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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

In onze vorige Van Wirskaante 

hebt u een artikel van André 

Moors kunnen lezen over zijn 

afscheid als redactielid/eindredac-

teur van ons mooie heemblad.

Hij heeft de afgelopen vijftien jaar 

deze functie binnen de vereniging 

altijd met veel plezier gedaan. 

In die jaren hebben wij met z’n  

allen kunnen lezen over het wel 

en wee, verleden en heden van 

onze vereniging. 

Ongeveer een jaar geleden heeft 

hij zijn afscheid aangekondigd. 

Dit besluit kunnen wij alleen maar 

respecteren. Bestuur en redactie-

raad hebben gezocht naar een 

opvolger voor André. 

Maar dat valt niet mee.

Inderdaad is het ons nog steeds 
niet gelukt om de vervanging van 
André tijdig geregeld te krijgen. 
Zoals gebruikelijk bij Amalia 
benaderen wij de personen die 
hiervoor eventueel in aanmerking 
komen persoonlijk. Deze persoon-
lijke benadering leidt veelal tot het 
gewenste resultaat. Echter nu is er 
ondanks diverse gesprekken met 
potentiële kandidaten nog geen 
resultaat geboekt. Ook de moge-
lijke oplossing die de afgelopen 
weken onderzocht is heeft niet tot 
het gewenste resultaat geleid.

Om dit nummer te kunnen laten 
verschijnen heeft het bestuur 
afspraken gemaakt en deze zijn ter 
kennis gesteld aan alle betrokke-
nen. Vanwege de gerezen proble-
men was André Moors bereid de 
productie van het septembernum-
mer te verzorgen.
Wij stellen het bijzonder op prijs 
dat André er op deze wijze voor 

zorgt dat ons heemblad begin sep-
tember bij u op de deurmat valt.
Wij zetten onze zoektocht naar 
opvolging voort en rekenen hierin 
op uw aller medewerking. Als u 
suggesties heeft hoe de productie 
van het decembernummer en 
volgende aan te pakken dan wel 
namen kent van geïnteresseerden 
voor het redactie en/of productie-

Dit is de omslag van ons eerste heemblad dat verscheen in 
september 1986. Het was slechts enkele pagina’s dik. In 
de daaropvolgende jaren verandert niet alleen de opmaak 
van de omslag van Van Wirskaante, maar het blad wordt 
qua afmetingen groter en dikker. Zwart-wit foto’s worden 
ruim drie jaar geleden kleurenfoto’s. In aantal tussen de 
175 en 200 foto’s! 
Zoveel is zeker, Van Wirskaante is anno 2014 nog steeds 
een blad dat gezien, gekeken en gelezen mag worden. 
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werk, dan kunt u contact opnemen 
met ondergetekende en / of Harry 
Benschop. Zij zijn graag bereid u 
hierover uitgebreid te informeren.

Afgelopen kwartaal hebben er 
bij Amalia veel activiteiten op de 
kalender gestaan. Activiteiten die 
wij kunnen organiseren dankzij de 
vele vrijwilligers die zich hier voor 
inzetten. Natuurlijk stond een aan-
tal activiteiten in het teken van de 
Groote Oorlog. Vreemd is dit niet 
als je kijkt naar het programma dat 
onze vereniging in dit kader heeft 
gepresenteerd.
Onze heemreis naar Belgisch Lim-
burg was snel vol geboekt en voor 
de activiteitencommissie was dit 
aanleiding om deze reis ’n tweede 
keer te organiseren. Een prima reis 
met een geleid bezoek aan de gi-
gantisch grote Duitse begraafplaats 
in Lommel en een bezoek aan het 
museum in het Kamp Beverlo.

Voor de heemreis richting Ieper 
was de belangstelling ook groot. 
Bezocht werd in Zonnebeke het 
Tyne Cot Cementry. In Passchen-
dale het vernieuwde Memorial 
Museum en de dag werd afge-
sloten met het bijwonen van de 
Last Post bij de Menenpoort. Dit 
was een hele bijzondere ervaring 
voor al onze deelnemers aan deze 
indrukwekkende heemreis.

Er staan nog enkele activiteiten in 
het kader van Wereld Oorlog I op 
het programma. Al deze activiteiten 
kunnen we tegen een schappelijke 
prijs aanbieden, mede mogelijk 
gemaakt door de verkoop van 
ons boek ‘Hoogspanning aan de 
Belgisch-Nederlandse grens’.

Ook onze heemdag kende dit jaar 
weer een goede belangstelling. 
Een activiteit die ons al veel heeft 

geleerd over de bedrijvigheid en 
bijzonderheden in ons eigen heem. 
Een verslag ziet u verderop in deze 
Van Wirskaante.

Op zondag 7 september aan-
staande presenteren wij onze 28e 
heemkalender.
Onze werkgroep heemkalender 
heeft voor 2015 als thema geko-
zen ‘Heemreisjes’. 
Al 27 jaar is onze heemkalender 
een welkome aanvulling voor de 
bestrijding van de kosten van onze 
activiteiten. Door deze opbrengst 
kunnen wij aan onze leden een 
waaier van activiteiten aanbieden 
tegen schappelijke prijzen. Ook dit 
jaar rekenen wij weer op de hel-

pende handen van onze leden bij 
de verkoop maar hopen ook dat er 
door elk lid een kalender gekocht 
wordt.
Op deze wijze kunnen wij ook 
volgend jaar deze mooie traditie 
voortzetten.

Dankzij de geweldige medewerking 
van André Moors kunt u nu van 
ons heemblad genieten. Laten wij 
er samen voor zorgen dat u dit 
ook kunt van het decembernum-
mer en volgende. Meld u dus nu 
aan om mee te werken aan de tot 
standkoming van de volgende Van 
Wirskaantes.  

Ad Jacobs, uw voorzitter

Zo ziet de voorzijde van de heemkalender 2015 - thema 
heemreisjes - er uit die op zondag 7 september a.s. wordt 
gepresenteerd. De foto is door Harry Benschop gemaakt bij 
het vertrek van de recente heemreis naar Lommel.
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JOS JANSEN

Al 15 jaar komen we de naam van 

André tegen in ‘Van Wirskaante’. 

Dat het kwartaaltijdschrift van 

heemkundekring ‘Amalia van 

Solms’ er zo fraai uitziet, vier 

keer per jaar een omvang heeft 

van bijna 100 pagina’s en telkens 

vol staat met afwisselende en 

interessante artikelen is  voor 

een belangrijk deel te danken 

aan hoofdredacteur André Moors. 

Maar hoewel er iedere keer veel 

in staat dat zeer de moeite waard 

is, hoor ik toch vaak dat mensen 

als eerste ‘Aon de praot mee….’ 

lezen, waarin André een bekende 

Baarlenaar laat vertellen over zijn 

leven en ideeën. In het vorige 

nummer vertelde André dat hij 

met zijn werk voor dit heemblad 

gaat stoppen, omdat hij toe is 

aan iets anders. Niet gek natuur-

lijk, na zo’n lange tijd. Voor het 

“Doe maar gewoon en geniet van het leven. 
Bij ons thuis hebben ze dat niet gekund. 
Gerry en ik kunnen dat gelukkig wel en dat doen we dan ook.”

Aon de praot mee... (55) 
André Moors

bestuur reden genoeg om hem 

nog één keer uitgebreid aan het 

woord laten: over zijn privéleven, 

over de politiek, over heemkunde, 

over Baarle. De interviewer geïn-

terviewd.

Hoe het begint

André wordt geboren op 7 juni 
1945 aan de Alphenseweg in 
Baarle-Nassau, dichtbij het huidige 
Shellstation. Zijn ouders zijn in 

1932 aan de Grens komen wonen. 
Later verhuist het gezin naar 
de Alphenseweg. Als André het 
levenslicht ziet zegt Julia Loots – 
de vroedvrouw – tegen moeder “Er 
komt er nog eentje.” Moeder zegt 
verbaasd: “Dat kan niet!” En jawel, 
enkele uren later wordt tweelingzus 
Bep geboren. “Ze noemen ons 
thuis dan ook Broer en Zus. Ou-
dere Baolse mensen noemen mij 
nog steeds Broer.” Het gezin Moors 
telde toen al twee kinderen: Elly 
(geboren 1937) en Joke (geboren 
1940). Elly is in 2005 overleden. 
Vader Albert Moors wordt op 4 
oktober 1898 geboren in Escharen 
bij Grave. Hij is overleden te Breda 
op 7 juli 1967. Moeder Mien Klee-
ven is 10 jaar jonger dan pa. Zij 
ziet het levenslicht op 17 novem-
ber 1908 in Meerlo (Limburg) en 
overlijdt te Breda op 16 november 
1982.
André trouwt op 22 november 
1969 met Gerry Parren, die op 
22 maart 1946 in Roosendaal 
ter wereld komt, maar als André 
haar leert kennen in Goirle woont. 
Zij krijgen twee zoons: Bart wordt 
geboren in Tilburg op 18 mei 
1971 en Dennis op 26 juli 1973 
in Baarle-Nassau. Ze hebben nu 
drie kleinkinderen: Bart en Kathe-
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lijn zijn de ouders van Juul (zeven 
jaar) en Eva (vijf jaar). Maya, 
de dochter van Dennis, wordt in 
december vijf.

Geen vetpot thuis

André vertelt: “Het was bij ons 
thuis bepaald gene vetpot. Onze 
pa had een heel mager invalidi-
teitspensioen. Dat viel natuurlijk 
niet mee met allemaal opgroeiende 
kinderen. Daarom moest ons El al 
vroeg bij Madammeke Busch gaan 
werken (die had een kledingatelier 
in de Klokkenstraat). Er moesten 
centen op de plank komen. Later is 
ze conductrice op de bus geworden 
bij de BBA. Het basisloon daar-
voor was ook heel laag. Maar ze 
was kennelijk heel klantgericht: ze 
kwam elke dag met veel fooikes 
thuis. Die mocht zij niet zelf hou-
den. Die verdwenen noodgedwon-
gen in de huishoudportemonnee. 
En om nog wat extra’s te verdienen 
was Alex Wernet bij ons in de kost. 
Dat was een Arubaanse jongen die 

hier bij de broeders op de mulo 
zat. Hij was helemaal in ons gezin 
opgenomen; staat ook met ons op 
de foto. Als andere mensen dat 
zien, dan zeg ik: ja, ons moeder 
is ne keer vreemd gegaan! De echt-

genote van burgemeester de Grauw 
– dat was toch een heel sociaal 
mens – kwam nogal eens een keer 
bij ons thuis en die zag wel dat we 
het niet zo breed hadden. Ze zei 
dan tegen onze pa ‘Ga toch naar 
de gemeente, naar Sociale Zaken. 
Daar kun je een beroep op doen.’ 
‘Nee’, zei onze pa, ‘daar begin ik 
nie aan.’ Dat was zijn eer te na.” 
Als ik André vraag of hij toen ook 
het gevoel had dat ze armoedig 
leefden, antwoordt hij ontkennend. 
Hij moest wel kleren afdragen van 
anderen, ook toen hij al wat ouder 
was. “Ik weet nog dat ik een jas 
aankreeg van mijn zwager die veel 
breder was dan ik. Die werd dan 
een beetje vermaakt. ‘Mooi, mooi’, 
zei ons moeder dan, maar fraai 
vond ik het allemaal niet.” Verder 
vertelt André dat er één ei in de 
pan gedaan werd, dat ze dan met 
z’n tweeën moesten delen. En dat 
hij ook minder zakcenten kreeg 
dan anderen. “Dat heeft me wel 
zeer gedaan. Niet zozeer omdat 
ik minder had dan anderen, maar 

André en zijn tweelingzusje Bep in 1948.

Het ouderlijke gezin van André.
Boven Alex Wernet (Arubaanse jongen die in Baarle op de MULO studeerde en  
bij de familie Moors woonde), Elly, Joke.
Onder: vader Albert, André, Bep en moeder Mien.
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wel omdat ik niet met hen mee 
kon doen. Ik kon niet zo vaak 
uitgaan bijvoorbeeld. Dat vond ik 
best erg. Maar arm, nee. Ik had 
alleen minder dan de rest. Met 
Sinterklaas kregen wij ook wel wat 
kleine spulletjes, maar dan werden 
wij ook wel eens gevraagd om bij 
de buren te komen kijken, waar 
de tafel vol stond met cadeautjes. 
Dat deed wel zeer. Die goedheilig 
man was eigenlijk verschrikkelijk 
oneerlijk. Een wel erg selectieve 
kindervriend.” 

Ik wil van André weten of de 
sobere omstandigheden van zijn 
jeugd hebben doorgewerkt in zijn 
latere leven. Zijn reactie: “Ik kijk 
er zo tegen aan: als het mogelijk is 
moet je genieten van wat het leven 
te bieden heeft. Geld vind ik totaal 
niet belangrijk. Geld hadden ze bij 
ons thuis niet en ik ook niet. Als 
ik altijd zuinig was geweest had ik 
nu misschien een aardig spaar-
centje gehad. Gerry zegt altijd: “Gij 
bent het tegenovergestelde van 
zuinig.” Ik ben altijd opgekomen 
voor mensen die het niet gemak-
kelijk hebben. Daarom ben ik ook 
bestuurslid van Caritas geweest, 
om in stilte mensen te kunnen 
helpen die het nodig hebben. Maar 
ik heb ook geen hekel aan mensen 
die veel geld hebben. Integendeel. 
Ik heb bewondering voor mensen 
die het met hard werken, creati-
viteit of ondernemerszin gemaakt 
hebben. Daarnaast heb ik wel een 
grote hekel aan mensen die naast 
hun schoenen lopen, verwaand 
zijn of zich bekakt gedragen. Dat 
heeft dan misschien wél iets te 
maken met het gezin waarin ik ben 
opgegroeid. Doe maar gewoon en 
geniet van het leven. Bij ons thuis 
hebben ze dat niet gekund. Gerry 
en ik kunnen dat gelukkig wel en 
dat doen we dan ook.”

Onze pa en ons moeder

Vader verhuist naar Baol omdat hij 
buschauffeur is. Voor de ATO (Al-
gemene Transport Onderneming) 
en later voor de BBA, die in 1942 
de ATO overneemt, is hij chauffeur 
op de bus tussen Breda, Baol en 
Tilburg. “Ik heb nog mee onze pa 
meegereje, vooraan in de afge-
scheiden cabine. Ne grote motor in 
het midden. Onderweg werden er 
postzakken ingegooid.”
Vanaf 1952 was zijn vader niet 
meer in staat om met de bus te 
rijden en hij werd afgekeurd. Hij 
had MS. “Het merkwaardige is dat 
daar bij ons thuis niet over werd 
gepraat. Hij is ziek, zeiden ze dan. 
Zijn bewegingen werden traag en 
moeizaam. Hij zag trouwens ook 
steeds slechter. Hij viel dikwijls. Ik 
herinner me nog goed dat hij een 
lange, stevige elastiek om zijn hals 
had bevestigd, die ook onder zijn 
voet doorging. Bij het lopen ging 
dat been dan wat gemakkelijker 
mee en was hij wat mobieler. Een 
rolstoel, die had hij niet….als hij er 

al in had willen zitten. En ’s zon-
dags – hij was natuurlijk ook goed 
katholiek – wilde hij per se naar 
de kerk. Ik zette hem dan thuis op 
een damesfiets, hield zijn zadel 
achter vast en dan duwde ik hem 
op een draf naar de kerk, waar hij 
op de achterste bank ging zitten. 
Pas nadat hij in 1967 overleden 
was, werd mij duidelijk dat hij MS 
had.” 

Over de dood van zijn vader en 
moeder wil André toch nog wel iets 
vertellen. 
“Ik werkte bij de Belastingdienst 
toen onze pa op 7 juli 1967 over-
leed. Die dag kreeg ik gewetens-
wroeging. Wat was namelijk het 
geval? Ik was al een hele week niet 
bij hem op bezoek geweest. Het 
was voetbal, het was uitgaan, het 
was sporten, het was altijd wat. 
Altijd wel een reden om niet naar 
het ziekenhuis te gaan. Maar toen, 
zittend achter mijn bureau, dacht 
ik: ‘Wat er ook gebeurt, ik ga van-
avond naar onze pa.’ Ik ben naar 
huis gegaan, heb gegeten en de 

Enkele buschauffeurs op de Singel voor een bus van de ATO (in 1942  
overgenomen door de BBA). De tweede van rechts is de vader van André. 
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bus gepakt naar Breda. Ik heb een 
uur bij onze pa aan bed gezeten, 
goed zitten buurten, het was heel 
leuk. Ik was goed en wel thuis: 
telefoon bij de buren. ‘Gullie mot 
onmiddellijk naar Breda komen, 
want jullië pa is overleden.’ Is dat 
nou nie straf? Ik ben tot op de 
dag van vandaag enorm dankbaar 
dat ik die dag naar hem toe ben 
gegaan.”

Na de geboorte van Bep en André 
heeft moeder reumatische klachten 
gekregen die in de loop van de ja-
ren zeer ernstig werden. “Ze kreeg 
vergroeiingen van gewrichten en 
hevige pijnen. Zo kon ze met haar 
handen niet meer bij haar neus ko-
men, die waren ook helemaal ver-
groeid. Daarom had ze een stokske 
met een handje erop, daar een 
zakdoekske overheen en daarmee 
ging ze dan langs haar neus als die 
jeukte. Klagen deed ze nooit; ze 
was heel flink.” André vertelt dat 
hij haar één keer heeft zien huilen 
vanwege zo’n heftige pijnen dat ze 
het niet meer kon uithouden en dat 
hij toen zei: ‘Kom op moeder, niet 
huilen. Flink zijn.’ “Ik heb er nog 
steeds spijt van dat ik dat gezegd 
heb. Op 16 september 1982 
overleed ze in het ziekenhuis in 
Breda. Vlak voor haar dood, toen 
ik aan de beurt was om te waken, 
heb ik aan haar bed het bidprentje 
met een persoonlijke boodschap 
geschreven en aan haar voorge-
lezen. Ze luisterde heel goed en 
vroeg me toen om het nog een keer 
voor te lezen. Toen ik klaar was zei 
ze, goed gedaan jongen.
Ja, mijn vader en moeder wa-
ren heel lieve, rustige mensen. 
Dat hoor ik ook nog van oudere 
Baarlenaren die ze gekend hebben. 
Dat was ook zo, maar het doet 
wel goed om dat van anderen te 
horen.”
  

André’s jeugd

André vertelt dat zijn tweelingzus 
het altijd voor hem opneemt, als hij 
jong is. “Ik eerlijk gezegd niet voor 
haar”, vult hij aan. Als André in de 
wei van Jantje Bruurs gaat voetbal-

het gaat af en dan stopt ze die zak-
doek in een ligusterhaag of zo.
Vanaf zijn vierde jaar draagt hij een 
bril, want hij kijkt nogal scheel. 
Maar voetballen en bril dragen is 
niet zo’n gelukkige combinatie. Het 
gevolg is dan ook nogal eens: bril 
kapot, moeder boos. Dan maar 
weer met de bus naar Breda om de 
bril te laten herstellen. André denkt 
dan slim te zijn, zet zijn bril af 
voordat hij gaat voetballen en legt 
hem ergens in het gras. Daar ligt 
hij nu misschien nog, want André 
kan hem daarna nergens meer 
vinden en thuis is het natuurlijk 
weer kermis. Op een andere keer 
heeft hij weer een nieuwe bril en 
zijn moeder zegt, met wat Lim-
burgs accent: ‘En nou uutkieke 
jongen.’ Wat gebeurt er: hij gaat 
naar school, doet de poort van de 
speelplaats open en…bats, een 
bal tegen z’n hoofd. Hij naar huis: 
“Moeder, munne bril is kapot.” 
“Maar jongen toch, wat is dat toch 
mee jou?” 
“Ik had altijd pech”, stelt André 
vast. “Ze hebben me te langen 
leste maar zo’n rond stalen brilleke 
gegeven.”
Een belangrijk speelterrein van 
André is bij de molen van Vic 
Theeuwes, schuin tegenover hen. 
Daar speelt hij met de kinderen 

André en tweelingzus Bep in 1949.  

De molen van Vic Theeuwes aan de Alphenseweg. In het tweede huis rechts 
groeide André op. De omgeving van de molen was André ‘s speelterrein. 

len en met heel vieze schoenen 
thuiskomt, krijgt hij op z’n falie van 
zijn moeder. Vaak komt daarom 
tegen etenstijd zijn tweelingzus 
hem roepen om te komen eten. 
Dan heeft ze een zakdoek bij zich, 
poetst zijn schoenen zo goed als 
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Theeuwes, vooral Frans en Vic. In 
de nacht van 7 juni 1956 – André 
wordt die dag 11 jaar – ziet hij 
door het raampje van de zolder 
waar hij slaapt de molen van ‘Vic 
van de mulder’ in lichterlaaie 
staan. “Heel de zolder was éne 
rooie gloed. Buiten hoorde ik een 
vrachtwagentje claxonnerend op 
en neer naar het durp rijen. Dat 
was Vic die, in paniek, zó de buurt 
probeerde te alarmeren. Dat blijft 
me altijd bij. Dat moet voor die 
mensen heel dramatisch geweest 
zijn. En ik vond het toen heel 
angstig.”

André doorloopt de lagere school 
op de plek waar Jumbo nu geves-
tigd is. Hij kan goed mee; is een 

brave, verlegen jongen. Hij schrijft 
eerst links, maar dat leren ze hem 
in de eerste klas al meteen af. “In 
de vierde klas overlijdt broeder 
Amandus plotseling. Hij is sneeuw 
aan het vegen op de speelplaats 
en zakt in elkaar. Een kwartier later 
gaat de bel en vertelt het hoofd 
van de school, dat Amandus dood 
is en dat ze daarom allemaal naar 
huis mogen. Een oorverdovend 
gejuich steekt op! Als de overle-
dene later opgebaard ligt in een 
kamertje in het klooster aan de 
Pastoor de Katerstraat moeten alle 
leerlingen hem een laatste groet 
gaan brengen. Jan Verheijen uit 
de Kapelstraat vraagt dan aan ons: 
‘Wie durft hem in zijn grote teen te 
knijpen?’ Niemand dus. Nou, Jan 

wel en met een stalen gezicht! Hij 
is op slag een held.”

André is ook misdienaar geweest. 
Iedere zondag een volle kerk. 
Tijdens een van de eerste missen 
moet hij hevig plassen. Hij doet 
moeite, maar kan het niet meer op-
houden, dus ….hij pist, met twee 
ampullen in zijn handen, in zijn 
broek en het loopt onder zijn toog 
uit. Op het tapijt van het priester-
koor komt een steeds grotere plas 
te staan. Pastoor Vekemans ziet het 
en roept hard: “Hedde motte 
wateren, jongen?” “Jao meneer 
pastoor.” “Dan ga maar gauw naar 
huis, anders pakte nog een kou.” 
Als hij in de sacristie komt, zegt de 
koster, Harrie Gulickx: “Wè komde 

1955: Klassenfoto van de 4e klas. 
Boven: Ad Voeten, Gerard van Lanen, Ad v.d. Broek, Ad van Gestel, Louis Meeuwesen,  
Peter Laurijsen, Frans Keustermans. 
2e rij:Kees Smeekens, Jan Bruurs, Karel Pelkmans, Piet de Rooy, Henk Gulickx, Ad Martens,  
Tinus Siemons, ?, Broeder Amandus. 
3e rij: Fons van Tilburg, Herman Baijens, Jan Verheijen, Johan Raeijmaekers, Wim van Lanen,  
Fons Klaassen, ? , Frans Meeuwesen.
4e rij:  Piet Hereijgers, Floor Bernaerts, Frans van Beek, Piet Meijer, Bernard Antens,  
Leo van den Brandt, Wil Martens, Ad van Tilborg. 
Onderste rij: Karel van den Boom, Johan Spapen, André Moors  Jac. van Tilburg, Maurice Gulickx en 
Suske Braspenning.
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gij doen? De mies is nog nie uit!” 
“Ja maar, köster, ik heb in m’n 
broek gepiest.” “Wel potverdomme; 
gao mar naor huis gij.” En terwijl 
André zijn misdienaarstenue uit-
trekt, pakt de koster een emmer 
water en een dweil en gaat tijdens 
de mis op het altaar de zaak 
schoonmaken. 
Een andere keer is André samen 
met Leo Wens misdienaar. Als het 
consecratie is maakt de priester 
een diepe buiging en dan moeten 
de misdienaars de punten van het 
kazuifel optillen en bellen. Net 
op dat moment, als zijn achterste 
recht voor de neuzen van Leo en 
André hangt, laat pastoor Veke-
mans een knetterende scheet. Die 
twee achter hem komen de rest 
van de mis niet meer bij! Later is 
hij in de kerk ook nog lid van het 
kerkkoor en collectant geweest.

