
waren er nog maar 2 leerlingen en toen kon de gemeenteraad zonder bezwaar 
besluiten om de school op te heffen. De wet gaf hiervoor de ruimte. 

1960 met bouwen begonnen kon 
worden.

De school aan de Grens is naar 
moeizaam overleg door de autori-
teiten in 1929 opgestart. Een lang 
leven is de school niet beschoren 
geweest. 
In 1959 waren er nog maar 2 
leerlingen en toen kon de gemeen-
teraad zonder bezwaar besluiten 
om de school op te heffen. De wet 
gaf hiervoor de ruimte. 
Het opheffingsbesluit werd in de 
raadsvergadering van 29 december 
1959 genomen en werd met in-
gang van 1 april 1960 uitgevoerd

3 oktober 1959 
Kermis

Verschillende orkesten tijdens de 
kermisdagen 
Rubenshof

zeer intieme gezelligheid
A.Riggeling

Nico Schoolenberg met 
Hamond-orgel

Café Braspenning 
gezellig dansen

The All Stars waren in Baarle en omstreken WERELDBEROEMD.
F. van Rijen, Sologitaar – vocal; H. van Rijen, Slaggitaar – vocal;
A. Coolen, Basgitaar; A. van Rijen, saxofoon – clarinet;
F. van der Flaes, drums.
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Jac Brouwers (1892-1979), rechts op de foto, krijgt een Kon. 
Onderscheiding 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. 

Den Bonten Os 
The Rockets 

Zaal Welkom
De Zwervers

Zaal Olympia
Dansen

Café H.Leemans 
The Texas Boys

Café Benelux
jazz-muziek

Zaal Monty
The All Stars

15 november 1959 
Nieuwe zaak

De Nieuwstraat, de winkelstraat 
van Baarle-Nassau, heeft er weer 
een prachtige zaak bijgekregen. 

In de voormalige slagerij van van 
der Lint heeft de heer Jef van Puij-

enbroek een winkel geopend van 
rijwielen, bromfietsen en onderde-
len. Wij verwijzen de lezers naar 
de betreffende advertentie van het 
Weekblad.

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.

Naschrift van de redactie.
Ons lid Jan de Rooij meldde ons 
het volgende:

In de vorige Van Wirskaante staat 
op blz. 74 in het artikel ‘Uit de 
dagboeken van Jo Huijbregts’ 
een onjuist beroep vermeld bij 
een foto waarop Jac Brouwers is 
te zien. In het onderschrift staat 
namelijk dat Jac schoenmaker 
van beroep zou zijn geweest. Hij 
was echter kleermaker. 
Met vriendelijke groet,
Jan de Rooij

Bedankt voor de informatie Jan. De 
bewuste foto plaatsen we hieronder 
nogmaals maar nu met het juiste 
onderschrift.

Bij gelegenheid van de opening van 
zijn nieuwe zaak plaatste Jef van 
Puijenbroek deze advertentie in Ons 
Weekblad. 
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Activiteitenkalender juni t/m september 2014

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.

            Alleen voor leden.

Verzameling gasmaskers (zie zaterdag 5 juli). 

Juli
Za 05 2e 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.  
Alleen voor leden.   

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

Do 10 Avondwandeling.  
Vertrek 19.00 uur vanaf 
het Heemhuis.

Za 12 Deelname aan Midzomer-
nachtfair.

Za 19 Fietstocht naar herinnerin-
gen uit ‘WO I in Turnhout’. 

Augustus
Zo 03 Open huis in het  

Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur. 

Wo 20 Bernardusvoetbedevaart 
naar Ulicoten.  
Vertrek 17.30 uur vanaf 
het Heemhuis.

Za 23 Fietstocht langs kapelletjes 
in Weelde. Vertrek 13.30 
uur vanaf het Heemhuis.

September
Zo 07 Open huis in het  

Heemhuis van 10.30 tot 
12.30 uur met presentatie 
van de 28e Heemkalender.

Za 20 Wandeling in het gebied 
van de Landinrichting in 
Zondereigen.  
Vertrek 09.30 uur vanaf 
het Heemhuis.
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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

Maatwerk

elke cliënt
voor

80
79

_0
35

2

Mr. J.F.M. Bolscher
Netwerk Notarissen

www.notarisbolscher.nl

Generaal Maczeklaan 40
5111 XC  Baarle Nassau
T (013) 507 87 45
E notaris@bolscher.knb.nl
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elke cliënt
voor

80
79

_0
35

2

Mr. J.F.M. Bolscher
Netwerk Notarissen

www.notarisbolscher.nl

Generaal Maczeklaan 40
5111 XC  Baarle Nassau
T (013) 507 87 45
E notaris@bolscher.knb.nl
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Visweg 8
5111 HJ  Baarle-Nassau

Bouw:

De Ambachten 31
4881 XZ  Zundert
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Nog enkele te koop/huur!
Tien luxe villa-appartementen  

in het hart van Baarle-Nassau

Informeer naar 
de aantrekkelijke 
mogelijkheden!

Koop of huur:
	 Koopsommen vanaf e 360.000,- v.o.n.
			 Met eventueel ontbindingsclausule
		 Mogelijkheid  koop op basis van erfpacht
			 Huurprijzen vanaf e 1.100,- p/m.
			 Huren met recht van koop.

•  Fraai ontwerp in stijl van 
‘Amsterdamse School’  
van Architectenbureau  
Peter Michielsen BNA 

•  8 Luxe appartementen van 150 m² en  
2 penthouses van 200 m²

•  Ondergrondse afgesloten parkeergarage  
met parkeerplaats en berging

•  Appartementen met riante living van 59 m² en standaard  
drie ruime slaapkamers

•  Heerlijk balkon van 12 m² met middag- en avondzon, op de 
begane grond beschikken de appartementen over een eigen 
tuin, de penthouses hebben een riant dakterras.

•  Gebouwd met hoogwaardige materialen en voorzien van 
complete en luxe afwerking

in hartje Baarle!

HUYS BRUHEZE:  
LUXE APPARTEMENTEN MET ZORGMOGELIJKHEDEN

Nieuwbouw 
luxe appartementen

Verkoop en informatie:

Van de Water Makelaardij
Keizerstraat 91 -93 - 4841 HL Breda
Tel. 076 - 5242400
nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Broeders Makelaardij
Dorpsstraat 7, 4861 AD Chaam
Tel. 0161 - 492371
info@broedersmakelaardij.nl
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Het appartementengebouw ‘Huys Bruheze’ 

wordt gebouwd aan de Rector v.d. Broekstraat te 

Baarle-Nassau. Een unieke locatie midden in het 

centrum van aan een rustige straat. Het gebouw 

bestaat uit 3 bouwlagen, met 8 luxe appartementen en 

2 penthouses. In de kelder bevinden zich 

10 parkeerplaatsen en de bergingen.

Daarnaast liggen aan de achterzijde van het gebouw 

nog 5 parkeerplaatsen en een berging voor o.a. fietsen.

Het zijn niet per definitie seniorenappartementen, 

maar voor zorg op maat op deze locatie zijn wel 

afspraken gemaakt met het nabijgelegen 

zorgcentrum Janshove.
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