Ofschoon André verlegen is, heeft 
hij als jongere toch ook wel een 
zekere brutaliteit. Stan Jansen 
van het Oosteinde, die aan een 
motorongeluk ooit een houten 
been heeft overgehouden, is op 
een bepaald moment in de wei zijn 
koeien aan het melken, zittend op 
een klein melkstoeltje. “Hoe ik er 
bij kwam weet ik nog steeds niet, 
maar ik kroop onder de pindraad 
door, buurtte eventjes wat met 
Stan en trok toen zomaar ineens 
het stoeltje onder z’n gat uit en …
daar lag Stan, met z’n benen in de 
lucht. Ik peerde er tussenuit. Het is 
ongelooflijk, maar een paar minu-
ten later had hij me toch te pakken 
gekregen en sloeg me waar hij me 
maar raken kon. ‘Eigen schuld’, zei 
hij nog. Eigenlijk heel gek”, vindt 
André nu, “dat je heel verlegen 
bent en dan toch zoiets flikt.”
Nog een ander voorval. André 
vertelt: “Ik ben nogal ongeduldig 
van aard. Dat was ik als kind ook 

al, en nog steeds. Op een dag 
stond ik rond het middaguur met 
mijn fietske bij de spoorwegover-
gang aan de Leliestraat te wachten 
toen een goederentrein aan het 
rangeren was. Dat duurde en 
dat bleef duren. Op een gegeven 
moment was ik het beu en ik 
kroop onder de slagboom door en 
ook onder de trein door, met fiets 
en al. Dan bende toch eigenlijk ne 
stomkop he. En toen op mijn fiets 
naar huis. Ik keek nog wel even 
naar de Chaamseweg en daar zag 
ik Miet de Grauw staan, die van 
daaruit twee spoorwegovergangen 
bediende. Zij had mij kennelijk 
ook gezien en herkend. Binnen de 
kortste keren – ik zat net aan tafel 
– komt ze op haar fiets bij ons aan, 

lijkbleek en ze begint me toch uit 
te kafferen. Het was duidelijk dat 
ze zich een ongeluk geschrokken 
was, terwijl ik het toen nogal over-
dreven vond en dacht: er is toch 
niks gebeurd. En nadat ik van haar 
ongenadig op mijn falie gekregen 
had, gaf ons moeder me ook nog 
eens van onder uit de zak. Ik heb 
straf gekregen; ik weet niet meer 
wat. Dat heb ik dus ook maar niet 
meer gedaan.”

Als puber brengt André, samen 
met andere Baolse jongens, veel 
vrije tijd door in het Jeugdhuis 
aan de Nieuwstraat, waar nu het 
snoepwinkeltje is. Leuke activi-
teiten werden er gedaan: fietsen, 
spelletjes, voordrachten.

Ca. 1961: als leden van het Jeugdhuis nemen André 
(links), Leo Wens en ? deel aan een muzikale activiteit.

Ca. 1957 viert Louis van Tilborg met een aantal 
familieleden het 25-jarig jubileum bij harmonie St. Remi. 
Uiterst links staat André die in die tijd bevriend was met 
de jongen naast hem, Jan van Tilborg.
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Vervolgopleiding en beroep

Na de lagere school gaat hij naar 
de toen 3-jarige Mulo in Baarle, 
bij de broeders aan de Pastoor de 
Katerstraat. Hij kan eigenlijk heel 
gemakkelijk mee, maar één jaar 
voert hij totaal niets uit, wat zijn  
moeder op een gegeven moment 
doet verzuchten: “Gaode gij nog 
wel naor school?” Uiteindelijk 
heeft hij de draad dan wel weer 
opgepakt en is na vier jaar toch 
met mooie cijfers geslaagd.
Frans is in die tijd zijn lievelings-
vak. Hij vindt het leuk en het 
gaat hem goed af. Kennelijk zo 
goed, dat de broeder die Frans 
geeft regelt dat hij een maand-
lang opgenomen wordt in een 
Franstalig burgemeestersgezin 
bij de Belgisch-Franse grens om 
de Franse taal nog beter te leren. 
“Daar heb ik toen zóveel geleerd. 
Niet alleen werd mijn vocabulaire 
uitgebreid, maar ik kreeg er vooral 
het lef en de durf om Frans te 

praten. Ik moest ook wel; alles ging 
er in het Frans.”
Op het einde van de mulo kregen 
alle jongens een brief van de 
Belastingdienst in Tilburg met de 
vraag om daar te komen werken. 
Op aanraden van pa gaat André 
echter eerst nog wat verder stude-
ren aan de Handelsschool in de 
Bisschop Zwijssenstraat in Tilburg. 
Ook daar gaat het Frans hem goed 
af, zoals de Franse handelscorres-
pondentie. André heeft het achteraf 
altijd jammer gevonden dat hij met 
die taal verder niks meer gedaan 
heeft, al zou hij zo een twee drie 
ook niet weten wat.
Na de Handelsschool neemt hij zelf 
contact op met de Belastingdienst 
en men blijkt daar nog steeds 
geïnteresseerd te zijn. Doornbos, 
de vader van Desiré, is dan dienst-
geleider bij de Belastingdienst. 
Hij krijgt de opdracht om eens op 
huisbezoek te gaan bij de familie 
Moors en te kijken uit wat voor 
nest die André eigenlijk komt. Als 

André later bij de Belastingdienst 
werkt kan hij het personeelsdossier 
inzien en daar leest hij dat de heer 
Doornbos hem ‘een nette, beleefde 
jongen’ vindt. ‘Het gezin staat goed 
bekend. Vader en moeder hebben 
ernstige gezondheidsproblemen. 

André is in 1960 speler in een talentvol jeugdelftal van Gloria. 
Boven v.l.n.r. elftalleider Jac Harmsen – Johan Gillis – Kees Vermonden – Floor Bernaerts –  
Ad Adriaansen – Johan Raeijmaekers – Cor Krijnen – scheidsrechter Martin Josten. 
Onder v.l.n.r. Wim Vermonden – André Moors – Henk de Laat – Antoon Willems – Frans van Sas.

Ca. 1965, vakantie aan de Moezel. 
Van onder naar boven Jan de Rooy, 
Cor Krijnen en André Moors. 
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Een zielig geval.’ André moet 52 
jaar na dato nog hartelijk lachen 
om deze typering van de huiselijke 
situatie. Na het afleggen van een 
schriftelijke test gaat hij er op 1 
september 1962 aan de slag. Hij 
is dan zeventien.

Een jaar later, 1 september 1963, 
komt Gerry – zijn latere vrouw – 
daar ook werken. André staat op 
de derde verdieping voor het raam 
en ziet een meisje met haar fiets de 
binnenplaats op komen rijden. Hij  
denkt: ‘Verrek, da’s een schoon 
meske. Die mot het worre.’ Dat 
was liefde op het eerste gezicht, 
van bovenaf. “Ik heb haar dat 
duidelijk proberen te maken. Nou, 
dat was dus echt niet wederkerig.” 
Verderop in de huiskamer wordt 
dit door Gerry volmondig beaamd. 
“Later hebben we het er natuurlijk 
nog wel eens over gehad. Gerry 
vond mijn aanpak toen veel te 
serieus. Ik wilde meteen aan de 
vrijerij. Daar voelde zij nog niks 

voor. Ik vond dat toen zó jammer! 
Maar een jaar of wat later is het 
toch allemaal nog goed gekomen.”
 

Militaire dienst

1 Februari 1965 moet André in 
militaire dienst. Hij moet opkomen 
in Ossendrecht, bij de Verbindings-
dienst. Daarna naar Bergen op 
Zoom, naar Ede-Wageningen, naar 
Gorkum en van Gorkum naar De 
Lier. Hij wordt opgeleid tot telexist 
en in Gorkum is hij verantwoorde-
lijk voor het telexverkeer voor de 
commandant. 
“Jos, ik heb anderhalf jaar in dienst 
gezeten, waarvan 14 maanden in 
Gorkum. In die 14 maanden heeft 
ooit éne keer die telex gerammeld. 
Ene keer. Ik schrok me ‘n bult. Ik 
denk: wat moet ik nou toch doen? 
Dit is de meest waardeloze tijd 
geweest van heel mijn leven. ’s 
Zondagsavonds moest ik binnen 
zijn. Ik was de enige die daar op 
een strozak sliep, want de rest van 
de jongens had 24-uursdienst – zij 
moesten het Oostfront afluiste-
ren – en die woonden allemaal 
in de buurt en sliepen thuis. Ik 
had geen donder te doen, had 
helemaal geen contacten. Ik was 
daar zó lui, dat ik nog te lam was 
om bijvoorbeeld mijn pen in een 
pennenbakje te leggen. Ik zat 
er in een klein hokske, met een 
paar smalle verluchtingsraam-
pjes, helemaal alleen, met een 
transistorradiootje. Niemand had 
het in de gaten; ik werd helemaal 
vergeten. Tot iemand mij opmerkte, 
hoorde dat ik nog de rang van 
soldaat had en regelde dat ik met 
terugwerkende kracht bevorderd 
werd tot korporaal. Twee weken 
voor mijn afzwaaien werd ik nog 
overgeplaatst naar het Westland, 
naar De Lier. Toen de diensttijd 
erop zat werd ik als enige jongen 

losgelaten bij de kazernepoort van 
De Lier. Hoezo, leuk afzwaaifeest? 
Ik voelde me gewoon zielig, alleen 
met mijn plunjezak op het station. 
Een nutteloze anderhalf jaar. Zonde 
van het geld. Zonde van de tijd. 
Maar….ik had één voordeel. Ik had 
in dienst gespaard van mijn soldij. 
Als ik twee weken thuis ben denk 
ik: ik zal toch eens bellen waar dat 
spaargeld blijft. De stem aan de 
andere kant van de lijn beweert: 
‘Dat moet u al ontvangen hebben. 
Drie dagen nadat de postwissel is 
opgestuurd, is die verzilverd. Met 
de handtekening van A. Moors.’ Ik 
zeg: ‘Ja, maar niet door mij toch.’ 
Blijkt ons moeder mijn spaargeld 
al geïnd te hebben! Ze heeft het 
ongetwijfeld aan mij besteed, maar 
ík had er een andere bestemming 
voor in mijn hoofd.”

Van Baarle naar Tilburg naar 
Baarle

Een paar jaar nadat André Gerry 
heeft leren kennen, wordt het dan 

Op dit mooie meisje werd André 
verliefd. 

André op oefening tijdens zijn 
militaire dienst in 1965. Van zijn 
dienstplicht gruwelde hij.
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tenslotte toch echt verkering. Op 
die eerste verkeringsdag loopt hij 
een zware knieblessure op in Riel, 
bij het voetballen met de perso-
neelsvereniging van de Belas-
tingdienst. Er is geen schuldige: 
niemand in de buurt, zelfs geen 
bal. Zijn knie slaat ineens naar bin-
nen, een hoop gekraak en hij valt 
neer en joekelt van de pijn. Hij is 
geopereerd, maar het is nooit meer 
iets geworden met die knie, tot op 
de dag van vandaag. 
Op 22 november 1969 trouwen 

André en Gerry en ze betrekken 
een aardig appartement in de Pero-
sistraat in Tilburg-Noord, zevende 
verdieping. Als ze in 1971 tijdens 
een weekend bij de ouders van 
Gerry zijn, geniet André ervan dat 
hij zomaar de schitterende tuin in 
kan lopen. Op dat moment denkt 
hij: ik wil ook naar een huis en ook 
terug naar Baol. 
‘s Maandagsmorgens belt hij Jos 
Kin op. Gerry weet van niks. Jos 
Kin zegt: ‘Kom vanavond maar 
uitzoeken. Ik heb genoeg te huur.’ 

Om half zes komt hij thuis en zegt 
tegen Gerry: ‘We gaan verhuizen.’ 
Bart is net geboren, dus André gaat 
alleen naar Kin en daar valt zijn 
keuze op Taxandriastraat 3. Later, 
in 1976, bouwen André en Gerry 
samen met Kees en Toos Neggers 
een woning aan de Hertogenstraat. 
Daar wonen André en Gerry tot 
op de dag van vandaag tot volle 
tevredenheid. 

Belastingdienst

“Bij de Belastingdienst heb ik in 
verschillende functies gewerkt. Ge-
middeld na 10 jaar was ik echt toe 
aan iets anders en het is me ook 
steeds gelukt om dan om te scha-
kelen. Ik heb eerst verschillende 
jaren op de administratie gewerkt. 
Daarna kwam mijn mooiste tijd bij 
de Belastingdienst. Ik heb toen een 
jaar of drie met Jan Spapens, een 
collega met wie ik het heel goed 
kon vinden, door het ambtsgebied 
van Tilburg en omliggende dorpen 
getrokken om huizen te schat-
ten: de waarde bepalen die als 
grondslag diende voor de personele 

Trouwfoto van Gerry en André op 22 
november 1969. 

De zonen van Gerry en André in 1974. Dennis (l) en Bart 
(r). 

André (r) drinkt met buurman Kees Neggers in 1980 een pilsje in het  
gemeentehuis (foto Gerda Norbart).
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belasting. Een opleiding daarvoor 
hadden we niet gehad. We wisten 
van niks; we waren alleen wel 
eens meegegaan met een oud-
collega. Jan en ik moesten ook af 
en toe oude boerderijtjes en zo in 
het buitengebied, die opgekocht 
werden door rijke lui en hotemeto-
ten, gaan bekijken als ze verbouwd 
waren. Wij moesten dan bepalen 
wat onderhoud was, want dat was 
aftrekbaar, en wat verbetering. Dat 
was niet aftrekbaar. Dan gingen wij 
zo’n huis binnen en dan deden we 
net of we er alle verstand van had-
den. We liepen rond met een op-
schrijfboekje. Na enige tijd hielden 
Jan en ik dan kort overleg en dan 
zeiden we: ‘We hebben voor onze 
Inspecteur een voorstel meneer. Als 
we het eens zo doen, dat we 60% 
aanmerken als onderhoud en 40% 
als verbetering.’
Het was altijd goed, want het viel 
die mensen altijd mee. We moes-
ten in woonhuizen ook vaak de 
waarde van het meubilair schatten 
en daar hadden we helemáál geen 
bal verstand van. Als er antiek in 
huis stond dan dacht ik: wat zou 
dat nou toch waard zijn? Na een 
tijdje zei ik dan: nou, ik heb het 
wel gezien mevrouw. Ik schat uw 
meubilair op 1000 gulden. Prima 
meneer, zeiden ze dan altijd. Het 
was altijd goed; we zaten met onze 
schatting altijd belachelijk laag. Er 
is nooit bezwaar gemaakt. 

Een anekdote nog: De eerste de 
beste dag dat ik onder begeleiding 
huizen ga schatten, fiets ik naast 
mijn  collega, meneer Van Damme 
naar ons eerste adres. Meneer Van 
Damme is een oudere man, een 
vrome man, die geen vlieg kwaad 
doet; de braafheid zelve. Ik zeg 
tegen hem: ‘Meneer Van Damme, 
een gekke vraag, maar ik wil hem 
toch even stellen. Bent u nog nooit 

in uw werk lastig gevallen door 
vrouwen?’ ‘Wat krijgen we nou’, 
zegt ie. ’Nee, natuurlijk niet.’ Wat 
gebeurt? Jos, ik lieg het niet. We 
bellen aan bij het eerste huis. 
Een Italiaanse vrouw doet open. 
Prachtig donker haar. Prachtige 
ogen. Een laag decolleté. Wij zeg-
gen waarvoor we komen en gaan 
naar binnen. “Lusten jullie een 
bakje koffie?” Nou, dat lusten wij 
wel. We gaan op de bank zitten. 
Dat vrouwke gaat koffie zetten en 
die kijkt me met die grote ogen 
aan, uitdagend….Ik denk: wat heb 
ik hier nou aan mijn fiets hangen? 
Ze komt terug met de koffie, ze 
gaat op haar knieën – ik lieg het 
nie Jos, ik lieg het nie – voor me 
zitten, zet de koffie op de salontafel 
en gunt ons een diepe inkijk. Als 
we ook het meubilair bekeken heb-
ben en we gaan weg, kijkt ze mij 
met die grote zwarte ogen nog een 
keer aan en zegt: “U mag best nog 
eens terugkomen, hoor.” Als we 
buiten staan zegt Van Damme: “Ik 
snap hier niets van. Ik snap hier 
werkelijk niets van!” Zoiets kwam 
natuurlijk niet regelmatig voor, 
maar zo af en toe maakte je toch 
wel wat mee. 

Na die drie hoogtijjaren ben ik 
een aantal jaren leidinggevende 
geweest. 
Vervolgens solliciteerde ik in Breda 
naar een staffunctie Personeel en 
Organisatie voor de directie van 
Zeeland, Brabant en een deel 
van Limburg. Ik volgde daarvoor 
een Hbo-opleiding. Met heel veel 
plezier heb ik ook daar gewerkt. Ik 
had er heel veel contacten.
Na een reorganisatie ben ik 
controller in Tilburg geworden. 
Dat heeft van alles te maken met 
planning, financiën, budgettering, 
enzovoorts. In die functie was ik 
adviseur van het management. Ik 

heb ook nog een aantal jaren in de 
ondernemingsraad gezeten. Ook 
dat was heel leuk. In 2004, na 
42 jaar dienst, ben ik in de VUT 
gegaan.”
 

Vakanties

Met de kinderen gaan André en 
Gerry vaak op vakantie in Oosten-
rijk. Dat vonden ze altijd heel leuk. 
Later gaan ze ook naar andere 
landen in Europa. Nog later, als de 
kinderen het huis uit zijn, gaan ze 
meerdere keren per jaar alleen. Vol 
enthousiasme vertelt André over de 
echte hoogtepunten op vakantie-
gebied: hun reizen door Brazilië 
en later Mexico. “In Brazilië zijn 
we onder andere in het Amazone-
gebied geweest. In een bootje van 
een eigen gids hebben we samen 
met een bevriend echtpaar een 
aantal dagen door het Amazo-
negebied gevaren en wandelden 
er in het oerwoud. Onvergetelijk! 
Een unieke vakantie. We zijn toen 
bijvoorbeeld ook in São Paulo en 

Op vakantie in Vorarlberg (Oostenrijk) 
in 1981. V.l.n.r André, Bart en 
Dennis.
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in Rio de Janeiro geweest. We be-
zochten er een favela. Het andere 
echtpaar steunde een schooltje 
in die favela. Gerry is altijd een 
kindervriend geweest, en nog. De 
kinderen in die favela voelden dat 
aan en hingen binnen de kortste 
keren om haar nek.
Later zijn we ook in Mexico 
geweest; de rondreis was weer 
buitengewoon. Ook die tempels: 
fantastisch! Een schitterende 
rondreis. In Mexico-stad hadden 
we ook een eigen gids die ons 
op verschillende dagen met zijn 
auto bij het hotel kwam ophalen 
en ons allerlei bijzondere plekken 
in Mexico-stad en daar buiten liet 
zien. Geweldig!”
 

Gerry is een echte kindervriend. Zo ook bij een ontmoeting 
met kinderen in een  favela in São Paulo (Brazilië) tijdens 
een vakantie in 1999.

Op vakantie in Mexico in 2003. De foto is gemaakt op de 
Monte Alban bij een schitterend tempelcomplex. 

In de politiek

Als André in 1971 vanuit Til-
burg weer in Baarle komt wonen 
ontstaan er ook nieuwe contacten, 
o.a. met Cees van Gils. Via hem 
komt hij in aanraking met de nog 
vrij nieuwe politieke partij ABGB 
(Algemeen Belang Gemeente 
Baarle-Nassau), waaruit later – na 
samengaan met de partij Werkne-
mersbelangen – de VPB, Vooruit-
strevende Partij Baarle is ontstaan. 
Hij stelt zich kandidaat voor die 
partij bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van mei 1974 en hij wordt 
tot raadslid gekozen. “De eerste 
vier jaar was een vreselijke tijd” 
herinnert André zich, “want wat 
Cees van Gils en ik ook zeiden, 
we werden gewoon weggehoond. 
Peet Olie(slagers) zat toen ook in 
de raad. Die zei op een keer: ‘En 
gij Moors, as gij nog ooit ene poot 
in mijn bos zet, dan stamp ik oe 
eruit!’ In 1978 werd dat allemaal 
wat rustiger. Andere raadsleden 
gingen ook inzien dat wij het zo 
slecht niet bedoelden. Zo is het 

De kandidaten van de VPB voor de gemeenteraadsverkiezingen in mei 1982 
(foto Gerda Norbart). 
Vooraan: Sooi van den Brandt, Henry Evers, Jo Huijbregts, André Moors, Jan  
Vermeer, Irma Woestenberg.
Achteraan: Til Meijer, Hans Grummels, Jos Jansen, Leo Wens, Antoon van  
Tuijl, Ad Bastiaansen, Jan van Beek, Nel Vermeer, Piet Laurijssen, Ad  
Meeuwesen, Wil Verheijen, Jos van Trier, Jan Severijns. 
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gekomen dat ik ook nog wethou-
der geworden ben. Alles bij elkaar 
ben ik tussen 1974 en 1998 tien 
jaar raadslid geweest en acht en 
een half jaar wethouder. Ook nog 
een tijd locoburgemeester toen 
Ab Hogenbosch benoemd was tot 
burgemeester van Mill. Voor de 
periode 1986-1994 was ik niet 
verkiesbaar.” 

Als ik in de verkiezingsuitslagen 
het grote aantal voorkeursstemmen 
opmerk dat hij steeds kreeg, kom 
ik tot de conclusie dat André in al 
die jaren een grote stemmentrekker 
geweest is. Hij zegt het politieke 
werk altijd (afgezien van de eerste 
vier jaar) heel leuk gevonden te 
hebben. Zijn grondhouding in de 
politiek was altijd heel kritisch. Zó 
kritisch dat burgemeester Hogen-
bosch zich later in Mill zelfs nog 
wel eens heeft laten ontvallen dat 
Moors in Baarle een lastig raadslid 
was. 
“Zo was ik wel: ik draaide er geen 
doekjes om. Ik had ook altijd 
het gevoel dat ik vooral moest 
opkomen voor mensen die het wat 
minder gemakkelijk hadden. In 
die periode, vooral als wethouder, 
heb ik ook wel wat dingen kunnen 
bereiken. 
Een van mijn eerste activiteiten 
was overleg met de huurders-
vereniging. De huurders baalden 
als een stekker dat ze geen rente 
kregen over de waarborgsom die 
ze betaald hadden, terwijl die 
waarborgsommen jarenlang op de 
bankrekening van de gemeente 
stonden. Ik vond dat ook niet 
eerlijk en ik heb hen als wethouder 
meteen toegezegd dat ik mijn best 
ging doen dat ze met terugwer-
kende kracht rente zouden gaan 
ontvangen. Dat is ook gebeurd. Ze 
waren in de zevende hemel. Een 
ander voorval: Op een gegeven 

Piet van den Brand (l) ontvangt uit handen van 
wethouder André Moors een cheque van fl. 2.000 
(schenking van Beter Meubel) bestemd voor de Stichting 
Gehandicaptenzorg. Op de voorgrond Fons Cornelissen 
(foto Gerda Norbart).

Burgemeester Y. Kortmann krijgt van locoburgemeester 
André Moors de voorzittershamer overhandigd in november 
1982 (foto Gerda Norbart). 

Bij André ‘s afscheid als wethouder in april 1998 heeft 
hij zojuist een Koninklijke Onderscheiding ontvangen uit 
handen van burgemeester Jan Hendrikx.  Achteraan enkele 
raadsleden: Aleida Wijkenga, Frank Koyen, Johan Staes en 
Piet Theeuwes (foto Gerda Norbart).
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moment had de gemeente een 
exploitatieopzet gemaakt voor een 
gedeelte van de uitbreiding ‘de 
Akkers’ in Dorp-Noord en daarbij 
was een grondprijs vastgesteld die 
ik veel te hoog vond. Toen ik dat 
als wethouder van Financiën in de 
gaten kreeg, ben ik naar de Provin-
cie gegaan om die onredelijkheid 
ongedaan te maken. Het heeft me 
veel moeite gekost, maar uitein-
delijk is het me gelukt. Ze kregen 
toen allemaal een paar duizend 
gulden terug. Ook voor het Dorps-
huis in Ulicoten heb ik me destijds 
erg ingespannen. Daarnaast heb ik 
veel aandacht gegeven aan sport, 
welzijn, sociale zaken en het over-
leg met het gehandicaptenplatform. 
Als raadslid was ik altijd heel 
kritisch op de gemeentelijke finan-
ciën. Daarmee haalde ik toen de 
pers en dat heeft er uiteindelijk toe 
geleid dat die daarna beter op orde 
gekomen zijn.
Het zwakke in mij – als politicus – 
was misschien wel dat ik probeer-
de een aantal zaken te regelen voor 
de mensen en organisaties, zonder 
er politieke munt uit te slaan en de 
pers erover te informeren. Zonder 
ook te hengelen naar compliment-
jes. Ik heb ook nooit iemand ge-
vraagd om op mij te stemmen. Ja, 
één keer. ‘En niet vergeten op ons 
te stemmen, he’, in die bewoordin-
gen. Dat vond ik al meteen daarna 
heel gênant en onjuist.”

Amalia van Solms

Antoon van Tuijl vraagt André eind 
jaren ‘90 om de heemkundekring 
te komen versterken, maar hij 
is dan nog wethouder. Dat heeft 
hij eerst afgewerkt. Toen is hij 
lid geworden van Amalia en ook 
toegetreden tot het bestuur. 12 
Jaar is hij secretaris. Daarnaast is 
hij 15 jaar heel actief binnen de 

vereniging, o.a. met het schrijven 
voor ‘Van Wirskaante’. Dat heeft 
hij altijd heel leuk gevonden. Maar 
een tijd geleden heeft hij aangege-
ven: nu graag iemand anders. 
André: “Je merkt toch dat de inspi-
ratie wat minder wordt en ook dat 
het toch wel druk geeft, iedere keer 
dat er weer een nieuw nummer 
moet uitkomen. Als eindredacteur 
moet je er wel voor zorgen dat het 
op tijd en goed in orde is. Als we 
‘Van Wirskaante’ van nu leggen 
naast de uitgave van 15 jaar gele-
den, is dat een verschil van dag en 
nacht. Die veranderingen: dikker, 
groter formaat, gedrukt, in kleur, 
etcetera, zijn natuurlijk niet vanzelf 
gekomen. Nou is het de kunst om 
dat vast te houden.” 
Het ledental is in de loop van de 
jaren ongelooflijk sterk gegroeid. 
André denkt dat dat ook mede 
door dat boekje komt. Er zijn bijna 
1700 leden, maar dat boekje 
wordt door veel méér mensen 
gelezen dan die 1700: buren, 
vrienden, familie, kennissen. 
Regelmatig krijgt hij van leden te 
horen: ‘Nou heb ik dat boekske 
uitgeleend, en nou komt het weer 
nie terug.’
Ook de foto- en filmvoorstellingen 
heeft hij altijd met heel veel plezier 

Ca. 2001: schilderklus in het heemhuis verricht door Ben Wijnen, Gerry Moors, 
Ad Jacobs, André Moors en op voorgrond Ineke van Strijp.

gedaan. En wat waren ze suc-
cesvol. Zelf heb meegemaakt dat 
ik twee keer terug moest komen, 
omdat de zaal afgeladen vol zat.

“Een ander hoogtepunt is toch wel 
dat ik samen met onze Dennis het 
boek ‘Straten met een verhaal’ ge-
maakt heb. Als je dat met je zoon 
kunt doen, dat is wel heel bijzon-
der. Onze Dennis en ik hebben er 

Een absoluut hoogtepunt in de 
geschiedenis van Amalia was de 
meerdaagse heemreis naar de 
Westhoek in 2004. Marcel Gulickx 
staat bij het graf van Emiel van Dijck 
afkomstig van Zondereigen. Op de 
grafzerk is juist daarvoor een foto van 
Emiel aangebracht. 
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hard aan gewerkt, het is een groot 
succes geworden en tot op de dag 
van vandaag gebruik ik het zelf 
regelmatig als naslagwerk. Het is 
mede zo’n groot succes geworden 
door de fantastische medewerking 
van Drukkerij De Jong, speciaal 
van Joep.

Ook het bezig zijn met ‘Het geheim 
van de Nonnenkuil ontrafeld’ 
heb ik heel leuk gevonden. En 
de presentatie van die extra Van 
Wirskaante was ook geweldig. Ik 
piste bijna in mijn broek toen ik de 
hemelse gasten bezig zag, vooral 
Fonne Gulickx als Pastoor van 
Herdegom.”

Bijzondere tochten

Met zijn zoon Dennis heeft André 
in juni 2006 het Pieterpad gewan-
deld, helemaal van Pieterburen tot 
de St. Pietersberg bij Maastricht. 
Dat is alles bij elkaar 485 km., in 

In 2005 is hij met Ad Jacobs op 
de fiets naar Santiago de Com-
postella geweest, een afstand van 
2600 km. ongeveer. Hij beschouwt 
het als een hoogtepunt in zijn 
leven. André denkt bij die tocht 
terug aan de mooie natuur, maar 
meer nog aan de schitterende 
cultuur: prachtige kerken, kapel-
letjes, enzovoorts. Hij vindt ook dat 
het samenspel met Ad heel goed 
verlopen is.
In 2008 is hij naar Rome gefietst 
met Aad van Elswijk. Dan ervaart 
hij vooral de natuur onderweg als 
heel bijzonder. Het verschil met 
de trip met Ad Jacobs is, dat ze ’s 
avonds geen slaapplaats hoeven 
te zoeken, omdat ze die zelf bij 
zich hebben: een caravan. Als ze 
een paar dagen onderweg  zijn, 
gaan Ine van Elswijk en Gerry hen 
namelijk achterna met de cara-
van, waarin ze met z’n vieren de 
nachten doorbrengen. Hartstikke 
gezellig hebben ze het gevonden: 
een beetje barbecueën, plan-
netje maken voor de volgende 
dag, kijken hoe het parcours is en 

De presentatie in 2010 van het door André en zijn zoon 
Dennis gemaakte boek, ‘Straten met een verhaal’. 

In 2006 ondernam André met zoon Dennis een 
fantastische wandeling van 485 km van Pieterburen naar 
de St. Pietersberg in Maastricht (het Pieterpad).

21 aaneengesloten dagen. André 
heeft het heel bijzonder gevonden 
dat hij dit met zijn zoon kon doen. 
Daarbij werkte het weer ook nog 
goed mee.
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hoever we kunnen komen. Als de 
fietsers ’s morgens vertrekken gaan 
de dames een camping zoeken en 
ze laten de mannen dan per sms 
weten waar ze staan. André vertelt 
dat er tevoren mensen zijn die dan 
zeggen: ‘Waar begin je aan. Daar 
komt ruzie van.’ Het tegendeel is 
het geval geweest.” 
Ze hebben het fantastisch gevon-
den en ontzettend veel plezier ge-
had. André heeft toen ook ontdekt 
waarom veel mensen zo van kam-
peren houden: omdat het een grote 
mate van vrijheid geeft. Bij Rome 
hebben ze nog een dag of vijf op 
de camping gestaan, van waaruit 
ze met de metro de stad ingingen. 
Ook deze tocht heeft André als een 
hoogtepunt ervaren.

Het verschijnsel ‘André’ 

Voordat we dit interview gaan 
afsluiten heb ik zelf nog een paar 
brandende vragen aan André. Ik 
wil namelijk proberen nog een 
beetje verder door te dringen in 
wat ik maar even ‘het verschijnsel 
André’ noem.

Waar komt je grote gedrevenheid 
en ambitie vandaan?
André zegt het zelf ook niet te 
weten, maar constateert wel dat hij 
dat altijd gehad heeft. “Het is wel 
zo: als ik ergens ja tegen zeg – ik 
zeg niet overal ‘ja’ tegen – dan ga 

Tijdens de Pieterpadwandeling was het een aantal dagen 
vreselijk warm. In vochtige gebieden werd André ‘lek’ 
gestoken door de muggen.

Met Ad Jacobs (r) is André in 2005 op de fiets op weg 
naar Santiago de Compostela.

Nog 514 km te fietsen van de in totaal 2.600 km vanaf 
Baarle.

Met Aad van Elswijk (r) in 2008 onderweg naar Rome. 
De foto is gemaakt op de zojuist beklommen Arlbergpas in 
Oostenrijk. 

André als ‘duopassagier’ tijdens een parachutesprong 
vanuit een vliegtuig  boven de Veluwe in 2005. 
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ik er ook helemaal voor. Dan kun-
nen mensen ook op mij rekenen en 
stel ik hoge eisen aan m’n eigen.”

Welke ontwikkeling in je leven 
heb je doorgemaakt?
Daarover hoeft hij niet lang na 
te denken. Van een schuchter 
en verlegen ventje is hij iemand 
geworden met een behoorlijke 
dosis zelfvertrouwen. Het raadslid-
maatschap en het wethouderschap 
zijn daarop natuurlijk van invloed 
geweest. Het beduusde, verlegene, 
niks-durven-zeggen is geleidelijk 
wel overgegaan in een behoorlijke 
zelfverzekerdheid. Als ik hem vertel 
dat hij in presentaties ook niks 
uitstraalt van spanning, zegt ie: 
“Dat klopt. Ik heb dan helemaal 
niks van onzekerheid. Ik vind het 
zelfs leuk om te doen. Een volle 
zaal met mensen doet me echt 
helemaal niks. Ik heb wel gemerkt 
dat je contact moet maken met die 
mensen. Niet over de hoofden van 
de mensen een verhaal afsteken, 
bang dat er gereageerd wordt. Ik 
probeer daar altijd gevat op in te 
spelen en als ik iets niet weet dan 
zeg ik dat gewoon. Daar is toch 
niks mis mee?”

Hoe zit het met je betrokkenheid 
bij Baarle?
André is geboren en getogen 
Baarlenaar. Hij zegt vooral bij Baol 
betrokken te zijn geraakt door zijn 
werk als raadslid en wethouder en 
door zijn werk bij Amalia. Daardoor 
is hij ook met heel veel Baarlese 
mensen in contact gekomen. “Ik 
ben niet zozeer betrokken bij het 
dorp, als wel bij de mensen van 
Baarle, de inwoners. Baarle is voor 
mij bijzonder door de vele leuke 
mensen die ik er heb leren ken-
nen. Ik vind dat het centrum erg is 
achteruit gegaan, maar Baarle is 
en blijft heel bijzonder.” 

Zie je nog groeimogelijkheden 
voor Amalia?
André heeft veel bijgedragen aan 
de sterke groei van het ledental van 
Amalia. “We denken al jaren dat 
we het maximum hebben bereikt, 
maar het groeit nog steeds. Ik denk 
dat de meesten lid zijn gewor-
den omdat ze dat boekske leuk 
vinden. Die groei gaat natuurlijk 
wel afvlakken en op een gegeven 
moment komt er ook wel enige 
daling. Dat kan niet anders. Dat 
is eigen aan alles in het leven. Er 
is een opgaande lijn, het vlakt af, 
zakt mogelijk nog wat en dan gaat 
het weer omhoog. Het zal ook wel 
afhangen hoe het heem z’n eigen 
kan blijven presenteren. Als er een 
aantal mensen mee stopt en Van 
Wirskaante is niet meer zo leuk, 
dan haken mensen af. Als je dat 
niet wilt, dan moet je als bestuur er 
mee bezig zijn om dat te voorko-
men.” 

Wat moet behouden blijven in 
Baarle?
Iemand die zo lang, zo intensief 
bezig geweest is met het heem, 

heeft ongetwijfeld ook zo zijn idee 
over wat kostbaar is in Baarle, wat 
zeker behouden moet blijven. Maar 
ook waar we liefst zo snel moge-
lijk van af moeten zien te komen. 
Nou, dat klopt. André somt in hoog 
tempo op waar we heel zuinig op 
moeten zijn: ons rijkgeschakeerde 
verenigingsleven (waar ook Amalia 
toe behoort), de Remigiuskerk, de 
Salvatorkapel en de Bernardus-
kapel. Verder de karakteristieke 
straatbeelden. Er is al zoveel weg, 
dat hij zich daarover grote zorgen 
maakt. Als hij oude dorpsfoto’s be-
kijkt, bekruipt hem een gevoel van 
heimwee. Hij weet ook wel dat niet 
alles kan en moet blijven zoals het 
is. De wereld verandert en dat is 
goed. Toch ziet hij vaak dat het ook 
anders kan. Pasgeleden was hij in 
Ootmarsum en zag daar duidelijk 
dat men veel aandacht gehad heeft 
voor het erfgoed. Dat mist hij in 
Baarle. 
Wat we volgens André kwijt 
moeten raken is: het imago dat in 
Baarle alles maar kan. “We moeten 
niet blij zijn met de kreet ‘In Baol 
kan alles!’ In Baol kunnen mensen 

De door André namens Amalia in 2012 georganiseerde tentoonstelling ‘Loveren  
in de schijnwerper’ was een groot succes.



22       van wirskaante 2014/3

Gerry en André in juni 2014 met hun achterban (kinderen, hun partners en  
kleinkinderen). 

bijvoorbeeld vaak hun terrassen en 
koopwaren tot ver op het trottoir 
zetten, zodat er geen voetganger 
meer behoorlijk langs kan. Ben er 
maar trots op! Ik snap ook niet dat 
de gemeente daar niets aan doet.”

Hoe kijk je naar de huidige 
politieke verhoudingen tussen 
de twee Baarles en hoe zie jij de 
toekomst? 
“De politieke verhoudingen zijn 
vooral de afgelopen tijd gewoon 
slecht. Men vertrouwt elkaar niet. 
Dat is deels wel verklaarbaar. 
De verschillen tussen de beide 
gemeentes zijn ook heel groot. Niet 
alleen qua financiële mogelijkhe-
den, maar ook qua bestuursmodel. 
Waar ik een hekel aan heb? Als 
ik een tv-programma zie of een 
radioprogramma hoor en daar zijn 
bestuurders van beide gemeen-
ten die in koor zeggen hoe goed 
de samenwerking hier is en hoe 
bijzonder we zijn, dan denk ik: 
ga toch weg! Je doet niets anders 
dan ruzie maken. Jullie doen het 
voorkomen alsof het allemaal fan-
tastisch is, maar dat is gewoon niet 
zo. Tussen de Baarlese mensen 
onderling gaat het goed, maar de 
bestuurders willen elkaar gewoon 
niet begrijpen. Het is moeilijk, dat 
moet ik toegeven. Maar wantrou-
wen is gewoon verkeerd.”

Hoe zie jij de toekomst?
“Ik hoop dat ze er voor zorgen dat 
Baarle-Nassau voldoende bestuurs-
kracht houdt, met een bekwaam 
ambtenarenapparaat en met een 
goede samenwerking met Baarle-
Hertog. Het mag echter niet zo zijn 
dat de inwoners van Baarle-Nas-
sau eronder lijden als men vindt 
dat Baarle zelfstandig moet blijven. 
Je hebt er maar voor te zorgen 
dat wij, de burgers, net zo goed 
als in een grotere gemeente, goed 

bediend worden. Er moet natuur-
lijk ook een betere samenwerking 
komen tussen beide gemeenten. 
Waar ik niks in zie, dat is een 
Europese gemeente. Het unieke 
karakter van beide gemeenten, van 
de enclavesituatie, zal er volgens 
mij onder lijden.” 

Wat is jouw droom voor Baarle?
“Ik hoop Jos, als ik er over twintig 
jaar nog ben, dat Baarle dan een 
heel verzorgd, net dorp is, zonder 
al dat doorgaande vrachtverkeer, 
zonder vuurwerkverkoop, met 
leuke winkeltjes, met veel ruimte 
voor voetgangers, waar het goed 
toeven is, dat nog een dorps karak-
ter heeft en waar het nog resteren-
de erfgoed beschermd wordt, met 
kunst in de openbare ruimte, waar 
het prettig wandelen en recreëren 
is. Met twee gemeenten die goed 
samenwerken. Zoiets, dat zou mijn 
droom zijn.”

Heb je ook een droom voor jezelf?
“Voor mijzelf hoop ik dat ik nog 
heel veel jaren gezond blijf, dat ik 

nog heel veel jaren kan doorbren-
gen met Gerry, de kinderen en de 
kleinkinderen. Alles hangt samen 
met gezondheid, maar mocht ik 
ooit zwaar gaan sukkelen dan 
ben ik er 100% zeker van dat ik 
zal zeggen: Ik vind het niet leuk 
jongens dat ik dood moet, maar ik 
kijk met heel veel plezier terug op 
mijn leven. Dat pakken ze me niet 
af. Daar heb ik van genoten. Ik ben 
dik tevreden met wat ik heb. Ik 
ben eigenlijk ne contente mens.”

Een prachtige slotzin! André, ik 
ben er zeker van dat ik namens 
heel veel lezers spreek als ik zeg 
dat ik hoop dat je droom gaat 
uitkomen. We gaan bij Amalia in 
de toekomst zeker nog wel wat 
van je zien en horen. Voor al het 
werk dat je tot nu toe gedaan 
hebt voor het heem en voor het 
grote leesplezier dat je ons via 
‘Van Wirskaante’ bezorgd hebt, 
zeg ik toch nu alvast: hartstikke 
bedankt!
Geniet van alles wat je verder nog 
gaat doen.
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In Memoriam

Helaas hebben wij in de afgelo-

pen periode weer van vier leden 

afscheid moeten nemen.  

Wij gedenken:

mevr. E.M.F. Verheijen- 
van de Ven,
Poirtersstraat 20,
5268 DN Helvoirt
overleden op 23 februari 2014,

Antoon van Laarhoven, 
Nieuwe Stationsstraat 33,
2381 Weelde Statie
overleden op 16 juni 2014,

Liza Gatzen-Jonkers,
Sint Janshof 36 
5111 VW Baarle-Nassau
overleden op 21 juni 2014,

Jef Meeuwesen, 
Heikantsestraat 8, 
51113 BS Ulicoten
overleden op 25 juli 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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Met een glimlach en een knipoog (17)

Tel uit je winst  

RIA WILLEKENS

Er ligt een hele handel van al-

lerlei koopwaar uitgestald in onze 

serre. De prijsjes liggen erbij: 1 

of 2 euro. Onze kleinkinderen 

proberen hun spulletjes kwijt te 

raken aan elkaar, hun ouders en 

grootouders. Dat lukt heel goed, 

totdat papa probeert om wat terug 

te verkopen aan een veel te hoge 

prijs. Oma waarschuwt: ”Let op 

boy, zo ga je verliezen in plaats 

van winst maken. Tel uit je winst”. 

De koopmansgeest komt bij hem 

langzaam boven drijven. Er wordt 

opnieuw gerekend. De deal met 

papa wordt vervolgens gecanceld. 

Uren kan ons tweespan als twee 

dikke vriendjes winkeltje spelen. 

Uiteraard is ook het volgende 

spreekwoord soms van toepas-

sing: van ruilen komt huilen. Het 

uitrekenen valt echter niet altijd 

mee voor deze jonge rekenaars. 

Hoe verloopt de rekenontwikke-

ling bij jonge kinderen eigenlijk? 

Evenals het lezen vinden wij als 

volwassenen dit vanzelfsprekend. 

Hoe anders is de realiteit.

Ruilhandel

In een oude encyclopedie lees ik 
dat ruilen het onderling uitwisselen 
van goederen is, zonder dat er 
geld, goud, aandelen, olie, graan of 
een ander betaalmiddel aan te pas 
komt. Ruilen is een oeroude vorm 
van handel drijven, die nog steeds 
wordt toegepast in arme landen. 
Als men iets wil verwerven gaat 
men naar de betreffende persoon 
met een waardevol voorwerp en 
probeert men dit te ruilen voor iets 
van meer waarde. Ruilhandel was 
voor de uitvinding van het geld 
de enige manier van handelen. Er 

bestaan nog steeds verschillende 
vormen van ruilhandel.
Ruilen is zo oud als de mensheid. 
In het stenen tijdperk ruilde men 
al voedsel en wapens. Zo ook in 
de ijzer- en bronstijd. Dit ging zo 
door de eeuwen heen. Een van de 
oudste voorbeelden is de beroemde 
zijderoute in het oosten, ontstaan 
ongeveer 700 voor Christus. De 
kamelen kregen rust in de karavan-
serais, maar de handelaren hadden 
het dan reuze-druk. Er werd ter 
plekke heel veel verhandeld. Lang 
geleden waren er al wel munten, 
maar in slechte tijden viel men 
terug op de ruilhandel. Zoals in het 
begin van de Middeleeuwen, toen 
Europa een grote achteruitgang van 
de geldhandel kende. De belang-
rijkste vorm van handel werd toen 
toch weer de ruilhandel. In arme 

Een oud telraampje van 1-100 en een nog veel gebruikt 
rekenrekje 1-20, beiden met 5 kralen in dezelfde kleur 
volgens de vijf-structuur.
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landen waar met geld weinig te 
verdienen valt, wordt voor de 
dagelijkse behoeften tot op de dag 
van vandaag nog steeds geruild op 
markten. Dit wordt ook wel beta-
ling in natura genoemd.
Wist u dat het woord vlooienmarkt 
ontstaan is op handelsmarkten, 
waar tweedehandse kleding ‘all 
inclusive’ werd geruild of verkocht. 
Mét vlooien dus!

Kleine toepassingen 

Kinderen passen het ruilen vaak 
toe met hun verzamelingen. 
Bijvoorbeeld een paar jaar geleden 
met de rage van voetbalplaatjes. 
“Als ik van jou die kaart met de 
gouden bal krijg, dan geef ik 
jou deze drie kaarten met een 
witte bal.” In de volkstuinen wordt 
eigenlijk ook onderlinge ruil of be-
taling in natura toegepast. Op een 
afgesproken plek kun je als tuinder 
de overtollige groenten deponeren. 
Tevens mag je meenemen wat jij 
toevallig niet in je tuin hebt, en 
toch wel lekker vindt. Geweldig 
toch? Je zult het geloven of niet: 
Onlangs was er een idealist in een 
tv-programma, die zich als doel 
heeft gesteld om na een paar jaar 
miljonair te zijn door alleen maar 
spullen te ruilen. Hij zat al onge-
veer op de helft, beweerde hij. 
Als tegenpool vertelt het sprookje 
Gelukkige Hans heel beeldend het 
tegenovergestelde. Hoe hij door 
telkens iets te ruilen alles kwijt 
raakte. Hij kreeg als loon na 7 ja-
ren werken een klomp goud, ruilde 
die in voor een paard, vervolgens 
een koe, een varken, een gans en 
tot slot een slijpsteen, die hij per 
ongeluk in een waterput liet vallen. 
Hij maakte tot slot als een rasechte 
optimist een vreugdedansje, omdat 
hij van die zware steen af was 
en keerde dolgelukkig huiswaarts 

naar zijn moedertje! Het glas van 
deze optimist bleef blijkbaar altijd 
halfvol.

Volgens Bartjens

Volgens Bartjens moet dit kloppen. 
Wie kent dit zinnetje niet? Iedereen 
toch? Volgens Bartjens betekent 
zoiets als: het is zo nauwkeurig 
mogelijk berekend. Wie was deze 
Bartjens? Dat was de schoolmees-
ter Willem Bartjens, die in 1569 
in Amsterdam werd geboren en in 
1638 in Zwolle overleed. De Repu-
bliek der Nederlanden stond tijdens 
de Gouden Eeuw goed bekend 
als het ging om handel drijven. Er 

was veel vraag naar mensen die 
konden rekenen en boekhouden. 
Steeds meer leerlingen volgden in 
die zeventiende eeuw rekenon-

Een oude houten hand van 1-5, 
ontworpen door onderwijzeres S. 
Heymans uit de tijd van Willem 
Bartjens.

150 Jaar (1840-1990) rekenonderwijs, mooi in beeld gebracht door Uitgeverij 
Zwijsen.
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derwijs. Doordat Bartjens al jaren 
in het bedrijvige Amsterdam als 
onderwijzer werkte, wist hij precies 
wat handig was om te weten. Het 
omrekenen van munteenheden en 
de verschillende metrieke stelsels 
moest je wel weten als koopman. 
Bartjens was er zich heel goed van 
bewust met welke rekenopgaven 
zijn leerlingen moeite hadden. Hij 
besteedde vooral veel aandacht 
aan opgaven gerelateerd aan de 
koopmansgeest. Veel opdrachten 
met geld, inkoop, verkoop en winst 
uiteraard. Alles schreef hij hand-
matig op voor zijn leerlingen. Hij 
voegde er veel regels aan toe, dat 
wil zeggen meer handige trucjes. 
Begrijpen hoefde je het niet. Hoe 
je aan dat getal kwam was niet be-
langrijk. Schatten wat het ongeveer 
zou kunnen zijn was eveneens niet 
in het geding. Het ging maar om 
één ding: de uitkomst! En volgens 
Bartjens moest het altijd  kloppen!
In 1604 schreef hij het boek De 
Cijfferinghe, dat voor die tijd een 
volledig nieuwe rekenleergang 
bevatte. Het was een eerste aanzet 
voor het rekenonderwijs. Deze 
methode werd een groot succes en 
is talloze malen herdrukt. Neder-
landse kinderen hebben wel twee 
eeuwen lang uit dit rekenboekje 
leren rekenen. Daardoor is ‘volgens 
Bartjens’ ook zo’n gevleugelde 
uitspraak geworden. Joost van den 
Vondel schreef zelfs een loflied op 
Bartjens, dat later ook opgenomen 
is in diverse herdrukken van De 
Cijfferinghe.

Rekenhistorie

De geschiedenis van het rekenon-
derwijs valt uiteen in een aantal 
perioden die geleidelijk in elkaar 
overgaan. De eerste periode ging 
tot ongeveer begin negentiende 
eeuw met het z.g. mechanisch re-

kenen. Ook wel koopmansrekenen 
genoemd met als doel de handel. 
Het was doorgaans de voordoen-
nadoen- methodiek. De meester 
deed het voor, de leerling deed het 
na. In de eerste helft van de ne-
gentiende eeuw wordt het rekenen 
meer aanschouwelijk gemaakt. 
Er wordt uitgegaan van concrete 
voorwerpen en tekeningen die de 
leerlingen konden ‘aanschouwen’. 
Daarna volgen pas de abstracte 
cijfers. De derde periode begint 
rond 1875. Het rekenonderwijs 
wordt opgedeeld in kleine stapjes 
en via leergangen aangeboden. La-
ter worden de leergangen geënt op 
diverse psychologische theorieën, 

De prijzen blijken ietsje veranderd te zijn na 1950.

Een saai oud rekenboekje uit 1958.
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die een grote rol gaan spelen hoe 
het rekenen het beste aangeleerd 
kan worden. Er wordt gevraagd om 
inzicht en een geleidelijke ontwik-
keling bij kinderen. Hele discussies 
worden ‘uitgevochten’ na uitgebrei-
de studies over het rekenonderwijs. 
De een vindt het rekenonderwijs 
doorgeslagen, de ander vindt het 
niet ver genoeg gaan. 
De volgende tekst van peda-
goog Frater Rombouts van 
RKJW(Zwijsen) rond 1930 zegt 
genoeg: ’Niet ver genoeg, wat de 
besnoeiing der leerstof en de aan-
passing aan het werkelike leven 
betreft; te ver door alle inzicht 
en begrijpen prijs te geven en te 
uitsluitend waarde te hechten 
aan het oefenen en drillen met 
dode getallen. Wij maken van het 
rekenen niet te weinig werk, maar 
het drukke werk dat velen er van 
maken, deugt niet. Wij moesten 
minder hooi op de vork nemen, 
minder stof overhoop halen, om 
het werkelik  nodige rustig en 
bedachtzaam, op rationele wijze, 
niet volgens het mechaniese 
drilprinciep, tot rotsvast eigen-
dom van de leerlingen te maken. 
Daarbij moeten wij onafgebroken 
het praktiese leven in ’t vizier 
houden’. 
Uit deze periode zijn vooral de 
methoden Geef Acht (1947-1966) 
en Uitkomst (1965- 1980) bekend 
geworden. Velen van u zullen uit 
of met deze methodes gerekend 
hebben, vermoed ik.

Realistisch rekenen

Rond 1960 komen de nieuwere 
rekeninvloeden vanuit het buiten-
land. Vooral uit Engeland, Frankrijk 
en Amerika. Maar dat waait weer 
gauw over. Daarna volgt er een 
echte bloeiperiode. In de jaren 
zeventig en tachtig ontstaat in Ne-

Groepjes maken van 7, 8 of 9; een crime voor minder 
nauwkeurige kinderen.

Een rekenverhaal uit de bekende methode Geef Acht uit 
de jaren 1950-1960. Het is hier echt: Let op, lees goed, 
geef acht.
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derland een geheel eigen richting, 
het z.g. realistisch rekenen. De 
uitgeverijen Malmberg, Bekadidact 
en Zwijsen hebben hier heel veel 

knowhow ingezet. Heel algemeen 
kun je stellen dat deze manier van 
rekenen aan de volgende kenmer-
ken voldoet: Aanbod van het on-
derwijs en de leerstof volgens een 
vaste structuur in hele kleine stap-
jes, aansluitend bij de belevings-
wereld van het kind en inzicht in 
eenvoudige wiskundige opdracht-
jes. De leerkracht kan niet meer op 
eigen houtje de rekenlessen geven, 
maar leidt zijn leerlingen via een 
duidelijke, dikke (!) handleiding 
door de rekenstof heen. Hij kan 
via analyses en toetsen tevens 
vrij gauw zien waar het kind een 
leerstapje zich niet eigen gemaakt 
heeft. Vooral de basis in de eerste 
leerjaren zijn van cruciaal belang. 
We weten immers allemaal dat een 
fundament heel stevig moet zijn, 
omdat anders het gebouw instort 
als een kaartenhuis. 

Een voorbeeld uit een handleiding van Rekenen&Wiskunde 
rond 1990 wat kinderen in groep 6 (klas 4) in 10 dagen 
aangeboden krijgen.

De z.g. abacus rond 1980-1990 
geeft inzicht hoe je al handelend 
leert inwisselen met optellen en 
aftrekken, i.p.v. het vroegere ’lenen en 
onthouden’. De kleine is voor groep 5 
van 1-100. De grote voor de 
bovenbouw van 1-10.000. Uitleg hoe je het kind moet leren optellen op de abacus.
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Uit deze periode stammen o.a. 
de nieuwste versie van Operatoir 
Rekenen, Rekenen&Wiskunde en 
Talrijk.
Rond 1990 komen Pluspunt en 
Wereld in Getallen met aanvullen-
de rekeninzichten. Er komt prachtig 
rekenmateriaal beschikbaar.  De 
les- en opdrachtenboeken heb-
ben een vriendelijke gevarieerde 
lay-out. Er komen boeken met 
minimum- en maximumprogram-
ma’s, werkboekjes en –bladen. 
Voor zowel op school als thuis 
worden aantrekkelijke computer-
programma’s ontwikkeld. De saaie 
rekenbladzijden met de eindeloze 
rijtjes sommen zijn verdwenen. 
Momenteel zijn de rekenmethoden 
zo veel mogelijk aangepast aan 
het niveau van het kind. Ze zijn 
zodanig opgebouwd dat passend 
onderwijs misschien werkelijkheid 
kan gaan worden. Wat een vooruit-
gang in de laatste 50 jaar!

De ontwikkeling bij peuter en 
kleuter

Trots kan een peuter zijn drie 
vingertjes omhoogsteken: Ik ben 
al drie jaar. De gevoeligheid voor 
getallen is bij peuters heel groot. 
Het woordje drie koppelt hij aan 
zijn vingertjes: 1-2-3. Volgens 

onderzoeken kunnen zelfs baby’s 
al onbewust kijken naar verschillen 
in kleine hoeveelheden als daar 
plotseling verandering in ontstaat. 
Hij blijft langer kijken als je van 
twee poppen er plotseling een weg-
doet. Een teken van zogenaamde 
getalgevoeligheid. 
Voor peuters en kleuters is spelen 
hét middel om te leren. Op de Ak-
kerwinde zingen ze in hun school-
lied: Spelend lerend groeien wij. 
Zo is het ook. Ze leren vooral door 
dingen te ontdekken. De invloed 
van ouders en leerkrachten is heel 
groot om deze periode goed te be-
geleiden. Hun spelen is gebaseerd 
op hun eigen interesse: bouwen, 
bewegen, fantasie- of rollenspelen. 
Ze kunnen er eindeloos plezier 
aan beleven. Kleuters tekenen nog 
niet echt doelgericht. Af is af. Het 
resultaat geldt nog niet echt. Zo 
nemen ze in hun omgeving heel 
veel waar. Ze zien, ruiken, horen 
en voelen heel wat af. Ze laten van 
zich horen wat ze allemaal al ont-
dekt hebben. Geef de kleuters in 
deze gouden ontdekperiode de tijd 
en laat ze er van genieten. Ze doen 
al veel ervaring op met getallen en 
hoeveelheden door spelletjes en 
gesprekjes aan tafel. Bv. Ik zie 3 
vorken, 3 lepels en 3 messen.

Rekenuitleg uit het lesboek, schriftelijke verwerking uit het opdrachtenboek, 
extra uit het plusboek, afgestemd op het niveau van het kind.

Een bladzijde uit het Rekenvertelboek van Schatkist rekenen voor kleuters 
(1990-heden)
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In groep 1 en 2 worden via 
Schatkist Rekenen leuke verhaal-
tjes met heel veel rekenkundige 
termen aangeboden. Wat dacht u 
van: voor-achter, eerste-middelste-
achterste, dik-dun, smal-breed, 
veel-weinig, boven-onder, meeste-
minste, hoger-lager. Evenals o.a. 
het herkennen van cijfers. Dit is 
allemaal nodig voor een goede 
basis om te leren rekenen in groep 
3. Iedere kleuter neemt daar zijn 
eigen tijd voor. De kleuter heeft 
daar ook recht op.

 
De aanvankelijke 
rekenontwikkeling in groep 
3 en 4 

In groep 3 leert het kind te werken 
met de getallen. Het optellen en 
aftrekken gaat meestal tot 20. Dit 
moeten ze ook vlekkeloos beheer-
sen om moeiteloos verder te kun-
nen in de volgende groepen. Vooral 
de sommetjes tot 10. De z.g. 
‘vijfstructuur’ en de splitsingen over 
de 10 zijn van groot belang. Vaak 
denken ouders dat die sommen te 

gemakkelijk zijn, maar ze moeten 
uit hun mouw geschud kunnen 
worden. Ze mogen niet blijven 
tellen, dat kost tijd. Bv 4+3 = 7 
via  de vijfstructuur: 4 + 1(=5) + 
2= 7 kost op lange termijn veel 
minder tijd dan doortellen: 4 + 3 
= 4-5-6-7. Bij 8+ 5 = 13 blijven 
ze tellend hun vingers gebruiken. 
Helaas heb je die maar tien, dus 
gaan enkele kinderen met gebo-
gen hoofd door met hun tenen: 
8 + 5= 8-9-10-11-12-13. Het 
splitsen van getallen van 1-10 is 
zo belangrijk.

De tafeltjes in groep 4. Iedereen 
weet dat je die ‘straal van buiten’ 
moest kennen.  Als je niet snapt 
dat vermenigvuldigen een veelvoud 
van optellen is, heb je een pro-
bleem. Iets straal van buiten leren 
wat je niet snapt is hondsmoeilijk 
en doet een groot beroep op je 
geheugen. Vermoeiend worden ook 
de tafeltjes, als de basis van 1-10 
niet goed erin zit. Daarbij denk ik 
aan die leerlingen die via de pla-
fondtegels 4 x 5 of 5 x 4 uitreken-
den. Je zag hun hoofdjes knikken. 
Dan weet je genoeg. Helaas geen 
inzicht, maar gewoon tellen.
Als je maar één tafeltje mist, kun 

Een kleurrijk boekje voor groep 3 (klas 1) rond 1980 van 
de methode Naar Zelfstandig Rekenen.

Begin groep 3. De termen uit opdracht 1 is een herhaling 
van groep 2 (kleuters).

Het z.g. honderdveld rond 1980-
1990 is door pedagogen vaak 
bediscussieerd: Is het een inzichtelijk 
hulpmiddel of een afkijkding?
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je als kind een enorm probleem 
krijgen met de latere rekenbewer-
kingen. Want hoe ga je dan later 
cijferen in groep 5? Verhaaltjes-
sommen maken? Een crime voor 
velen. Je ziet op tv weleens dat 
volwassenen binnen een bepaalde 
tijd eenvoudige verhaaltjessommen 
niet kunnen oplossen. Dan speelt 
vaak het niet begrijpen van de 
gegeven tekst een rol. De betekenis 
van het woordje ‘is’ of ‘zijn’ speelt 
hierin een rol. Bijvoorbeeld: 25 % 
van 400 bloembollen is … Of: We 
hebben al 25 % bloembollen aan-
geplant. Dat zijn er 100. Hoeveel 
bloembollen moeten er worden 
aangeplant?
Het zijn van die kleine instinkers, 
maar het getuigt wel van inzicht. 
In het voortgezet rekenen voor het 
oudere schoolkind wordt er niet 
alleen een vlotte rekenvaardig-
heid vereist, maar vooral inzicht. 

Je kunt anno 2013 niet meer 
aankomen met: delen door een 
breuk is vermenigvuldigen met 
het omgekeerde van het getal. Dat 
hebben wij wel allemaal geleerd 

halverwege de 20ste eeuw. Maar 
wat je precies deed wist je niet. Je 
kon het niet uitleggen of tekenen. 
Ziet u nu toevallig ooit kinderen 
met een meetlat of meetlint de 
speelplaats opmeten, dan weet u: 
Deze kinderen zijn met de praktijk 
bezig. Inzicht krijgen in de meetge-
tallen cm-dm-m-dam, in de lengte, 
omtrek of oppervlakte. Het gaat 
echter veel te ver om hier diep op 
in te gaan.

Mijmeringen
 
Apetrots kan ik reageren op een 
oudleerling, die aankondigt dat 
hij doorgaat naar het HBO. Prima 
geslaagd mét wiskunde in zijn 
pakket. Dan moet je weten dat 
hij in groep 3-4, met een goede 
samenwerking van school met de 
ouders, via een vaste structuur de 
rekenbasis zich met veel moeite 
heeft eigen gemaakt. Meerdere 
manieren van oplossingen bracht 
hem totaal in verwarring. Dan denk 
ik nu: “Chapeau!” 
Of ik denk aan dat prima reke-
nende meisje, dat in de tafeltjes 
vrij veel fouten bleef maken. Dat 

Een apart boek met verhaaltjessommen rond 1970.

Rond 1975 was het breukendoosje een prima hulpmiddel 
om breuken te visualiseren.
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Het geven van de goede namen achter de getallen is voor menig kind moeilijk.

een intensieve analyse van al haar 
werkjes aangaf dat de getallen 3-6-
9 niet goed zaten, zoals 3+6=9; 
9-6=3; 9x6=54; 6x9=54; 
54:9=6. Dan heb je als leerkracht 
veel werk om dit recht te breien.

Tijdens kijkuurtjes dwalen mijn 
gedachten weleens af naar een 
geïnteresseerde, hoogbejaarde 
opa. Hij sprak mij 10 jaar geleden 
aan of ik hem die nieuwe manier 
van vermenigvuldigen eens wilde 
uitleggen. “Ik kan het niet meer 
volgen bij mijn kleinzoon,” was zijn 
verklaring. Zo gezegd, zo gedaan 
na dat kijkuurtje. Een groot respect 
voor opa, die zo graag wilde bijblij-
ven. Dat willen we toch allemaal?
Dit kansspelletje blijft leuk: Met 

losse kaartjes van 1 t/m 9 speel je 
met zijn tweeën een kansspelletje. 
Je mag 3 x leggen om samen tot 
15 te komen, bv. 2+ 4 + 9 = 15. 
Als je tegenstander het echter slim 
speelt, kun je altijd verliezen, om-
dat je niet dezelfde kaartjes als je 
maatje mag leggen. Echt een leuk 
spelletje voor jonge rekenaars. Je 
haalt er de toekomstige handelaars 
al uit.

De tafel van 9 onder elkaar zetten 
en de som der cijfers moet telkens 
samen 9 zijn: 9-18-27-36, etc. is 
een geheugentruc. Als je alle tafels 
vlug door elkaar moet opzeggen, 
val je met deze truc qua tijd door 
de mand.
Wist u dat 35 x 35 uit het hoofd 

gemakkelijk uit te rekenen is? 
3x4=12 en 5x5=25. Achter 
elkaar 1225. Deze truc kun je 
toepassen op 15x15 tot en met 
95x95. Ontdek je de truc? 

Mijn moeder overtreffen in hoofd-
rekenen zal mij nooit lukken. Met 
haar ijzeren geheugen ging het 
tot op een hoge leeftijd in een 
rap tempo. Misschien deed mijn 
moeder het ook wel volgens de 
regeltjes van Bartjens, besef ik nu 
pas. Eigenlijk ben ik faliekant tegen 
handige trucjes. Het begrip is veel 
belangrijker: Waarom zo, wat doe 
ik en hoe kom ik eraan? Verban-
den leggen en de waarden van 
de getallen kennen. NIET volgens 
Bartjens.
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Reacties van lezers 
VAN DE REDACTIECOMMISSIE

Ook deze keer ontvingen we weer 

verschillende reacties. Bedankt 

daarvoor!

Valt u iets op in deze Van Wirs-

kaante? Hebt u een tip, opmer-

king of suggestie? Schroom niet 

en neem contact op met ons 

(e-mail maria.heemkunde@gmail.

com of  telefoon 013 5078133).

Anton en Rosa Raeijmaekers:
Amalia, weer bedankt voor het 
organiseren van weer twee mooie 
heemdagen (de erfgoeddag op 27 
april en het bezoek aan de Klapek-
ster en de Laermolen op 17 mei.

Groetjes,
Anton en Rosa Raeijmaekers

John Gulickx:  
We zullen weer present zijn tijdens 
de heemreis naar Lommel.
Nog bedankt voor de mooie reis 
afgelopen zaterdag naar Ieper.
Het was een mooie dag.
 

Met vriendelijke groet,
John Gulickx

G. Vader: 
Mevrouw, meneer, 
Vandaag hebben wij al, vooraf-
gaand aan de officiële opening, 
uw nieuwe Dodendraadfietsroute 
gereden. Samen met het goede 

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

weer heeft ons dat een heel fijne 
middag bezorgd. Een mooie route, 
gecombineerd met veel informatie 
over de periode van WO-I. Ik denk 
dat u daarmee iets bijzonders heeft 
gerealiseerd. Complimenten!

Met vriendelijke groet, 
G. Vader, Zundert

Paul Spapens: 
Gisteravond met veel interesse Van 
Wirskaante gelezen 
Knap blad, goede verhalen, een 
plezier om er in te kijken. 

Houdoe, 
Paul Spapens

 
Frans Brocatus:
Dag Hild, 
Ik heb van Wirskaante ontvangen. 
Waarvoor dank.
Een goed opgebouwd en informa-
tief artikel over de Poosplaatsen in 
Zondereigen. Mooi geschreven!

Hartelijke groet,
Frans A. Brocatus

In de vorige Van Wirskaante 
stonden in het artikel ‘Aon de praot 
mee Peter en Paul Michielsen’ twee 
foto’s die de bijzondere aandacht 
trokken van twee van onze leden. 
Zo kregen we een reactie van Karel 
Vermeulen. Hij maakte ons er op 
attent dat er in het onderschrift 
bij de foto van het jeugdelftal van 

Gloria een foutieve naam stond 
vermeld.

Een andere reactie kwam van 
Huub Gulickx. Op een foto in het 
zelfde artikel stond een kleine 
jongen waarvan ik de naam niet 
wist. Wel, dat manneke was Huub 
Gulickx!

Beide foto’s, maar nu met de juiste 
onderschriften, heb ik nogmaals 
opgenomen. 

Ca. 1952. V.l.n.r. Lia Michielsen, 
Huub Gulickx, Celine Wouters-
van Beers en dierenvriend Peter 
Michielsen.  
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Nieuwe leden 

ANDRÉ MOORS

In de periode 1 mei 2014 tot 

1 augustus 2014 kregen we er 

weer 24 nieuwe leden bij! Het 

aantal leden bedraagt nu 1683. 

De hierna vermelde nieuwe leden 

heten wij van harte welkom:

fam. J. van der Kaa,
dhr. R. Roding,
fam. W. Kennes-Sengers,
fam. P. Toonen-Voeten,
fam. B. Schöts,
fam. S. van Oerle,
fam. B. Martens,
fam. R. Swaenen-Segers (was 
pers.lidm.),

fam. A. Brosens-Bax (was pers. 
lidm.),
fam. R Stevens-Verhoeven (was 
pers. lidm.),
fam. L. Seeuws,
mevr. J. Braspenning,
fam. L. Schot,
dhr. K. Peys,
fam. H. Verhoeven,

Ook deze sportieve leden heten onze nieuwe leden van harte welkom! De foto is gemaakt tijdens een 
door Amalia georganiseerde wandeling in 2006.
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 ‘KRUIDENVROUWTJE’
JEANNE MEEUWESEN

 
Wijnruit is een merkwaardige 

plant, die zoveel geneeskracht be-

zit, dat ze vroeger in geen enkele 

kruidentuin van een boerenhoeve 

ontbrak.  

Uiterlijk is zij al bijzonder, daar ze 

viertallige bloemen draagt, maar 

aan de top een vijftallige. Dit wijst 

er op dat dit kruid de wil (5) helpt 

om de materie (4) te beheersen.

Wijnruit behoort (naast andere 

met wijnruit gemengde genees-

middelen) tot de solitairmiddelen, 

namelijk tot deze planten die ook 

op zich een geneeskracht hebben. 

Daarbij zijn rauwe, verse wijnruit-

blaadjes gezonder dan gedroogde. 

Het is wat vorstgevoelig en houdt 

van zon en warmte. 
 
Wijnruit werkt sterk op het gebied 
van vochtigheid (humiditas) en 
is goed tegen droge (atrofische) 
verzuringen (verbitteringen) die in 
elk mens aanwezig zijn, bij wie de 
stofwisselingssappen het begeven. 
Toch werkt wijnruit beter en nut-
tiger als men haar rauw eet, dan 
wanneer ze gedroogd en verpulverd 

Wijnruit (28)

is. Als men wijnruit eet, lost ze 
onjuiste opwellingen van het bloed 
in de mens op. Want de warmte 
van wijnruit verzwakt de onjuiste 
warmte van de melanche (zwarte 
galstof) en brengt zijn verkeerde 
koude in evenwicht.  
Daarom zal het een melancholisch 
mens beter gaan, als hij wijnruit 
eet na zijn maaltijden, maar ook 
als hij spijzen heeft gegeten waar-
van hij pijn krijgt; zo zal hij minder 
te lijden hebben.  
Tegen oprispingen en zweren aan 
de twaalfvingerige darm (ulcus 
duodeni) eet men de verse blaad-
jes na het eten; dat is belangrijk. 
Bij deze zweer komt maagpijn 
onmiddellijk na het eten op, in 
tegenstelling tot de maagzweer 

(ulcus ventriculi), die slechts bij 
lege maag en pas uren later pijn 
bezorgt. Misschien hangen de 
oprispingen met het overlopen van 
de gal samen.  
In ieder geval werkt wijnruit, in 
verse vorm gegeten, tegen ge-
stoorde gal- en sapvloed, wat men 
als stofwisselingsstoornis aanziet. 
Misschien werkt wijnruit in deze 
zin ook tegen (beginnende, lichte) 
suikerziekte. 

 
De wil sterker dan de materie

Uiterlijk is zij al bijzonder, daar ze 
viertallige bloemen draagt, maar 
aan de top een vijftallige. Dit wijst 
er op dat dit kruid de wil (5) helpt 
om de materie (4) te beheersen. 
Met dit doel trok men vroeger salie 
en wijnruit af in wijn. Deze leidde 
dan niet tot dronkenschap; de wil 
bleef de baas over het lichaam. 
En de wil werd gesterkt tegenover 
machtige, emotionele indrukken,  
die anders de mens psychisch 
verlammen (‘de stuipen op het lijf 
jagen’). Men voegt daarom wijnruit 
toe aan het badwater van kinde-
ren met stuipen. Ook versterkt de 
wijnruit de wil om te baren, als de 
bevalling niet opschiet.  

Veel toepassingen

Wijnruit helpt wanneer iemand er 
niet meer tegenop kan, als hij zich 
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psychisch en lichamelijk verslagen 
voelt, met een gevoel van ver-
lamming in de ledematen en de 
gewrichten, vooral in de polsen. 
Ook bij zwakte van de beenspieren 
en -gewrichten, waardoor men 
struikelt en niet meer op eigen 
benen kan staan. Het versterkt 
het beenvlies. Ook tegen verzak-
kingen van darm en anus: waar 
de wil de materie niet meer in zijn 
macht heeft, ontstaan uitzakkin-
gen. Bij brandende en vermoeide 
ogen drinkt men thee van wijnruit, 
kamille, ogentroost en korenbloem. 
Dit ontspant en versterkt de ogen, 
zodat men steeds beter gaat zien 
en de bril kan laten liggen.  
Kortom: hét kruid tegen alle over-
spanning, zwakke wil en zwakke 
spieren.  
 
Groetjes, Jeanne

Ik wens u veel gezondheid toe 
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Zolang er mensen zijn die niet van bomen houden, 
moeten die elkaar maar omhelzen…
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ANTOON VAN TUIJL

In Nederland heerst momenteel 

veel onrust over het feit dat de 

landelijke overheid een aantal 

taken betreffende de ouderen-

zorg en de zorg voor jeugdigen 

met problemen en mensen met 

psychische problemen overhevelt 

naar de gemeenten. De regering 

beweert dat de gemeenten deze 

taken beter kunnen uitvoeren. Ze 

kunnen maatwerk leveren, zegt ze. 

De gemeenten moeten deze taken 

echter uitvoeren met aanmerkelijk 

minder geld! Veel mensen zien 

het als één grote bezuinigingsope-

ratie.

Omzien

De Nederlandse overheid verlangt 
ook van de inwoners dat ze meer 
omzien naar hulpbehoevende 
medemensen. Mantelzorg heet 
dat. Veel mensen vragen zich af 
of de regering niet beseft hoeveel 
hulp en zorg er elke dag door vele 

 Mantelzorgprobleem

Merkwaardigheden (77)

handen gegeven wordt om voor an-
deren het leven draaglijk te maken!
Pas op; ik ga in deze aflevering 
geen politiek bedrijven. Het boven-
staande is alleen een aanknopings-
punt om aandacht te besteden aan 
een merkwaardig document uit ons 
heemarchief.
Het gaat om een voorbeeld van 
mantelzorg uit vervlogen tijden. 
Wat veel mensen nu vrezen, 
was 200 jaar geleden voor een 
weduwvrouw uit ons heem bittere 
werkelijkheid. De mantelzorg die 
zij dagelijks verleende, was op een 
bepaald moment voor haar niet 
meer vol te houden!

Thuis blijven
 
Wij kennen een keur aan instel-
lingen en instituten waarin mensen 
met een lichamelijke of geestelijke 
beperking een zo goed moge-
lijk leven geboden wordt. Dat is 
niet altijd zo geweest. In vroeger 
dagen kregen mensen mogelijk 
meer gehandicapte kinderen als 
tegenwoordig. Zulke kinderen 
bleven gewoon thuis. Het was 
vanzelfsprekend dat ze in hun 
gezin opgroeiden, om de eenvou-
dige redenen dat veel ouders geen 
andere mogelijkheid hadden.

Zolang een kind met een beperking 
jong was, gaf dat niet veel pro-
blemen. Het vroeg wel extra zorg 
en tijd. Veel van deze kinderen 
groeiden op. Ze deden karweitjes 
in huis of op de boerderij. In veel 
gevallen zullen ze een goed en 
waardig leven hebben kunnen lei-
den in een vertrouwde omgeving. 
Maar wat als een zwakzinnige jon-
gen groter werd en sterk? Wat als 
zijn storing leidde tot agressiviteit?
Er zullen zich ongetwijfeld schrij-
nende gebeurtenissen hebben 
voorgedaan.

Verzoek

In ons archief vind ik een merk-
waardig document waarin sprake 
is van zo’n schrijnend geval. Een 
moeder, die weduwe is, weet zich 
geen raad meer met haar agres-
sieve zoon, die door zijn geestelijke 
gestoordheid geen weet heeft van 
wat hij veroorzaakt. Geen andere 
uitweg meer ziende, vraagt zij hulp 
bij de regenten van het dorp.
 
Wij lezen: ‘Wij, regenten, ver-
klaren als dat de moeder van 
den onnooselen Jan B. heeft 
versogt onsen inboorling, onder 
getuigenis van twee gebueren, 
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met naemen Johannes van B. en 
Geeraart M. die gehoord hebben 
dat de moeder ons versogt heeft 
om haeren soon vast te leggen 
om datse anders in haer huis 
niet durft blijven en ook om alle 
ongelukken die er te vresen seijn 
te verhoeden om dieën boosen 
genoemden Jan B. te mogen 
laeten vastleggen om alle onge-
makken te verhoeden versoeken 
wij, regenten, permissie om den 
boosaert dit te moogen doen. 
Op heden den tienden April 
1800’.

De regenten ondertekenen alle drie 
hun verzoek.
De moeder tekent met een kruisje. 
Naar gewoonte staat er dan bij 
vermeld: ‘Dit is het hantmerk van 
de weduwvrouw van Leendert 
B., bekent niet anders te konnen 
schreijven’. 

Blijkbaar kunnen de regenten zelf 
geen beslissing nemen in deze 
zaak. Merkwaardig is dat. Zij 
vragen permissie bij een hogere 
overheid.

Deze moeder moet toch wel ten 
einde raad geweest zijn! Ze zal 
beslist veel verdriet gehad hebben 
van het feit dat er geen andere 
oplossing voor haar en haar zoon 
voorhanden was.…dat zij niet in haar huis durft te blijven…
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HARRY BENSCHOP

De mensen in Zondereigen zijn 

met elkaar vergroeid. Of sugge-

reren hun lange baarden dat ze 

hun hele leven begaan zijn met 

hun dorp? En samen, door het er 

samen over te hebben! Dat kwam 

allemaal in een flits bij mij op 

toen ik de tekening zag waarmee 

Charlotte Peys – letterlijk  – haar 

visitekaartje afgeeft na ‘haar jaar 

Zondereigen’. Is dat voor haar dan 

ook  hét beeld van ‘Zondereigen’? 

Of is dat het kapelletje op de 

uitnodiging om langs te komen bij 

de presentatie van haar ‘onder-

zoek’, het moment in juni dat zij 

haar werk toonde aan de inwoners 

van Zondereigen? 

Getekend dorpsportret

‘Dit is geen roman. Dit boek is een 
bezoek aan een dorp’. Zo begint 
Charlotte Peys haar boek Zonderei-
gen. ‘Het is een encyclopedie, een 
atlas, een document’. Ze voegt er 
voor de volledigheid nog aan toe: 

‘Een mooi portret van Zondereigen’

Daar staan pralines he, 
pakt er op tijd één!

‘Niets is verzonnen. (Alles is gete-
kend)’. Een getekend dorpsportret, 
dat lijkt de beste omschrijving. 
“Een artistiek antropologisch on-
derzoek van Zondereigen”, zo kwa-

lificeert auteur Leen Huet het werk 
van Charlotte bij de presentatie van 
haar tekeningen in de parochiezaal 
van het dorp begin juni. Veel inwo-
ners waren erop afgekomen.

Het visitekaartje van Charlotte.

Het werk van Charlotte wordt aandachtig bekeken.
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‘Afgeplakt met gazetten’

Begin januari 2013 dronk schrijf-
ster Leen Huet een glaasje glüh-
wein bij de kerststal van Zonder-
eigen. Daar kwam het gesprek op 
een jonge kunstenares die in het 
oude klooster zat. Nog diezelfde 
dag ging zij bij haar langs. Char-
lotte had die dag iedere inwoner 
uitgenodigd om langs te komen, 
om te zien wie er schuilging achter 
de brief waarin zij haar ‘onderzoek’ 
aankondigde. Vijftien inwoners 
heeft ze die dag gesproken.
“Een jonge kunstenares heeft dit 
dorp met beeld en taal/tekst in 
kaart gebracht”, zegt Leen Huet 
– zij is afkomstig van Merksplas, 
“één dorp verder” zoals ze zelf 
aangeeft – anderhalf jaar later. “Ze 
heeft een mooi portret van Zonder-
eigen gemaakt.” Van het dorp waar 
Leens vader altijd van zei dat het is 
afgeplakt met gazetten. “Niemand 
belandt daar toevallig. Het is te 
afgelegen.” 
Over dat dorp van zo’n 450 
inwoners heeft Charlotte haar 
masterwerk binnen de opleiding 
Illustratie aan de School of Arts in 

Doorheen het boek zijn tien paginavullende landschappen verspreid waarop 
steeds een datum vermeld staat. Deze data verwijzen volgens de verhouding 
192 (aantal pagina’s van het boek) op 365 (dagen in een jaar) naar een 
geboorte of sterfte in Zondereigen in het jaar 2013.

Zolder. Haar eerdere studies Cul-
tuurwetenschappen in Maastricht 
en Culturele Studies in Leuven zijn 
daar niet vreemd aan. “Tijdens die 
studies speelde ik al met het idee 
om de opleiding Illustratie er bij te 
doen.” Zij heeft altijd al getekend. 
“Tekenen is voor mij de manier om 
de wereld te ordenen en te verbeel-
den.” Al die jaren dacht ze na over 
een onderwerp voor haar master in 
een opleiding Illustratie.
Het moest iets met een dorp 
worden. “Een klein dorp. Ik 
wilde alles onderzoeken binnen de 
grenzen van dat dorp. Het moest 
te omkaderen zijn, vandaar dat 
het klein moest zijn.” Veel dorpen 
passeerden de revue, vooral in 
West-Vlaanderen. “Een streek met 
heel veel kleine dorpen, met de 
zekerheid dat ik er niemand ken.” 
Want dat was voor Charlotte een 
uitgemaakte zaak, er mochten 
geen bekenden wonen.
Uiteindelijk viel ze voor Zonderei-
gen. Door de omschrijving die ze 
aantrof op Wikipedia: ‘Zondereigen, 
het dorp bestaat uit twee straten 
die elkaar bij de kerk kruisen’. “Dat 
vond ik zo’n mooie omschrijving. 
Toen ik dat las, wist ik het: het 
wordt Zondereigen.” De laatste 
twijfel werd weggenomen door de 
bijzondere naam van het dorp. Dat 
was september 2012.

Zondereigen

Het heeft een kleine twee jaar later 
geresulteerd in een boek, met de 
(korte) titel ‘Zondereigen’. Door 
de financiële steun van LEADER, 
Heemkundekring Amalia van 
Solms en School of Arts Gent kon 
Charlotte alle huishoudens in het 
dorp een exemplaar van het boek 
schenken. Als dank dat zij een jaar 
lang er heeft kunnen rondlopen. 
Charlotte is de inwoners van 

‘Iedereen in Zondereigen gebruikt 
dezelfde techniek om zich voor te 
stellen wie waar woont. De ogen 
worden gesloten, een hand op het 
voorhoofd gelegd en met de wijsvinger 
van de andere hand gaat men in 
gedachten over de daken. Zachtjes 
wordt er geknikt in de richting van de 
huizen waarover men praat.’ 

Gent gemaakt. Waarom de keuze 
voor dat dorp?

Onderzoek

“Ik wilde altijd al graag onder-
zoek doen”, zegt Charlotte Peys. 
Zij is geboren in Leuven (1987) 
en opgegroeid in het Limburgse 
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Veel belangstelling voor het ‘toonmoment’ in de parochiezaal

Het was gezellig druk op 3 juni bij de feestelijke opening.

Auteur Leen Huet (rechts) bekijkt het werk van 
Charlotte Peys. 

Bij Frans Van Gils en Els Verbiest kon Charlotte 
rekenen op een gastvrij onthaal.
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Zondereigen zeer erkentelijk voor 
de ontmoetingen, de gesprekken 
en het vertrouwen dat zij haar gun-
den. “Dat is niet vanzelfsprekend. 
Ik hoop dat zij hun dorp herkennen 
in de wijze waarop ik het geportret-
teerd heb”, zegt Charlotte Peys in 
de parochiezaal waar zij het boek 
gedurende drie dagen konden 
afhalen. En waar de originele il-
lustraties gedurende die dagen te 
bewonderen waren. 
Veel inwoners van Zondereigen 
hebben er een kijkje genomen en 
het boek afgehaald. 

Moedwil

Het boek is veel meer dan een 
aantal tekeningen. “Voor mij was 
het de grote vraag of het wel te 
combineren viel: onderzoek doen 
én van de resultaten verslag doen 
met illustraties. Oftewel is de rol 
van illustrator te combineren met 
die van wetenschapper, of nog 
anders gezegd: is het mogelijk met 
illustraties kennis over te bren-
gen?” Tijdens de ontdekkingsreizen 
eeuwen terug was dat geen vraag. 
“Toen was er geen fotografie, film 
of geluid waarmee zaken konden 
worden vastgelegd. Later is de be-
tekenis van illustraties, van kaarten 
naar de achtergrond verdwenen”,  
aldus Charlotte.
Van meet af aan was het haar 
bedoeling een getekende dorps-
geschiedenis te maken. “Niet om 
alles objectief vast te leggen. Zeker 
niet.” In haar verantwoording 
schrijft zij ‘ten volle te beseffen dat 
dit schrijven en tekenen niet meer 
dan een persoonlijk relaas is van 
hoe ik mijn onderzoek, omzwervin-
gen en ontmoetingen ervaren heb’. 
Maar ook: ‘Niets van wat in dit 
boek verteld wordt, is niet voorge-
vallen. Elke gelijkenis met werke-
lijk bestaande namen, personen 

of plaatsen berust op moedwil’.  
Mooier kun je het niet zeggen.

Pakkende citaten

Bij antropologie denkt iedereen 
gelijk aan wetenschappers die ver 
weg bijzondere volkeren en hun 
gewoonten in kaart brengen, gaf 
auteur Leen Huet bij de presentatie 
aan. “Papoea Nieuw Guinea, of zo 
iets. Maar op eenzelfde manier kun 
je het dagelijkse leven in een dorp 
als Zondereigen in kaart brengen.” 

Huet was maar wat graag op het 
verzoek van Charlotte ingegaan 
om het toonmoment officieel te 
openen. Bij de eerste ontmoeting 
met Charlotte was zij al onder de 
indruk, schreef ze toen direct al 
op haar weblog: ‘Van wat ik zag 
en hoorde. Ik bladerde alvast door 
een wonderlijke stamboom en zag 
tekeningen van mensen, verweven 
met hun huizen. Mooi om dit aan 
te treffen in een oud klaslokaal met 
een heerlijk brandende kachel, een 
gelijnd bord en de landkaart van 
België aan de muur’. 
Zij heeft genoten van de rake 
typeringen in woord én beeld in 
het boek. ‘Daar staan de pralines 
he, pakt er op tijd één’, haalde zij 
bij de presentatie als het mooiste 
citaat in het boek van Charlotte 
aan. “En ik heb veel van het boek 
geleerd”, erkende Huet. Eén 
uitspraak van Charlotte beklijfde in 
het bijzonder bij haar: ‘Er zijn maar 
weinig gebeurtenissen die geen 
spoor achterlaten’.

Huisbezoeken

“Het is onmogelijk om een heel 
dorp in een boek te vatten”, kijkt 
Charlotte Peys terug op haar jaar in 
Zondereigen. Gedurende dat jaar 
logeerde zij meermalen een week 

‘Af en toe heb ik het gevoel dat ik het 
leven in Zondereigen misloop. Zou het 
zich nu elders afspelen? Terwijl ik hier 
door het raam kijk naar een boom die 
zelfs niet een blad optilt.’

‘Ik loop voorbij de huizen en vraag me af wat zich achter 
de gevels afspeelt. Ik ken de namen van de mensen die er 
wonen en weet hoe oud ze zijn. Maar wat zegt dat?’ 
(uit: weblog 2013).



van wirskaante 2014/3       45

in het dorp, bij Frans van Gils en 
Els Verbiest. “Het was een plek 
waar ik kon rekenen op oeverloos 
enthousiasme en – niet te onder-
schatten – een heerlijke warme 
maaltijd.“ 
Zij maakte in die logeerweken 
wandelingen door het dorp en de 
omgeving, met de boswachter, 
met de schepen, met mensen van 
de heemkundekring en zo nog 
wat mensen. Om zoveel mogelijk 
informatie te vergaren. 
Zij ging ook bij de mensen langs. 
”Ik noem mijn bezoek aan Zon-
dereigense huishoudens ‘huisbe-
zoeken’. Maar zeker niet met de 
bedoeling om onderzoek in de 
woning te verrichten”. Het ging 
Charlotte om het gesprek. “Sommi-
ge mensen hebben geen verwach-
tingen als ik binnenkom. Anderen 
hebben al beslist waar we zitten en 
waarover we praten. Een tafel vol 
uitgespreide foto’s en brochures. 
De woorden liggen klaar.” 
Voor die laatsten was de vragenlijst 
– ‘Hoe laat gaat men gewoonlijk 
naar bed?’ luidde een van de 20 
vragen die Charlotte uit het Vra-
genboek voor het verzamelen van 
Nederlandse folklore had overgeno-
men, lees ik op haar weblog dat zij 
gedurende haar tijd in Zondereigen 
heeft bijgehouden: precies 400 
berichten heeft zij erop geplaatst 
– die Charlotte achter de hand 
had niet nodig. Charlotte’s boek 
heeft – gelukkig – beduidend meer 
opgeleverd dan hoe laat de lichten 
in Zondereigen uitgaan. 

Op studio

Meer dan vijftig uur aan interviews 
en 4.581 foto’s heeft Charlotte 
bijeen gebracht. “Lastig om te 
beslissen wat je wel of niet gaat 
gebruiken.” 
Alle illustraties zijn dit jaar op stu-

dio gemaakt. “Dat ging verrassend 
vlot”, zegt Charlotte. “Ook al omdat 
het ruwe, spontane tekeningen 
zijn.” Veel denkwerk is er aan 
voorafgegaan. “Welke sfeer wil 
ik creëren, dat soort vragen. Het 
eigenlijke tekenwerk ging ook vlot 
omdat tijdens het jaar onderzoek 
al een heel groot deel van de vraag 
wat ik wil tonen, is beantwoord.”

Het fenomeen ‘dorp’

In Zolder, het dorp waar ze is op-
gegroeid, had ze al eens wat foto’s 
van gevels en gezichten genomen. 
“In Zondereigen wilde ik hetzelfde 

doen, maar dan van het hele 
dorp.” Elke gevel en elk gezicht 
wilde zij vastleggen, gebruiken als 
referentiemateriaal voor de illus-
traties. “Want als ik het fenomeen 
‘dorp’ zou moeten definiëren in één 
zin zou ik zeggen: een dorp is een 
verzameling van huizen en men-
sen. Samen met haar bompa heeft 
zij alle voorgevels in Zondereigen 
op de foto gezet. “Dat idee heb ik 
snel laten varen. Was teveel. Zat 
ook te weinig onderscheid in.” De 
in het oog springende bijzonderhe-
den heeft Charlotte dan weer juist 
wel gebruikt in haar boek.
Na ‘Zondereigen’ zegt ze: “De rela-

‘Als ik aan het project denk, dan is het deze tekening.’



46       van wirskaante 2014/3

ties tussen mensen. Dat is wat een 
dorp tot dorp maakt. In een dorp 
kent men elkaars geschiedenis”

Religie en landbouw

Terug naar de beginvraag: wat is 
voor Charlotte hét beeld van Zon-
dereigen? “Twee beelden heb ik”, 
antwoordt ze vlot. Het kapelletje 
dat op de uitnodiging staat, is het 
eerste. “Ik ben ook heel tevreden 
juist over deze tekening. Als ik aan 
het project denk, dan is het deze 
tekening. Ik heb hier ook geëxperi-
menteerd met roze tinten.”
Als tweede noemt Charlotte de il-
lustratie met de tractor in het veld: 
“Ploegen is tekenen. De landbouw 
is heel aanwezig in Zondereigen. 
Het typeert het dorp. Ik zou er een 
heel boek mee kunnen vullen.”
De tekening die haar visitekaartje 

‘Ploegen is tekenen’.

‘De landbouw is heel aanwezig in Zondereigen’.
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‘Zeven gevels zijn reeds doorzichtig geworden. Als ik 
ernaar kijk zie ik een plant, de zetels, het televisiemeubel. 
Ik herinner me flarden tekst van het gesprek dat ik er 
voerde en kan raden hoe de rest van de dagen zich 
voltrekken. Maar wat zegt dat?’ (uit: weblog 2013).

siert, is voorafgaand aan het 
project Zondereigen gemaakt. Meer 
een voorstudie: “Dat soort illustra-
ties wil ik maken.”

Zeven kapelletjes

“Weet je wat mij heel erg is 
opgevallen”, vraagt Charlotte mij. 
“Je kan Zondereigen niet naderen 
of verlaten zonder een kapel te 
passeren. Langs elke weg staat 
er een.” Deze kleine religieuze 
monumenten werden destijds 
opgericht halverwege de kerk en 
de buurtschappen. Zo kon wie te 

voet op weg was naar kerk even 
halt houden bij het kapelletje om 
te bidden of een kaars te branden. 
“Daarom tekenen de kapelletjes 
Zondereigen.” 
Het zijn er zeven. Achterin haar 
boek heeft ze een ‘lijst van kapel-
letjes’ opgenomen, van elk een 
tekening met een stukje uitleg. 
Maar ook elk hoofdstuk in haar 
boek begint met een kapelletje, om 
het belang van de kapelletjes voor 
Zondereigen te onderstrepen. 
Eén kapelletje is voor de landin-
richtingswerken weggehaald: de 
paalkapel van het Kerkebos, op 

‘Als ge een gesprek hebt met iemand 
van het dorp, gaat ge altijd terug. 
“Uw grootvader heb ik nog gekend”, 
zo van die dingen. Ge kent mekaar.’

het pad naar het Moer. Gelukkig 
heeft de landinrichtingscommissie 
beloofd het kapelletje na de werk-
zaamheden terug te plaatsen, bij 
benadering op dezelfde plek. Over 
het waarom hoeven we het nu niet 
meer te hebben.

Postkaarten

Welk dorp, zeker een dorp met een 
omvang van Zondereigen, kan zeg-
gen dat er zo naar is gekeken als  
Charlotte Peys heeft gedaan? Zeg 
maar gerust géén. 
Zelf noemt zij het werk van Stefan 
Brijs (romanschrijver) en Koenraad 
Tinel (tekeningen) over het Pajot-
tenland, “maar dat is een redelijk 
klassiek boek”. En over Doel is een 
boek gemaakt, door een strip-
tekenaar. “Dat is weer iets heel 
anders.” 
Over dorpen is meer geschreven. 
Denk maar aan ‘Een dorp aan de 
rivier’ van Antoon Coolen (over 
het dorp Lith aan de Maas), ‘Hoe 
God verdween uit Jorwerd’ van 
Geert Mak en ook ‘Montaillou, een 
ketters dorp in de Pyreneeën’ van 
Emmanuel Le Roy Ladurie. 
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‘Ik hoop dat de inwoners van Zondereigen hun dorp herkennen in de wijze 
waarop ik het geportretteerd heb’.

Zondereigen mag zich dus best 
op de borst kloppen met zo’n 
dorpsportret in woord én beeld. 
Naast het lied waarin Guido 
Belcanto bij het 750 jarige bestaan 
het dorp bezingt: ‘Dorp van nie-
mendal, alle mensen die er wonen 
zijn een grensgeval’. Hij doet dat 
heel goed, laat Charlotte zich op 
haar weblog ontvallen. 
Aan de verzamelaar in de vol-
gende eeuw heeft Charlotte ook 
al gedacht. Zij heeft drie series 
postkaarten gemaakt van haar il-
lustraties, één ervan – vanzelfspre-
kend – over de kapelletjes. Ik ben 
zeer benieuwd welke informatie de 
heemkundige in de volgende eeuw 
er over het leven in Zondereigen 
anno 2013 uithaalt. 

‘Heb ik wel iets verteld?’
 
Charlotte eindigt haar verantwoor-
ding van haar masterwerk over 
Zondereigen met de woorden: ‘Ik 
weet zelfs niet of ik daadwerkelijk 
iets over Zondereigen verteld heb. 
Misschien heb ik me er wel te 

De meeste inwoners van Zondereigen hebben het boek van Charlotte Peys inmiddels afgehaald. 
In september komt er nog een gelegenheid, houd de site van Amalia in de gaten.
Het boek is niet te koop. Wie van het ‘getekend portret van Zondereigen’ wil genieten, kan het inkijken op 
het Heemhuis. Daar liggen twee exemplaren.
De postkaarten zijn wel te bekomen, € 15,00 voor een set van 7 kaarten. 
Stuur een mailtje naar charlottepeys@gmail.com. 

Voor meer informatie kijk op de website www.charlottepeys.be; daar vind je ook haar weblog 
over Zondereigen.

sterk thuis gevoeld om de dingen 
te kunnen zien’. 
Zij spreekt de hoop uit dat elke 
inwoner van Zondereigen in het 
boek op zijn minst één ding vindt 
dat hij herkent, dat hij wil onthou-
den. ‘Iets dat hij misschien nog 
niet op die manier bekeken had, 

omdat mijn blik verschilt van elke 
andere blik en vice versa. En als 
u van mening bent dat in dit boek 
niets interessants te vinden is, 
dan kan u er nog altijd de stoof 
mee aanmaken. Beloof dan wel 
dat u erbij gaat zitten en een goed 
verhaal vertelt’.



van wirskaante 2014/3       49

HERMAN JANSSEN

Wie onder ons heeft in de klas 

geleerd dat Congo zo’n 80 keer 

groter is dan België? Herin-

neringen aan onze koloniale 

periode blijven meestal beperkt 

tot winkeltogen met spaarpotjes 

van de missionarissen van Scheut. 

Het zwarte jongetje knikte heel 

beleefd als je kleingeld in de 

spaarpot stopte. Op politiek en 

economisch gebied werd de kolo-

nie gedomineerd door de Fransta-

lige Belgische elite. In Vlaanderen 

had de belangstelling voor Congo 

in grote mate een katholiek tintje. 

Vlaamse missionarissen bekeer-

den Congolezen en brachten hen 

de Europese beschaving. Verder is 

er nog de meer algemene associ-

atie van chocolade met Afrikanen. 

Denk maar aan de ‘negertetten’, 

mogelijk een verbastering van het 

Franse ‘tête de nègre’. Of aan het 

zilverpapier dat voor de missies 

verzameld moest worden, zonder 

te weten waarom. 

Naar wijd en zijd

Jacques Boone, lid van onze ver-
eniging, was van 1957 tot 1960 
parketmagistraat in Congo. Eind 
jaren dertig leerde hij in de lagere 
school het volkslied van Belgisch 
Congo: ‘Naar wijd en zijd’. Zowel 
de tekst als de melodie kent hij 
nog goed. “Ik ben ervan overtuigd 
dat niemand van jullie generatie 
dit lied kent, laat staan het ooit ge-
hoord heeft”, schreef Jacques on-
langs in zijn mailtje. Een kopie van 
een tekstblad heeft hij ooit ingeka-
derd. Waar dat document vandaan 

Jacques Boone.

Jos Boone.
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komt en wie het originele bezit, 
weet Jacques niet. Wél herkent hij 
bovenaan het blad het handschrift 
van zijn vader, ingenieur Joseph 
Boone. Vanaf eind 1916/begin 

1917 was deze in Baarle-Hertog 
aangesteld als chef van de militaire 
zendpost MN7. Boone sr. schreef: 
“Remis à  l’église de Baarle Duc 
au Te Deum de 21 juillet 1916, 

Militaire pas. 

pour chanter en choeur” (of “au 
choeur”). Vertaald: “Overhandigd 
in de kerk van  Baarle-Hertog op 
het Te Deum van 21 juli 1916 om 
te worden gezongen in koor” (of 
“op het koor”). In Baarle-Hertog 
werd dit volkslied op de nationale 
feestdag samen met de Brabançon-
ne gezongen. Eén zinsnede is vrij 
bekend: “Is uw bodem hier klein, 
ginds toch wacht u een strand als 
een wereld zoo groot, waar uw vlag 
staat geplant.”

 
 Naar wijd en zijd

De tekstschrijver Gentil Theodoor 
Antheunis werd in 1840 in Ou-
denaarde geboren. Van 1859 tot 
1860 was hij leraar in het college 
van zijn geboortestad, in 1861 in 
Dendermonde. Hij studeerde vanaf 
1862 rechten aan de Hogeschool 
van Gent, waar hij promoveerde 
in 1866. Op 1 januari 1868 

Publicatie in een liederenboek.
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Gekopieerd document, door Jacques Boone ingekaderd.

werd Antheunis als vrederechter 
aangesteld in Oostrozebeke. In 
1870 huwde hij met Maria, de 
enige dochter van schrijver Hendrik 
Conscience. Achtereenvolgens was 
hij vrederechter in Torhout, Halle 
en Brussel. In 1907 overleed hij 
in Elsene (Brussel). Antheunis ligt 
in Oudenaarde begraven, waar het 
‘Gentiel Antheunisplein’ naar hem 
is vernoemd. 

Gentil Theodoor Antheunis.

Componist François Auguste Gevaert.

Gentil schreef liederen en gedich-
ten in dagbladen en tijdschriften. 
Hij publiceerde de gedichtenbun-
dels ‘Uit het hart’ (1875), ‘Lieder-
krans uit de Loverkens van Hoff-
mann van Fallersleben’ (1877) en 
‘Leven, lieven en zingen’ (1879). 
Zijn gedicht ‘Naar wijd en zijd’ (in 

het Frans: ‘Vers l’avenir’) werd in 
1905 geschreven ter gelegenheid 
van de 75ste herdenking van de 
Belgische onafhankelijkheid. Het 
werd in datzelfde jaar getoonzet 
door François Auguste Gevaert, 
directeur van het Koninklijk Con-
servatorium in Brussel.
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ANDRÉ MOORS

In de jaren 1977 tot 2011 

was Gerda Norbart bij tal van 

gebeurtenissen in Baarle met 

haar fotocamera present om die 

gebeurtenissen op de gevoelige 

plaat vast te leggen. Het resultaat 

is gigantisch: Zij maakte ruim 

45.000 bijzondere foto’s! Kees 

digitaliseerde ze allemaal. Vorig 

jaar schonken zij die aan Amalia 

waarmee wij zeer vereerd zijn.

Een selectie van die foto’s (onge-

veer 300 stuks) presenteren wij 

op het grote scherm in de aula 

van het Cultureel Centrum op 

zaterdagmiddag 15 november. De 

voorstelling begint om 14.00 uur.

Zoveel is zeker, het wordt genie-

ten! U krijgt een grote afwisseling 

te zien van Baarlese mensen en 

Baarlese gebeurtenissen.

Ik heb voor u een klein voorproefje: 
verderop ziet u een aantal foto’s 
die door Gerda gemaakt zijn in de 
jaren 1977 t/m 1981. Die selectie 

Unieke verzameling foto’s van Baarlenaren uit de jaren 1977 tot 2011

Zorg dat u er bij bent: fotopresentatie 
op zaterdagmiddag 15 november a.s.! 

maken viel niet mee. Ik zou eigen-
lijk alle foto’s wel willen tonen op 
het grote scherm!  
Na de vakantieperiode  trek ik er 
een aantal dagen voor uit om alle 
45.000 foto’s te bekijken en er 
ongeveer 300 te kiezen voor de fo-
topresentatie. Een grote klus maar 
ik heb er zin in. 

Wie weet, als de presentatie op 15 
november bij u in de smaak valt, 
laat ik op een later moment weer 
andere bijzondere foto’s zien.

Tot zaterdagmiddag 15 novem-
ber in de aula van het Cultureel 
Centrum. 
Let op: de aanvang is 14.00 uur! 

Een bos bloemen van Amalia op 24 april 2013 voor 
Gerda en Kees Norbart t.g.v. de aanbieding van hun 
fotomateriaal.
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Brandweer van Nassau en Hertog poseert in 1977 voor TV-opnamen. 

Sportdag basisscholen Baarle-Nassau in 1979. Rechts onderwijzer Toon 
Willems.

De door kippenslachterij Jan van Loon gesponsorde damesvolleybalclub.  
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Miet de Grauw bij de spoorwegovergang van de Nieuwstraat met de 
Chaamseweg. Op de achtergrond de toenmalige Loswal.

Muziek tijdens de jaarmarkt in Ulicoten.

Geboorte van een kalf bij de familie Haagen op Bedaf.
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Baarlese muzikanten tijdens het 11-11 bal.

Ceceliafeest van het parochiekoor van Baarle-Nassau.

Anneke Koks en Tiest Hurks tijdens de viering van het 
10-jarig bestaan van Zonnebloem Baarle.
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Dré van Kuyk neemt afscheid van de gemeente. Naast hem zijn vrouw Julia 
Loots.

Een veulentweeling bij het trekpaard van Piet Adriaansen op Klein Bedaf.

Brandweerdag en EHBO-oefening. 
Henk Gulickx helpt Nicole Kusters een 
handje.
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Eerste H. Mis van Jan Braspenning.

Straatbeeld aan de Singel.

Herinneringsmedaille voor 
politieambtenaar Dirk Stolk.   
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Het voormalige woonhuis van aannemer Sus Koks aan het St. Annaplein  
(nu nieuwbouw winkels).

Uitstekende sfeer tijdens de drukbezochte Pruimentoer.

Zwemvierdaagse aan het openluchtzwembad op sportpark Boschoven. 

John Segers van Boschoven toont vol 
trots een enorme paddenstoel die van 
een boom is gehaald.
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En ook nu weer kunnen wij een 

lange lijst van schenkingen no-

teren. Verhuizing, grote schoon-

maak, vlaag van opruimwoede…, 

we komen allerlei redenen tegen 

waardoor mensen bij het wegdoen 

van spullen aan Amalia denken. 

Vaak horen we dan: “Kijk maar 

of er iets voor het heem bij zit 

en gooi de rest maar weg!” Dat 

eerste doen we altijd. Het tweede 

niet of uiterst zelden. We spreken 

met de schenkers af dat we altijd 

moeite doen om voor zaken die 

niet in onze doelen passen, een 

andere bestemming te vinden. 

Regelmatig lukt dat. Altijd blijft 

de mogelijkheid, om overgebleven 

zaken te leveren aan een kring-

loopwinkel. Dat doen we vooral 

met boeken. De opbrengst gaat 

dan naar goede doelen.

Van eind april tot half juli 
noteerden wij:

Een armstoel van burgemeester 
Henri van Gilse. Hij kreeg die bij 
zijn 25-jarig ambtsjubileum. Het 
meubelstuk bleef tot voor kort in 
de familie bewaard. Nu staat hij 

Arme Amalia (85)

ANTOON VAN TUIJL

naast de Leuvense stoof in onze 
huiskamer. – Een aantal albums 
met foto’s en knipsels van en 
over Baarle. – Vier foto’s van het 
eerste St.Janshove. – Vier oude 
‘Almanakken voor de R.K.Jeugd’. 

– Enkele bedrijfspapieren. Die zijn 
heemkundig van belang voor de 
geschiedenis van de Baarlese nij-
verheid. – De ingebonden jaargang 
2013 van Ons Weekblad. – Een 
schaaltje dat herinnert aan het 
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40-jarig regeringsjubileum van de 
Nederlandse Koningin Wilhelmina. 
1898-1938 staat er op. – Een 
bijzonder sigarettenpakje. Het 
is oranje van kleur en heeft een 
V-teken en de tekst ‘Nederland zal 
herrijzen’. Dit moet met het einde 
van WO II te maken hebben. - een 
toestel om met telefoongesprekken 
mee te kunnen luisteren. Het komt 
uit het bakelieten tijdperk! – Een 
groot blik met het opschrift ‘Welfare 
Biscuit’. Zulke blikken met voedsel 
werden uit vliegtuigen geworpen 
boven hongerend Holland in het 
laatste jaar van WO II. – Een serie 
tijdschriften en boeken. – Een paar 
oude documenten en personalia. – 
Enkele foto’s die we mochten scan-
nen en terugbezorgen. – Een aantal 
foto’s die we mogen houden. – Een 

grote verzameling boeken, vooral 
studieboeken. – Een oud missaal 
met een aantal andere boeken. 
– Een grote doos met knipsels, 
artikelen en foto’s. – Een paar 
knipselboeken. – Een oud model 
elektrische heggenschaar. – Een 
fors gietijzeren driepits petroleum-
stel. – Een tenen eiermandje. Een 
voorbeeld van mooi gaaf man-
denmakerswerk. - Een warmwa-
terkruik. – Een Limfaflesje en een 
Bubble-Upflesje. Ze herinneren 
aan echte Baarlese producten. – 
Twee voetstoven, waarvan een met 
een mooie koperen draagbeugel. – 

Een kampeerkooktoestelletje. – Een 
melkschekkannetje met een extra 
grote uitschenklip tegen het mor-
sen. – Een oud ganzenbordspel en 
een eveneens veel gebruikt mens-
erger-je-niet-spel. – Een serie mooi 
gemaakte foto’s. Tot onze grote 
vreugde zijn ze keurig gedocumen-
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teerd. Dat geeft die foto’s een extra 
heemkundige waarde. – Een aantal 
grote isolatiepotten van vroegere 
bovengrondse elektriciteitsleidin-
gen. – Een uitgebreide serie onder-
wijsdia’s, afkomstig uit de vroegere 

meisjesschool van Zondereigen. 
– Een stevige projectietafel. – Een 
stapel genealogische jaarboeken. 
Die zijn direct overgedragen aan 
onze Werkgroep Genealogie. – Een 
dikke stapel gedachtenisprentjes. – 

Een stapel bidprentjes. – Een paar 
oude plattegronden van Baarle. 
– Een bijzonder schoolrapportje 
(in kopie). – Een prachtig met de 
hand geschreven receptenschrift 
van Cor van Loon (in kopie). – 
Twee bijbelboeken. – Een messing 
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blakertje. – Een serie devotieprent-
jes. – Een aantal kleine kerstversie-
ringen. – Een klein kerstgroepje in 
kunststof. – Een paar Mariabeeld-
jes. – Een aantal snuisterijen.- Een 
weegschaaltje. – Een aantal dia’s. 
Die gaan we nog bekijken om te 
zien of ze met ons heem te maken 
hebben. – Een 8-mm filmviewer. 
– Enkele videobanden en een 
aantal oude foto’s uit Ulicoten in 
een grote gouden lijst. – Een fors, 
staand spinnenwiel, duidelijk een 
voorbeeld van mooie huisvlijt. – 
Een grote blauw gedecoreerde 
vaas.

Wij bedanken graag 
de volgende gulle gevers:

C. Trip (via Jos van Roozendaal) – 
Jef Bierens – Jos van Roozendaal 
– Dhr. Anema – Gemeente Baarle-
Hertog (via enkele medewerkers 
van Openbare Werken. “Anders 
gaan ze de container in”, was hun 
motief!) – Hubert Gulickx – Mevr. 
Willemsen-Van Vugt – Cilia Theeu-
wes – Jolanda de Leyer – Familie 
Hofkens – Gust Haagen – Toon 
Jongenelis – Dhr. Burgers – Familie 
Oudenhuisen – Familie Gatzen 
(via Jos Verheijen) – Koninklijke 
Drukkerij Em. de Jong – fam. Jef 
Marcelis en een tot nu toe onbe-
kende gever.

Wij komen nog even terug op een 
schenking van vorige keer. Ik heb 
die toen vermeld als ‘maatbeker-
tjes’. Daar had ik eerlijk gezegd wel 
mijn vraagtekens bij. Op internet 
vond ik een soortgelijk voorwerp, 
maar dat stond zonder nadere 
uitleg bij maten en gewichten. Ik 
koos voor maten, maar nu blijkt 
dat het gewichten had moeten 
zijn.
Kees Leijten, van heemkring ‘Pau-
lus van Daesdonck’ uit Ulvenhout, 

leest ons blad zorgvuldig. Hij 
herkende dit voorwerp omdat hij 
er zelf een heeft. Fijn dat hij ons 
informeerde. 
Het gaat hier om een set zoge-
naamde sluitgewichten. De naam 
is logisch. Vaak staan de gewichten 
van klein tot groot in een houten 
blok. Hier zitten ze als bekertjes in 
elkaar en is het setje met een dek-
sel af te sluiten. 

De delen hebben een gewicht vol-
gens een bepaalde reeks. Bij Kees 
Leijten is dat 10 – 10 – 30 – 50 – 
200 – 300 – 500 – 800 gram. Bij 
ons exemplaar meten we 5 – 10 – 
25 – 50 – 100 – 250 – 500 gram.
Mijn vraagtekens over de zwaarte 
en de dikwandigheid van de 
‘maatbekertjes’ zijn weg. Kees 
Leijten bood helderheid. Veel dank 
daarvoor.
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In deze aflevering kijken we 

even terug op de voorbije WO1-

activiteiten. Met twee busreizen 

naar Belgisch Limburg, één naar 

West-Vlaanderen en een fiets- en 

wandeltocht in Turnhout was de 

kalender goed gevuld. Tussendoor 

werd het WO1-Verzetspad nog 

ingewandeld.

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

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (11)

Heemreis naar Limburg

Op de zaterdagen 24 mei en 5 
juli 2014 trokken we telkens met 
een vijftigtal deelnemers naar de 
Belgische provincie Limburg, waar 
we een bezoek brachten aan het 
Duitse militaire kerkhof in Lommel 
en de kazerne van Leopoldsburg. 
Nergens in West-Europa (Duitsland 
niet meegerekend) rusten méér 
Duitse WO2-slachtoffers dan in 
Lommel. De begraafplaats is 16 

hectare groot en telt maar liefst 
38.560 soldaten uit de Tweede 
Wereldoorlog en 542 uit WO I. 

De meeste slachtoffers zijn geval-
len tijdens de 18-daagse veldtocht 
(10 mei - 28 mei 1940), de drie 
slagen rond Aken (13 september 
- 10 december 1944), de slag om 
het Hürtgenwald (19 september 
1944 - 10 februari 1945), de slag 
bij het bruggenhoofd Remagen (in 
de nacht van 7 op 8 maart 1945) 

Uitzicht vanaf het terras boven de crypte van het Duitse soldatenkerkhof in Lommel.
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en het Ardennenoffensief (16 de-
cember 1944 - 30 januari 1945). 

Deze Duitse slachtoffers werden tij-
delijk begraven in Hendrik-Kapelle, 
Fosse, Overrepen en Neuville-en-
Condroz. In 1946 en 1947 wer-
den ze in Lommel gecentraliseerd, 
wat het onderhoud van de graven 
ten goede kwam. Om dezelfde 
reden verhuisden ook 542 Duitse 
soldaten uit de Eerste Wereldoorlog 
van Leopoldsburg naar Lommel. Zij 
waren aan de grens met Neder-
land om het leven gekomen en 
begraven, o.a. in Weelde-Statie, 
Turnhout, Zondereigen, Merksplas, 
Wortel en Hoogstraten. Kort na 
WO1 waren hun lichamen naar 
Leopoldsburg overgebracht. In 
totaal liggen er dus 39.102 Duitse 
oorlogsslachtoffers. 
Bij elk kruisje bevinden zich twee 
Duitse soldaten: één ervoor en één 
erachter. 

In 1952 werd tussen België en 
Duitsland een bilateraal verdrag 
over de oorlogsgraven ondertekend. 
De ‘Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V.’ heeft namens de 
Duitse regering het onderhoud van 
de Duitse begraafplaats in Lommel 
op zich genomen. Op 6 september 
1959 werd het kerkhof officieel 
ingewijd. Sindsdien kon de ‘Volks-
bund’ aan de hand van archiefge-
gevens meer dan 7.500 onbeken-
de soldaten alsnog identificeren en 
hun families op de hoogte brengen. 
Nu dragen nog 6.221 graven een 
plaatje met de anonieme vermel-
ding: ‘Ein Deutscher Soldat’. 

Toeval wou dat deelnemers o.l.v. 
gids André Moors bij de ingang 
van het kerkhof een Duitse familie 
hebben ontmoet. Deze was naar 
Lommel gekomen om het graf van 
Franz Risse (hun vader, opa en 

oom) te bezoeken. André knoopte 
een gesprek met de familie aan en 
wat bleek: Franz Risse, geboren op 
29 mei 1909, was op 14 septem-
ber 1944 gesneuveld in Obers-
forstbach in Duitsland. Op zijn 
identiteitsplaatje stond vermeld: 
5386 Grenadier-Ersatz und Aus-
bildungs Bataillon 173, wat fou-
tief was. Geen enkele soldaat had 
dit kenteken toegewezen gekregen. 
Als onbekend soldaat werd hij 
daarom begraven in Fosse (Duits-
land). Later werd hij herbegraven 
in Lommel. Tot 19 juni 1975 
kende niemand zijn begraafplaats, 
ook de familie niet. Die dag echter 
werd een brief ontvangen van de 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
waaruit bleek dat Franz Risse zijn 
laatste rustplaats had gevonden 
op het kerkhof in Lommel, blok 
58, graf 447. Blijkbaar vermeldde 
het identiteitsplaatje het verkeerde 
bataljon: 173 in plaats van 473. 
Dit kon men achterhalen omdat 
de soldaten in de nabijgelegen 
graven in bataljon 473 gediend 

hadden en bovendien op dezelfde 
dag vermist waren. Aan 31 jaar 
onzekerheid kwam daarmee een 
einde. Kort daarna kon het bordje 
Ein Deutscher Soldat vervangen 
worden door een bordje met de 
persoonlijke gegevens.

De familie Risse was zichtbaar ge-
roerd toen zij over e.e.a. met André 
sprak. De zoon en dochter van de 
gesneuvelde soldaat vonden het 
belangrijk dat ook de kleinkinderen 
het kerkhof en het graf van hun 
opa zouden bezoeken. Daarom 
waren ook zij mee naar Lommel 
gekomen. De aanwezige leden van 
Amalia waren er stil van en leefden 
met de familie mee. Enkele dagen 
na de heemreis ontving André een 
e-mail waarin stond dat de familie 
Risse de ontmoeting in Lommel 
heel bijzonder heeft gevonden en 
daarvoor erg dankbaar is. De mail 
eindigde met de volgende mooie 
woorden, vertaald uit het Duits: 
“Ook al is het intussen vele jaren 
geleden, het doet deugd om te 

De 41-jarige Johann Zahlauer van het Landsturm Infanterie Bataljon 
Schwerin (in de buurt van Hamburg) kwam om het leven na een ongeluk bij 
de dodendraad. Hij was technieker en installateur in Hengersberg, aan de 
Tsjechische grens.



van wirskaante 2014/3       65

ervaren dat er mensen zijn die 
het verleden levend houden en de 
kennis ervan doorgeven opdat de 
volgende generaties de gruwelen 
van de Tweede Wereldoorlog nooit 
meer zullen vergeten.” André heeft 
de mail beantwoord en schreef dat 
ook de leden van Amalia de ont-
moeting als heel bijzonder hebben 
ervaren. Tevens heeft hij de familie 
bedankt voor de mooie woorden in 
hun mailtje.
    
In mei 1995 werd ter nagedachte-
nis van 50 jaar vrede een Ginkgo 
(Japanse notenboom) geplant. 
Deze boom wordt wel eens een 
levend fossiel genoemd, omdat hij 
al in het Jura en het Krijt veelvul-
dig voorkwam. In het wild is hij 
wellicht helemaal uitgestorven. De 
Gingko heeft een grote symbo-
lische betekenis: zes van deze 
bomen overleefden de atoombom 
op Hiroshima. Ze staan er nog 
altijd… 

In de kazerne van Leopoldsburg, 
de locatie die we na de middag 
bezochten, werden tijdens WO1 
tal van gifgassen uitgetest. Bij 
die proeven vielen zelfs dodelijke 
slachtoffers. Aan het front werden 
in totaal 38 soorten gas ingezet: 
twaalf soorten traangas, vijftien 
soorten verstikkend gas, drie soor-
ten gas die het bloed vergiftigen 
en vier gassen die de huid of de 
maag aantasten. De grote baas van 
het scheikundige bedrijf Bayer had 
Fritz Haber, zijn beste chemicus, 
ter beschikking van het Duitse 
leger gesteld. Haber greep naar het 
chloorgas, waarvan bijzonder veel 
in voorraad was. Dat was namelijk 
een afvalproduct bij Bayer. “Geen 
kwetsuren, geen open buiken, 
geen afgerukte ledematen. Proper, 
grondig en beschaafd.” Zo verkocht 
het Duitse leger zijn eerste grote 

gifgasaanval in Steenstraete bij Ie-
per. Op 22 april 1915 werden daar 
bijna zesduizend hogedrukflessen 
opengedraaid door eenheden van 
een speciaal genieregiment, de 
‘Stinkpioniere’. Geallieerden zagen 
een geelgroene wolk op zich afko-
men: zes kilometer breed, zes me-
ter hoog en zeshonderd meter diep. 

De wolk verplaatste zich tegen 
twee à drie meter per seconde. Er 
vielen, in verhouding met andere 
wapens die ingezet werden, niet 
zo heel veel doden door gasaanval-
len. Het was dan ook de bedoeling 
om zoveel mogelijk soldaten te 
verwonden, waardoor zij de hulp 
van medesoldaten nodig zouden 

Tiest en Rianne Hurks zorgden voor gehaakte poppies ter 
herdenking van Duitse soldaten die bij de rijksgrens met 
Baarle-Nassau sneuvelden. Bert Van Den Heuvel plaatst 
één van die bloemen op het graf van Heinrich Mester, die 
in de buurt van Castelre geëlektrocuteerd werd toen hij een 
dood konijn tussen de draden wou oprapen.

Maquette van het kamp van Beverlo in Leopoldsburg.
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hebben. Later in de oorlog ontwik-
kelde Fritz Haber het gruwelijke 
mosterdgas of Yperiet. 

De vrouw van Haber liet in het 
openbaar blijken dat zij het zeer 
oneens was de betrokkenheid van 
haar man bij de ontwikkeling van 

chemische strijdgassen. Op 2 mei 
1915, kort na de gifgasaanval in 
Steenstraete, pleegde zij zelfmoord 
door zich met zijn dienstwapen in 
de borst te schieten. Op het einde 
van de oorlog vreesde Haber dat de 
geallieerden hem verdachten van 
misdaad tegen de menselijkheid 

op grond van afspraken tijdens 
de Vredesconferentie van Den 
Haag. In plaats daarvan viel hem 
de in 1919 uitgereikte Nobelprijs 
Chemie te beurt. Niet voor zijn 
chemische wapens, maar voor de 
ontdekking van een procedé dat 
de productie van kunstmeststof 
mogelijk maakte. Fritz Haber is 
tevens de uitvinder van het insec-
ticide Zyklon-B, dat tussen 1942 
en 1944 werd gebruikt als gifgas 
in de vernietigingskampen. Haber 
had echter met het gebruik van 
Zyklon-B op mensen geen enkele 
relatie omdat hij al in 1934 is 
overleden.

Heemreis naar  
West-Vlaanderen

Op zaterdag 21 juni 2014 vertrok 
opnieuw een volle bus vanuit 
Baarle, dit keer naar Zonnebeke 
en Ieper. Het was niet de eerste 
keer dat Amalia een busreis naar 
de Westhoek organiseerde en 
waarschijnlijk ook niet de laatste. 
Het programma op zaterdag 21 
juni 2014 liet een diepe indruk na. 
We brachten achtereenvolgens een 
bezoek aan het Memorial Museum 
Passendaele 1917, het Britse kerk-
hof Tyne Cot en de Last Post bij de 
Menenpoort. 

Tijdens het Britse offensief van 
1917 werden in de buurt van Pas-
sendale en Zonnebeke in honderd 
dagen tijd een half miljoen mili-
tairen buiten gevecht gesteld voor 
een terreinwinst van amper acht 
kilometer. Passendale werd een 
internationaal symbool van zinloos 
geweld in zijn meest gruwelijke 
vorm. De Britten veranderden de 
naam al snel in Passiondale: ‘vallei 
van het lijden’. In het Memorial 
Museum, sinds april 2004 onder-
gebracht in het historisch kasteel-

Executieoord in het kamp van Beverlo. Op deze goed verborgen plek werden 
meer dan tweehonderd Duitse doodsvonnissen voltrokken.

De muziekband van het London Scottish Regiment bestaat al 154 jaar en 
behoort daarmee tot de top vijf ter wereld van langst bestaande muziekgroepen.
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De enorme collectie bommen van het Memorial Museum in Zonnebeke.

park van Zonnebeke, wordt de 
herinnering aan die gebeurtenissen 
levendig gehouden. 

Op de eerste verdieping kregen 
we een overzicht van de militaire 
confrontaties bij Ieper, met nadruk 
op de Slag van Passendale. Daarna 
daalden wij zes meter af in een 
Britse dugout, compleet heringe-

grond leefden … gewoon omdat er 
boven de grond niets meer was! 

In de aanloop van de honderdja-
rige herdenking van WO1 werd 
een uitbreiding van het museum 
gerealiseerd, met een nieuwe 
ruimte specifiek over de Slag van 
Passendale, een herinneringsgale-
rij en een netwerk van Duitse en 
Britse loopgraven en schuilplaat-
sen. Daarmee werd het museum-
parcours tot maar liefst 400 meter 
uitgebreid. 

Tyne Cot Cemetery bleek op deze 
stralende zomerdag een ware 
symfonie van kleuren: diepgroene 
grasvelden, door de zon verlichte 
grafstenen, vuurrode kransen 
(‘poppies’), oranjerode rozen en 
allerlei bloemensoorten in tinten 
van geel, blauw en paars. Het is de 
grootste Britse militaire begraaf-
plaats op het Europese vasteland, 
met bijna 12.000 gesneuvelde 

Afdaling in een nagebouwde Britse 
dugout, de ondergrondse kazematten 
uit WO1.

richt met communicatie- en ver-
bandpost, pompkamer, hoofdkwar-
tieren en slaapplaatsen. Het was 
adembenemend om te ervaren hoe 
Britten destijds als mollen onder de 

Nieuw aangelegde loopgraven in Zonnebeke.
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soldaten als blijvend resultaat van 
de oorlogswaanzin. Tyne Cot is een 
‘Open Cemetery’: er worden nog 
altijd stoffelijke resten uit de omrin-
gende slagvelden bijgezet. De ach-
terzijde van het kerkhof bestaat uit 
een muur met 35.000 namen van 
vermiste soldaten, een vervolg op 
de namenlijst die je terugvindt aan 
de Menenpoort. Laatstgenoemde 
plaats bleek te klein om de namen 
van alle vermisten te vermelden! 
 
In Ieper, onze laatste tussenstop, 
was veel beweging. Duizenden 
fans volgden de 50ste editie van 

Bijzondere ontmoeting tussen oorlogsveteraan Leon van Erven en Stephen 
McNeil, premier van de Canadese provincie Nova Scotia. 

de Rally van Ieper, met start en 
aankomst op de Grote Markt. Ook 
’s avonds aan de Menenpoort was 
het zeer druk, al veroverden heel 
wat leden van Amalia een plaatsje 
op de eerste rij. Klaroenblazers van 
de Ieperse brandweer spelen hier 
iedere avond de Last Post en dit 
sedert 1928 (met een onderbre-
king gedurende de Duitse bezetting 
in WO2). Wij waren erbij toen dat 
voor de 29.616de keer gebeurde. 
Samen met ruim tweeduizend 
andere bezoekers. De plechtigheid 

Links: “Are they real? Rechts: “…and this one I got for…”

Vier klaroenblazers van de brandweer in Ieper.

was grandioos, met dank aan de 
doedelzakspelers van het London 
Scottish Regiment. 

Inwandelen van het  
WO1-Verzetspad 

Op 10 juli 2014 werd het nieuwe 
WO1-Verzetspad in Baarle-centrum 
ingewandeld. De aanwezigen wer-
den getrakteerd op een drankje en 
een gidsbeurt. De officiële inhul-
diging van deze goed gedocumen-
teerde wandelroute had al eerder 
plaatsgevonden, ter gelegenheid 
van de opening van het toeristisch 
seizoen op zaterdag 26 april. 
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Fietstocht naar relicten uit 
WO1 in Turnhout

Op 19 juli 2014 fietsten we naar 
Turnhout. 
Daar werden tal van plaatsen 
bezocht die nog herinneren aan 
de Groote Oorlog, zoals het kanaal 
Dessel-Schoten, bunkers van de 

Antwerpen-Turnhout Stellung en 
het treinstation. 
Op laatstgenoemde locatie werden 
op maandag 15 januari 1917 
honderden werkloze arbeiders uit 
Turnhout en omgeving op de trein 
gezet en naar Duitsland gedepor-
teerd om daar in de oorlogsindus-
trie te werken. 

Aanschuiven voor de Duitse veldkeuken in het station van Turnhout. Op de 
achtergrond bemerken we huizen langs de Guldensporenlei.  

Na een vrije middag vertrokken 
we voor een twee uur durende 
gegidste stadswandeling langs de 
Grote Markt, het Jezuïetenklooster, 
de woonhuizen van de burgemees-
ters Van Hal en du Four, het Heilig 
Graf, het WO1-monument op de 
Zegeplaats, het St.-Victorinstituut, 
de gevangenis, de gendarmerie, 
het gasthuis, de Amerikaanse 
winkel van het voedingscomité, het 
‘Meldeamt’, het passenbureel en 
tal van herenhuizen waar officieren 
ingekwartierd waren.

Omdat het extreem warm was in 
Turnhout, hebben we het bezoek 
aan het oude kerkhof in de Kwak-
kelstraat, met allerlei monumenten 
en graven voor de WO 1-slachtof-
fers, laten vervallen.

Vierdaagse WO1-heemreis 
naar Verdun

In de vorige editie van ons 
tijdschrift kon ik u al melden dat 
Amalia van 2 tot 5 juli 2015 
een vierdaagse busreis naar de 

Het vroegere stadhuis van Turnhout, 
met één van de Duitse orders die daar 
ter kennisgeving aan de burgers tegen 
de muren werden geplakt. Graven van burgerslachtoffers op het oude kerkhof.
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In Verdun bezoeken we in 2015 het massaspektakel ‘Des flammes… à la lumière’.

slagvelden bij Verdun organiseert. 
Door de vele authentieke over-
blijfselen wordt dit frontgebied 
geheel terecht erkend als uniek 
oorlogserfgoed. De Slag om Verdun 
tussen Frankrijk en Duitsland in 
1916 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 of ver-
mist werden en nog eens 400.000 
soldaten verwond. De eerste 
inschrijvingsronde leverde alvast 
47 deelnemers op. Er zijn nog drie 
plaatsjes vrij, vervolgens komen de 
inschrijvingen op een reservelijst 
terecht. U kunt zich voor deze 
reis aanmelden bij Maria Voeten: 
info@amaliavansolms.org. Bidprentje van ‘Rie’ Lenders, geboren op 7 mei 1898 en eind 1916 begraven 

in Turnhout, na elektrocutie aan de dodendraad in Merksplas.
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JAN WILLEKENS

In deze Van Wirskaante willen we 

aandacht besteden aan een van 

onze jaarlijks terugkerende activi-

teiten, en wel de Lokale Heemdag. 

Een activiteit met een reeds lange 

historie en die als doel heeft om 

onze leden kennis te laten maken 

met  o.a. bedrijven, zorginstellin-

gen en mooie tuinen in ons werk-

gebied of directe omgeving. Het 

zijn locaties waar je als eenling 

normaal gesproken niet zomaar 

binnen komt. Telkens weer zijn er  

bedrijven of particulieren welke 

ons willen ontvangen.

Het idee van de Lokale Heemdag 
ontstond in 1992, dit nadat we in 
dat jaar de zogenaamde Brabantse  
Heemdagen hadden georganiseerd. 
Die twee dagen stonden in het 
teken van 1000 jaar Baarle. Ieder 
jaar verzorgt een lokale heem-
kundekring deze dagen. Er wordt 
dan o.a. telkens gefietst door en 
bijzondere locaties bezocht in hun 
werkgebied, wordt er samen lek-
ker gegeten en probeert men met 
een heemkundequiz leuke prijsjes 
te winnen. Leden van heemkun-
dekringen welke behoren bij het 
Brabants Heem kunnen hieraan 
deelnemen. Soms organiseren twee 
heemkundekringen samen deze 
dagen. In 2007 hebben wij dit nog 

Lokale Heemdag

een keer samen met Heemkunde-
kring Corsendonca uit Oud-Turn-
hout op ons genomen. Ons thema 
was toen: Over de grenzen heen. 

Geboorte van de Lokale 
Heemdagen

Het idee voor een Lokale Heem-
dag was geboren en er werd een 
werkgroep opgericht. De trekkers 

hiervan waren gedurende lange tijd 
Lizette Gulickx en Ria Laurijssen. 
Bij de Lokale Heemdag in 2010 
werden Lizette en Ria bedankt 
voor hun inzet en dit werd extra 
onderstreept met een mooi boeket 
bloemen. In die tijd besloeg het 
programma nog een volle dag, om 
9 uur ’s morgens werd er bij het 
Heemhuis gestart. De invulling 
bestond dan uit twee bezoeken 

2010: Lizette Gulickx (l) en Ria Laurijssen in de 
bloemetjes gezet.

2008: De broodjes en de eierkoeken zijn weer erg lekker.
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voormiddag, lunch, nog twee 
bezoeken in de namiddag en een 
afsluitend diner. Omdat  het later 
steeds meer duidelijk werd dat een 
dergelijke uitgebreide invulling toch 
te sterk vermoeiend was voor een 
aantal deelnemers, is het voormid-
dagprogramma geschrapt en wordt 
er voortaan om 12.00 uur gestart 
met de lunch. Daarna splitst men 
zich in drie groepen en worden er 
drie bedrijven en/of tuinen bezocht. 
De verplaatsingen worden door hen 
die het kunnen per fiets gedaan, 
door de anderen per auto. Meestal 
is de lunch in de aula van het Cul-
tureel Centrum in Baarle, we zijn 
hiervoor ook wel eens uitgeweken 
naar het dorpshuis in Ulicoten. De 
dag sluiten we normaal af met een 
voortreffelijk verzorgd diner bij de 
Lindeboom. De smakelijke lunch 
word telkens verzorgd door het 
Baarle’s Specialiteitenhuis van Eijl. 
De organisatie is sinds een aantal 
jaren in handen van Alice Stad-
houders, Jan Verhoeven en Jan 
Willekens. 

Wat bezochten we zoal in al 
die jaren? 

Zonder volledig te zijn een korte, 
willekeurige opsomming: Konink-
lijke Drukkerij Em. de Jong bv 
(zoals bekend onze hoofdsponsor 
en huisdrukkerij voor Van Wirs-
kaante en onze boeken), destilleer-
derij van Zuidam, de brandweer, 
mengvoederfabriek Theeuwes 
in Ulicoten, de boerderij van Ad 
Kuijpers, tuinen van de familie 
Pemen in Baarle, van de familie 
Gillis in Castelre, van de familie 
Dirven in Ulicoten en van Jeanne 
en Cees Remeijsen in Chaam. Wij 
bezochten ook de Bernarduskapel 
in Ulicoten, de metaalbedrijven van 
de firma Leo van Tilburg en van 
de gebroeders van den Broek in 

Baarle, de la Salle scholengemeen-
schap, een moderne tomatenkwe-
kerij in Zondereigen, het atelier 
van beeldhouwer Constant Grooten 
aan de Grens, de melkveehouderij 
van Jan Bruurs, het Begijnenhof in 
Hoogstraten, Widar Leefgemeen-
schap in Zondereigen, paarden-
melkerij Backx in Castelre  en het 
IJsklokje in Weelde. Een keer, in 
2008, moesten we het voormid-
dagprogramma schrappen en een 
keer werden alle verplaatsingen per 
auto gedaan, dit vanwege zware 
regen en onweer. Veiligheid gaat 
ook hier immers voor alles. Het 
zou te ver voeren om alle locaties 
te noemen welke we sinds 1993 

2009: Pieter Theeuwes van de Ulicotense 
mengvoederfabriek geeft uitleg.

2011: Mevrouw Dirven heeft in haar prachtige tuin een 
aandachtig gehoor.

2012: Wie wint er bij het sjoelen? 
Frans Hendriks doet meer dan zijn 
best!
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hebben bezocht (want dan zou 
het een heel lange lijst worden), 
onze dank gaat echter uit naar 
iedereen waar we te gast mochten 
zijn.  Enkele malen wisselden we 
de middag af met het beoefenen 
van oude gezelschapsspelen of een 
muziekquiz. Het moge duidelijk 
zijn dat er voor een mooie  variatie 
in onderwerpen wordt gezorgd. 

Lokale Heemdag 2014 was 
ook weer een succes

Een meer gedetailleerde om-
schrijving willen we geven van 
onze laatste Lokale Heemdag op 
vrijdag 13 juni jl. Deze was ook 
weer mooi in meerdere opzichten. 
We hadden fijn fietsweer en het 

programma werd door de deelne-
mers als interessant beoordeeld. 
Om 12.00 uur hadden de 74 
deelnemers zich voor de lunch aan 
de tafels gezet in de aula van het 
Cultureel Centrum. Men liet zich 
de broodjes en de eierkoeken van 
van Eijl goed smaken. De lunch 
wordt ook telkens door de familie 
van Eijl gedeeltelijk gesponsord, 
hartelijke dank hiervoor. Om 
13.00 uur splitste men zich in 
drie groepen en vertrok men naar 
de drie bij toerbeurt te bezoeken 
locaties. Er was weer een mooie 
mix in het programma, drie totaal 
verschillende bedrijven werden be-
zocht. Enerzijds het supermoderne 
bedrijf van Glashandel Spitters 
op het Industrieterrein, daarnaast 

de verzameling oude tractoren en 
machines bij Jan Prinsen aan de 
Veldbraak en als derde de zorg-
boerderij van de familie Hendriks 
aan de Oordeelsestraat.

Glashandel Spitters hadden we ooit 
eerder bezocht, echter het bedrijf is 
in de tussentijd ingrijpend veran-
derd, zeker op automatiseringsge-
bied. Ad en zoon Peter gaven eerst 
uitleg over de geschiedenis van het 
bedrijf, daarna liet Peter zien wat er 
allemaal mogelijk is met de volau-
tomatische machines. Glasplaten 
kunnen op maat gesneden worden, 
platen kunnen vol automatisch in 
bijna willekeurige vormen gemaakt 
worden en van teksten of figu-
ren voorzien. Zie de ter plaatse 
gemaakte mooie glasplaat met de 
naam van onze heemkundekring 
er op. Randen glad maken, platen 
van een facetrand voorzien, glas-
platen die op luchtkussens zweven 
om het verplaatsen gemakkelijker 
te maken, kortom te veel op om 
te noemen en alles computerge-
stuurd. Peter verzorgt het ICT-
gebeuren wat hiervoor nodig is. 

Bij Jan Prinsen konden wij vol 
bewondering het resultaat van 
een misschien wel enigszins uit 
de hand gelopen hobby zien. Een 
veertigtal oude tractors, bulldozers 
en andere voertuigen werden door 
Jan toegelicht. Het bijzondere is 

Jan Willekens geeft in de aula van het Cultureel Centrum 
uitleg over het verloop van de dag.

Jan Verhoeven verzorgt de koffie.

De bij de firma Spitters vervaardigde 
glasplaat.
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dat hij al deze voertuigen draaiend 
heeft gekregen. De oudste tractor 
is een Mc Cormick uit 1946, zijn 
nieuwste aanwinst is een grote 
Deutz bulldozer, gekocht bij een 
oudijzerboer in Ravels. Van een 
aantal voertuigen werden de 
motoren gestart. Een bijzonder 
exemplaar was een tractor met een 
zogenaamde gloeikopmotor. Deze 
dient eerst met een gasbrander op 
temperatuur gebracht te worden 
alvorens gestart te kunnen worden. 
Ook stationaire motoren, oude 
brommers, verzin het maar en Jan 
heeft het. Daarna was het tijd om 
een korte boswandeling te maken. 
Achter de boerderij is een groot 
bomenterrein met enkele vijvers en 
diverse boomsoorten.
Van de vroegere mestsilo is een 
grote visvijver gemaakt waarin veel 
grote kooikarpers zwemmen.

Het derde bezoek was aan de 
zorgboerderij De HardelHoeve. Het 
vroeger puur agrarische bedrijf is 
door de familie Hendriks omge-
bouwd in drie sectoren. Enerzijds 
de varkensboerderij, daarnaast 
een nieuwe boerderijcamping en 

als derde een zorgboerderij. Deze 
laatste wordt gerund door dochter 
Joyce.  Vooral jongeren met een 

handicap worden hier begeleid in 
hun verdere ontwikkeling. Het is 
een puur particulier initiatief van 
de familie en het was mooi om 
het met zeer veel enthousiasme 
vertelde verhaal hieromtrent door 
Joyce en haar moeder te horen. 
Buiten is er een biologische 
groentetuin waarin de jongeren 
onder begeleiding kunnen werken. 
In de schuurgedeeltes houdt men 
veel dieren, minikoeien, marmot-
ten, een ezel, kippen, varkentjes, 
etc. Met de dieren kan geknuffeld 
worden of buiten mee op stap 
gegaan worden in de mooie omge-
ving. In de centrale ruimte kunnen 
andere activiteiten gedaan worden, 
bijvoorbeeld knutselen of bakken. 
De zorgboerderij is deels nog in 
ontwikkeling. Kortom: een prachtig 
initiatief in een zorgwereld waarin 

Jan Prinsen op de Deutz-bulldozer.

Joyce geeft uitleg over de Zorgboerderij.

André Moors lust wel een ijsje bij de Zorgboerderij.
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in de nabije tijd de veranderingen 
ingrijpend zullen zijn. Vrijwilligers 
welke op een of andere manier iets 
bij willen dragen aan de activiteiten 
zijn bij Joyce welkom. Aarzel niet 
om contact met haar op te nemen.

Heerlijke afsluiting bij de 
Lindeboom

Rest ons om ook deze drie bedrij-
ven te bedanken voor de mogelijk-
heid om op een mooie wijze onze 

Lekker op het terras van de Lindeboom.

middag gevuld te krijgen. Rond 
half zes streken de meeste deel-
nemers neer op het terras van de 
Lindeboom. Bij een lekker zonnetje 
was het er fijn toeven onder het 
genot van een consumptie. Daarna 
was het tijd om de inwendige 
mens te versterken en zoals we 
dat van de Lindeboom gewend zijn 
konden we ook nu weer van een 
voortreffelijk verzorgd diner genie-
ten. Mooi op tijd kon ieder weer 
huiswaarts keren om verder te 

gaan genieten van de van de 5-1 
overwinning van het Nederlandse 
voetbalelftal op Spanje. 
Volgens vele reacties was men 
uiterst tevreden over het verloop 
van de heemdag, waarschijnlijk 
nog meer tevreden waren velen om 
elf uur ’s avonds! 

Weer voor herhaling vatbaar de 
komende jaren, schrijf u in als de 
volgende uitnodiging in 2015 weer 
langs komt. 
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HARRY BENSCHOP

Frans Willems is een van de Bel-

gische vluchtelingen-kunstenaars 

van wie op de tentoonstelling 

‘Tijdelijk thuisland’ in Domburg 

werk is te zien. Ook werk dat hij 

tijdens WO-I in Baarle-Hertog 

heeft gemaakt.

Vluchtelingen-kunstenaars

Frans Willems was na de val van 
Antwerpen op 10 oktober 1914 
met zijn vrouw, schrijfster Marie 
Gevers gevlucht naar Domburg. 
“Zij was met de boot naar Vlis-
singen gegaan. Na een nacht in 
Middelburg, maar misschien was 
het ook wel Kasteel Westhove bij 
Oostkapelle, had zij met de kinde-
ren onderdak gevonden in Dom-
burg. Op zijn fiets is Willems haar 
achterna gekomen”, wist conser-
vator Francisca van Vloten van de 
tentoonstelling ‘Tijdelijk thuisland’ 
mij te vertellen bij de opening.
Het is niet toevallig dat Willems en 
andere Belgische kunstenaars die 
hun land in de Eerste Wereldoorlog 
waren ontvlucht, hun toevlucht 
zochten in Domburg. Deze Wal-
cherse badplaats was in het begin 
van de vorige eeuw een bekende 
kunstenaarskolonie. Naast Willems 

Met ‘Album Baarle-Hertog’ van Frans Willems

Tentoonstelling ‘Tijdelijk thuisland’  
in Domburg

hebben nog drie andere gevluchte 
kunstenaars in de oorlogsjaren in 
Domburg langdurig verbleven én er 
gewerkt.

Tijdelijk thuisland

Want om tijdens hun verblijf in 
Domburg in hun levensonderhoud 
te voorzien, moesten de Belgische 
vluchtelingen-kunstenaars werk 
zien te verkopen. Aan hun werk 
en leven op Walcheren in de jaren 
1914-1918 is de tentoonstelling 

‘Tijdelijk thuisland’ van het Marie 
Tak van Poortvlietmuseum in 
Domburg gewijd. “Er zijn voorbeel-
den te zien van de vaak vredige, 
licht melancholieke werken van 
Josef Posenaer, de dikwijls zonnige 
en harmonieuze landschapsschil-
derijen van Emmanuel Viérin, de 
verfijnde portretten en kleurrijke 
landschappen en marines van Jean 
Gouweloos en de nu eens illustra-
tief-rake, dan weer mijmeringsvolle 

Toegang naar de tentoonstelling 
‘Tijdelijk thuisland’ in Domburg.

Willems verkocht tijdens de 
geïmproviseerde tentoonstelling in 
1915 uitstekend: met nog twee 
dagen te gaan al 34 aquarellen, twee 
schilderijen en 16 drukken.
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aquarellen en pentekeningen van 
Frans Willems”, vertelde een trotse 
conservator Francisca van Vloten 
de aanwezigen, onder wie fami-
lieleden van de kunstenaars, bij 
de opening van de tentoonstelling 
begin juli. De tentoonstelling is nog 
tot 9 november te zien.
Emmanuel Viérin heeft aanvan-
kelijk door het oorlogsgeweld in 
het thuisland weinig zin om te 
schilderen. Toch maakt hij op 
Walcheren uiteindelijk vele mooie 
schilderijen. Hij was bekoord door 
de pittoreske hoekjes in de Middel-
burgse binnenstad. Het eenvou-
dige boerendorpje Vrouwenpolder 
sprak de kunstenaars zo aan dat 
ze er heel wat straatgezichten van 
hebben gemaakt. Joseph Posenaer 
schrijft: “Wat is het een besloten 
gemeenschap met die gek geklede 
mensen”. Hij maakte ook een heel 
mooi schilderij van de Domburgse 
villawijk waar hij tijdens WO-I ver-
bleef. Jean Gouweloos was vooral 
geïnspireerd door het Zeeuwse 
landschap. Van Frans Willems 
hangt er een door de zeewind 
scheefgegroeide boom bij Bigge-
kerke. Verder van hem een tiental 
pentekeningen van Walcheren, 
als opmaat voor een boek dat zeer 
waarschijnlijk nooit is uitgebracht: 
Walcheren, l’ile inoubiable.

Oorlogsgeweld

In tegenstelling tot de drie an-
dere vluchtelingen-kunstenaars 
heeft Frans Willems de militaire 
zijde van het oorlogsgeweld en de 
tentenkampen meegemaakt. Dat 
heeft geleid tot een groot aantal il-
lustraties en pentekeningen, onder 
andere van de Dodendraad in de 
omgeving van Baarle. Een aantal 
zijn opgenomen in zijn ‘Album 
Baarle-Hertog’. Dit Album ligt ook 
in Domburg. Amalia heeft een 

vijftiental aquarellen uit het album 
in bezit.
De tekeningen van het oorlogsge-
weld heeft Willems uitgediept in 

zijn ontwerpen voor glasramen. 
In 1915 werden die ontwerpen 
in Domburg tentoongesteld, waar 
zij veel reacties opriepen omdat 

In een vitrinekast ligt het ‘Album Baarle-Hertog’. 

Pentekening van Frans Willems.
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zij verre van neutraal waren. Ook 
deze ontwerpen hangen op de 
tentoonstelling 2014, als het enige 
niet door hun verblijf op Walcheren 
geïnspireerde werk van de vier 
Belgische kunstenaars.

Vragen genoeg

Over Frans Willems is weinig 
bekend. Niet over zijn taak in het 
leger, hij was geen soldaat, niet 
wanneer hij in Baarle was en ook 
niet wat hij daar precies deed: was 
het een familiebezoek of was het in 
opdracht? En wat was de rol hierin 
van Jacques Gevers, zijn schoon-
broer die in Baarle verbleef en 
daar Belgische postzegels verkocht 
waarvan de opbrengst naar het 
Rode Kruis ging.  

Vragen genoeg, Veel vragen zullen 
waarschijnlijk niet (gemakkelijk) 
kunnen worden opgelost. ‘Amalia’ 
gaat het toch proberen er een 
antwoord op te krijgen. Na de 
oorlog is Willems naar zijn woning 
op de Mussenberg in Edegem bij 
Antwerpen teruggekeerd. Daar 
leefde hij enigszins in de schaduw 
van zijn – in die tijd – beroemde 
echtgenote. Behalve illustraties 
voor haar boeken heeft hij voor 
zover wij weten geen nieuw werk 
meer gemaakt.

Tentoonstellingspaviljoen

Voor Frans Willems – hij is waar-
schijnlijk autodidact – moet de 
periode rond de zomertentoonstel-
lingen die in die jaren in Dom-

burg werden georganiseerd, zeer 
inspirerend zijn geweest. Er was 
veel waardering voor zijn werk en 
hij verkocht goed. 

De Belgische vluchtelingen-
kunstenaars werden in Domburg 
in de gelegenheid gesteld hun 
werk gedurende een korte tijd te 
exposeren tijdens de zogenaamde 
Zomertentoonstellingen. Die 
werden gehouden in een in 1911 
gebouwd tentoonstellingspaviljoen 
in de duinen. 

Het Marie Tak van Poortvlietmu-
seum is een reconstructie van dat 
tentoonstellingspaviljoen; alleen het 
gebouw is al een bezoekje waard. 
Het museum is nu in het centrum 
van de badplaats gelegen.
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DE WITTE VAN DE ZWARTE

Alles bij elkaar heb ik heel veel 

boterritten gedaan voor de Jef uit 

Aarle bij Poppel. Hij was mijnen 

boterbaas. Ik had het bij hem 

goed naar den zin. Mijn broer 

reed voor een andere smokkelko-

ning, namelijk Suske uit Weelde. 

Mijn broer hadden ze al eens 

zwaar aangeschoten op Hollands, 

vlak voor Zondereigen. Hij kreeg 

toen drie kogels in zijn been en 

twee in zijn knie. Die heeft dus 

zes maanden niet meer kunnen 

rijden met de’n smokkelbak. Het 

was ook bijna niet meer te doen. 

De douaniers patsten er maar op 

los.

Zonder koeling

Toch wou hij weer wat geld verdie-
nen en dus ging hij maar weer be-
ginnen met de smokkel voor Suske 
uit Weelde. Zijn eerste twee po-
gingen om 800 kilo boter over de 
grens te krijgen, mislukten. Steeds 
stonden er Hollandse vliegers op 
zijnen weg zodat de uitkijkers hem 
terug moesten sturen. De volge-
laden smokkelwagen werd dan 

Boter met een geurtje 

Chauffeur van een smokkelbak (3)

weggezet in de schuur van enen 
boer op Bels Baol op den Tommel. 
Maar ja, die boter stond daar in die 
schuur natuurlijk zonder koeling en 
na een dag of wat kreeg ze al een 
apart geurtje. Die boter moest weg 
maar mijn broer wist er genen raad 
mee. Dan kwam op de zondag 
bij ons in het café ‘Tommelshof’ 
Suske uit Weelde. Hij vroeg of 
ik misschien ene keer voor hem 
zou willen rijden, want die boter 
moest daar weg! Het toeval wilde 
dat mijnen smokkelkoning, de Jef 
uit Aarle, ook in het café binnen-
kwam. Er werd even heen en weer 
gepraat. En de Jef zei: “Als Jan kan 
helpen, dan mag hij dat van mij 
doen. Hij moet dat zelf beslissen”. 
Zo heb ik me om laten praten dat 
ik het zou doen. Ik kreeg een hele 
snelle wagen met gewone banden 

en zonder pantserplaten achter de 
rug. Die voorzieningen waren op 
Hollands gebied eigenlijk wel hard 
nodig.

’s Maandags op de middag heb 
ik twee uitkijkers weggestuurd 
richting Zondereigen. Die zagen bij 
de grens Belgische en Nederlandse 
vliegers staan. Uit de verte had 
ik ze ook al in de gaten. Eén van 
de uitkijkers kwam me al tege-
moet en waarschuwde me dat ik 
beter kon omdraaien. Ik kon heel 
gemakkelijk keren en heb de Hol-
landers in het dorp kwijtgespeeld 
en de smokkelbak teruggezet in 
de schuur. Toch wilde ik het niet 
opgeven. Ik liet Suske weten dat 
hij morgen de poort bij Yvon van 
de Gust in Poederlee open moest 
zetten. Tegen de boer op de Tom-

Snelle smokkelbak.
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mel zei ik dat hij na mijn vertrek 
de schuurdeur dicht kon doen. “Ik 
kom niet terug met dit riekende 
vrachtje”, verzekerde ik hem.

Van geluk gesproken!

Om twaalf uur ben ik vertrokken en 
reed achter Landgoed Schaluinen 
langs. Daar stonden mijn uitkij-
kers. Toen ik met mijn smokkelbak 
kwam aangereden, kwamen er 
twee douaniers met het pistool in 
de hand tevoorschijn. Ze hadden 
zich verstopt achter een zandheu-
veltje. Eén van mijn uitkijksters, 
Dientje, was van niks bang. Ze 
ging met haar fiets breeduit voor 
die douanemannen staan, zodat 
die niet konden schieten. Zo kon ik 
nog juist omdraaien. De douanes 
waren vlakbij en volgens Dientje 
hebben ze ook geschoten. Daar 

heb ik niks van gehoord, misschien 
wel van de spanning. Toen ben ik 
gewoon over de Turnhoutseweg 
naar het klooster aan de Grens 
gereden en van daaraf binnen-
door los over het vliegveld en later 
achter het Zwart Water door naar 
de steenfabrieken van Beerse. Van 
Daaruit trok ik naar Lille-Poederlee. 
Zoals afgesproken stond de garage-
poort open. Ik zette de smokkelbak 
gauw binnen en juist toen de poort 
gesloten werd, kwamen er wel 
twintig Zwaantjes (gemotoriseerde 
politie) langsrijden. Het schijnt 
dat die op oefening waren. Van 
geluk gesproken! Ik ben toen een 
paar uurtjes gaan biljarten om te 
ontspannen. Later op den avond 
heb ik de steeds sterker geurende 
boter afgeleverd in Aarschot en 
de lege wagen teruggebracht naar 
Poederlee. Een heel spannende 

reis was weer eens goed gelukt. Ik 
kreeg een dikke pluim van Suske 
uit Weelde. We hebben er samen 
een goei pint op gepakt! Hij stond 
wel versteld van het verhaal hoe 
mijn uitkijkster Dientje niet bang 
was van de douaniers. Ze heeft 
mijne rit gered. 
Met die snelle wagen van Suske 
heb ik nog een paar boterritten 
gedaan. Zo heb ik Suske goed 
kunnen helpen. Maar dat kon niet 
duren, want ik had te veel werk 
voor de Jef uit Aarle. Het was 
gevaarlijk en spannend en de echte 
smokkelbakchauffeurs zouden alles 
doen om hun lading te redden. Dit 
werk werd goed betaald. Ge moet 
iets doen voor de poen!

De rollen omgekeerd

Ik ben nog eens op smokkeltocht 
gegaan. Wat ik die reis toch 
meegemaakt heb, is te zot om te 
vertellen. Zonder het te weten, 
heb ik de rollen op smokkelgebied 
geheel omgedraaid. Deze Witte van 
de Zwarte is niet achtervolgd door 
de douaniers, maar ik heb hén 
achterna gezeten! Zotter kan het 
toch nie?!
Ik kwam met enen snellen Buick, 
geladen met 800 kilo boter op 
de Kievit. Mijn lading kwam van 
boterfabriek ‘De Eendracht’ in 
Ulicoten. Daar werd de beste boter 
geleverd uit de hele omgeving. Wij 
kregen er twee Frank de kilo meer 
voor.
Amaai, als de douaniers dit ooit 
lezen!

Ik ben, in opdracht van de Jef, met 
mijne smokkelbak vertrokken van-
uit Lille om dan langs Zondereigen 
naar Baol te rijden. Bij enen boer 
op de weg tussen Baol en Ulicoten 
moest ik mijn 800 kilo goeie boter 
ophalen. Ja, natuurlijk, die moest 

Douaniers op de loer.
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naar België. Ik reed langs de Kievit 
richting Weelde. Daar zouden twee 
uitkijkers staan, Wim en Dientje. 
Het was nacht en zoals meestal 
reed ik zonder licht langs de bin-
nenwegen. Ongeveer tweehonderd 
meter voor mij reed een auto die 
zijn lichten wel aan had. Ik dacht 
dat dat ook een smokkelbak was. 
Wim en Dientje zagen mij en 
zwaaiden met hun armen. En ik 
zwaaide terug. Ik was heel gerust 
en reed kalm en nog altijd zonder 
licht verder achter die andere wa-
gen aan. Als ge zonder licht reed, 
dan waren de douaniers toch altijd 
meer verrast. Ge had dan meer tijd 
om te ontsnappen.

Toen de wagen met licht aan 
de grote weg Weelde-Merksplas 
kwam, reed hij richting Weelde-
Statie. Ik reed er nog altijd met 
gedoofde lichten achteraan. Bij 
het kruispunt met de Turnhoutse-
weg ging mijn voorganger richting 
grenskantoor. Toen hij afdraaide 
zag ik pas dat het een bestelbusje 
was. Dat vond ik wel ongewoon. 
Vanaf hier heb ik hem niet meer 

Buick Riviera

gevolgd. Ik ging richting Turnhout 
en voorbij het Zwart Water heb ik 
mijn lichten aangedaan.

De douanen bij het kotje voor de 
brug over het kanaal waren te laat. 
Ze sprongen nog wel naar buiten, 
maar hebben niet geschoten. Ze 
hebben zich mooi laten verrassen. 
Dan ben ik langs Kasterlee, Geel 
en Westerlo richting Mie Maan in 
Averbode gereden. Daar was toen 
een café met een kleine winkel 
erbij. 
Mijn smokkeltocht was weer eens 
goed verlopen. Na het lossen van 
de boter, ben ik teruggereden naar 
Kasterlee. Daar heb ik bij ‘Marie-
ke’, een bekend café, de smokkel-
bak in de schuur gezet.
Ik heb de sleutel gepakt. Die lag op 
een geheim plekske. Dat was zo 
overeen gekomen. Zo kon ik altijd 
binnen om te telefoneren zonder 
die menskens wakker te maken. 
Daar belde ik de Jef, mijne smok-
kelkoning uit Aarle bij Poppel. Ik 
zei: “Jef, ge kunt mij komen halen 
bij Marieke. De lege smokkelbak 
staat hier in de schuur!” De Jef 

had geen oog dichtgedaan en voor 
de spanning maar en paar borrels 
genomen. Dientje had hem gebeld 
om te zeggen dat ik bijna zeker 
de smokkelboel kwijt zou zijn. 
Ze had gezien hoe ik achter de 
vliegende douaniers aan reed! Ik 
had hun stopteken niet begrepen. 
Wim en Dientje hadden gezien hoe 
die vliegers met hun busje twee 
fietsen met 20 kilo boter in beslag 
namen. Jef riep heel hard door 
de telefoon: “Hoe is dat nu toch 
mogelijk dat gij kilometers achter 
die straffe mannen gereden hebt!” 
De Jef riep zo hard dat de mensen 
van het café toch wakker geworden 
waren. De Jef was er heel snel om 
mij op te halen. Hij pakte mij bij 
mijn schouders en riep: “Witte van 
de Zwarte, ge hebt een smok-
kelwonder gedaan!” Denk nu toch 
‘ns wat er gebeurd zou zijn als ge 
uw lichten aangeknipt had”. Ik zei: 
“Dan was het nog goed gekomen. 
Ge weet toch dat ik een heel snelle 
wagen had en die vliegers maar 
een buske”. Hij kon er niet aan uit 
hoe mijnen tocht deze nacht zo 
goed gelukt was.
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HERMAN JANSSEN

In dit artikel neem ik u mee op 

een rondrit langs reconstructies 

van de dodendraad. Aan beide 

zijden van de grens schieten zij 

als paddenstoelen uit de grond. 

Het wordt een lange, fascinerende 

tocht. Het allergrootste probleem 

bij een reconstructie blijkt het vin-

den van de juiste isolatoren. Maar 

als we kritisch toekijken, worden 

nog meer foutjes gespot. Ondanks 

onze overvloed aan opmerkingen 

verdienen de initiatiefnemers alle 

respect voor hun vaak tomeloze 

inzet. Zij zorgen immers ervoor 

dat de dodendraad bij een breed 

publiek bekend geraakt.

Sippenaken

Sippenaken is een dorp in de 
provincie Luik. Het is een deelge-
meente van Plombières (Blieberg) 
en telt, inclusief de gehuchtjes 
Beusdael en Terhaegen, slechts 
200 inwoners. Op de grens met 
Teuven (gemeente Voeren) is het 
allereerste monument opgericht 
voor de slachtoffers van ‘den 
draad’. Graaf Joseph d’Oultremont, 
heer van het nabijgelegen kasteel 
Beusdaal in het Geuldal, liet in 
1920 al een herdenkingsmonu-

Dodendraadreconstructies

ment plaatsen voor de mensen die 
bij de dodendraad verongelukten. 
In de Tweede Wereldoorlog werd 
de tekst op het gedenkteken door 
de Duitse bezetter met cement 
onleesbaar gemaakt en uiteindelijk 
werd heel het monument vernield. 
Pas in 1962 werd het op dezelfde 
plaats heropgericht. Het uit natuur-
steen opgetrokken gedenkteken 
staat aan de rand van een den-
nenbos, precies op de grens van 
Vlaanderen en Wallonië. 

De Voerstreek was een van de 
eerste regio’s die met de elektri-
sche versperring geconfronteerd 
werden. In Gemmenich vielen in 
totaal minstens achttien doden, 
in Sippenaken vier. Of hieruit 
blijkt dat de versperring veel effect 

heeft gehad, wordt betwijfeld. 
Op allerlei vindingrijke manieren 
wisten duizenden rekruten het 
neutrale Nederland te bereiken. 
In de Voerstreek werden zij in het 
polsstokhoogspringen getraind door 
graaf De Sécillon, burgemeester 
van Sint-Martens-Voeren. Hij stelde 
zijn kasteel daarvoor beschikbaar.

Hamont-Achel

Pas 85 jaar na het oprichten van 
de dodendraad werd voor het eerst 
een permanente reconstructie 
ervan gerealiseerd. Bij grenspaal 
174 en fietsknooppunt 216 aan de 
Ruiterstraat in Achel, een deelge-
meente van Hamont, werd een 
vijftig meter lange kopie geplaatst. 
Doel van de oprichting was om 

‘Elektrozaun’-gedenktafel in Sippenaken. (foto: Norbert 
Schnitzler)
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bezoekers een duidelijk beeld te 
geven hoe de dodendraad eruit 
heeft gezien. De reconstructie staat 
bovendien op een oorspronkelijke 
plaats, vlakbij de grens met Budel 
(gemeente Cranendonck). Het 
monument werd op 6 mei 2000 
ingehuldigd door het stadsbestuur 
van Hamont, in samenwerking 
met geschiedkundige kring ‘De 
Goede Stede Hamont’. Het brengt 
een blijvende hulde aan zowel de 
frontsoldaten als de slachtoffers 
van de draad. De locatie bevindt 
zich weliswaar middenin een bos, 
maar is desondanks goed met de 
auto bereikbaar. 

In Hamont-Achel bestond de 
versperring uit zes stroomdraden, 
dertig cm boven elkaar, beves-
tigd door middel van porseleinen 
potjes aan dennenhouten palen 
van ongeveer twee meter hoog. De 
elektriciteit kwam van de centrale 
van de buskruitfabriek Cooppal in 
het nabijgelegen Kaulille. Minstens 
zeventien mensen lieten bij de 
draad in Hamont-Achel het leven. 
Luc Van de Sijpe, voorzitter van de 
geschiedkundige kring, heeft twee 

originele stroomdraden van de 
versperring en enkele porseleinen 
potjes, die nog altijd bij de grens 
te vinden zijn. Boeken, zoals de 
gebundelde krantenserie ‘Het Epos 
van de Draad’, foto’s van slachtof-
fers en officiële overlijdensaktes 
completeren zijn verzameling.

In 1915 lag Hamont-Achel ‘achter 
de draad’, tussen de rijksgrens en 
de Duitse elektrische versperring. 
In 1916 is de dodenraad naar het 
noorden verplaatst, omdat er bij de 

Achelse Kluis teveel gesmokkeld en 
gepasseerd werd. De draad volgde 
toen vrij nauwkeurig de grenslijn, 
wat tot gevolg had dat de versper-
ring dwars door de pal op de grens 
liggende Sint-Benedictusabdij liep. 
De Duitsers aarzelden niet om een 
stuk van de abdijmuur te slopen 
om hun plannen waar te maken. 
De abdij werd door de dodendraad 
in twee gedeeld. Wanneer men de 
muur aan de hoofdingang van de 
abdij bekijkt, kan men sporen van 
de Duitse vernieling in het metsel-
werk terugvinden.

‘Achter de draad’ is ook de titel van 
een roman van de Nederlandse 
jeugdauteur Hans Kuyper, die zich 
in 1916 afspeelt bij de Belgisch-
Nederlandse grens. Maandag 14 
april 2014 vond de presentatie 
van het boek plaats bij de draad in 
Hamont. Zo’n 25 mensen kwamen 
bijeen in een tent. Met de maca-
bere reconstructie op de achter-
grond, gaf Jef Plas een historische 
inleiding. Hij is oud-schooldirecteur 
van Basisschool De Achelier in 
Hamont en lid van werkgroep 
‘De Groote Oorlog rond de Kluis, 
1914-1918’. Groep 7-leerlingen 
van basisschool De Wereldwijzer 

Dodendraad reconstructie in Hamont-Achel. (foto: Geert vanden Wijngaert)

V.l.n.r.: Hans Kuyper, Jules Cox en Mia Kelders met de eerste exemplaren van 
‘Achter de draad’. (foto: HAC Weekblad, 20 april 2014)
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in Budel-Schoot luisterden geboeid 
toen de schrijver een passage uit 
zijn boek voorlas. “Mijn verhaal 
gaat over Mars, een jongen van 
dertien uit Nederland. Zijn grootste 
passie is handboogschieten. Door 
allerlei omstandigheden wordt hij 
gedwongen om naar bezet België 
te gaan. Hij is niet alleen. Hij heeft 
het pasgeboren meisje Rintje bij 
zich.” In een aangrijpend frag-
ment wordt duidelijk hoe dodelijk 
de versperring is. Alle zeventien 
leerlingen kregen een gesigneerd 
boek van de schrijver. Twee exem-
plaren gingen naar aanwezigen 
uit Hamont. Onder hen was Jules 
Cox, achterneef van Eugène Cox, 
die in 1917 na verraad aan de 
draad werd gedood. “Eugène was 
doodgeschoten toen hij mensen 
naar Nederland wou overbrengen”, 
deelde Jules mee. “Hij was mijn 
oom”, zei Mia Kelder, die zichtbaar 
aanslagen was door de herinne-
ringen die naar boven kwamen. 
De boodschap van het boek is dat 
je niet alles voor het kiezen hebt. 
Dingen overkomen je. We zijn al-

lemaal paardenbloempluisjes. Zelfs 
een paardenbloempluisje heeft 
een doel, namelijk paardenbloem 
worden. Als het niet lukt, is het 
jammer. Maar het pluisje heeft het 
wel geprobeerd.

De reconstructie in Hamont-Achel 
was de allereerste in haar soort. 
Ongetwijfeld ligt daar haar grootste 
verdienste. Minpuntjes zijn het 
gebruik van gladde draad in plaats 
van prikkeldraad voor de evenwij-
dig lopende beschermingsdraden 
en de plastieken in plaats van por-
seleinen isolatoren. Ook de ligging 
middenin een bos heeft nadelen. 
Duitsers en Nederlanders hadden 
destijds voor bewakingsdoeleinden 
een brede strook bos kaalgekapt. 
Dat bleek bij de reconstructie 
uiteraard niet voor herhaling 
vatbaar. Waarschijnlijk is dit de 
reden waarom veel wandelaars de 
versperring gewoon voorbijlopen. 
Tussen de bomen valt die amper 
op. In het kader van de herdenking 
2014-2018 start vanuit het cen-
trum van Hamont-Achel een rond-

wandeling met de dodendraad als 
centraal thema. Speciale bordjes 
leiden naar de reconstructie, waar 
een sober paneel met de nodige 
informatie staat. 

Leerlingen van De Wereldwijzer, Budel-Schoot. (foto: HAC Weekblad, 20 april 2014)

Deze Nederlandse soldaat 
patrouilleert in Essen tussen 
de hoogspannings- en de 
beschermingsdraden. Hij riskeert zo 
zijn leven! Soldaten kregen tijdens 
WO1 uitdrukkelijk de opdracht om 
aan de veiligere buitenkant van de 
beschermdraden te blijven. 
(foto: Stichting het Arsenaal, Bergen 
op Zoom)
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Essen

Essen werd, samen met Nieuw-
moer en Kalmthoutsehoek, in 
1915 door de dodendraad van de 
rest van bezet België afgesneden. 
Dit verhaal staat uitgebreid be-
schreven in De Spycker, jaarboek 
2012 van de Heemkundige Kring 
uit Essen. Oud-leraar Ivan Jans-
sens is er de grote kenner van de 
dodendraad. In de Oude Pastorij 
organiseerde hij met zijn medewer-
kers van 15 tot 23 oktober 2005 
een tentoonstelling, inclusief een 
replica van de dodendraad. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van oude 
porseleinen isolatoren, geschonken 
door Frits Duinkerke uit Bergen op 
Zoom. Deze gepassioneerde verza-
melaar zou hiervoor een jaar lang 
rommelmarkten in België bezocht 
hebben. 

Frits Duinkerke was ook de stu-
wende figuur bij de organisatie van 
een weekendje re-enscenering in 
Essen, op 22 en 23 oktober 2005. 
Dit is het naspelen of uitbeelden 
van historische gebeurtenissen, 

meestal op de plaats waar deze 
oorspronkelijk plaats vonden, door 
deelnemers in historisch kostuum. 
Burgers probeerden door de draad 
te vluchten en soldaten wisselden 
vriendelijkheden en tabak uit. 
“Het heeft iets om in een uniform 
uit 1915 als Nederlandse soldaat 
langs de draad te lopen. Ook het 
publiek vindt het zeer indrukwek-
kend”, aldus Duinkerke.

Frits heeft op meerdere plaatsen 
meegeholpen aan tentoonstellin-
gen. Zo was zijn dodendraad op 
11 en 12 september 2004 in Fort 
Vechten bij Bunnik te bewonde-
ren en is hij de stuwende kracht 
achter de reconstructie die sinds 2 
september 2006 permanent in het 
Fort bij Edam staat opgesteld. 
Ook in het Karrenmuseum in Es-
sen werd onder zijn impuls een 

Frits Duinkerke, een bron van 
inspiratie. (foto: Stichting het 
Arsenaal, Bergen op Zoom)

Elektrische draadversperring in Edam. (foto: Stichting het Arsenaal, Bergen op 
Zoom)

Het Nederlandse schildwachthuisje met dito vlag bevinden zich aan de 
verkeerde kant van de draad. De isolatoren waren tijdens WO1 altijd naar 
België gericht. (foto: Stichting het Arsenaal, Bergen op Zoom)
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dodendraadreconstructie opgesteld, 
bij twee Duitse karren uit 1914. 

Een Nederlands schildwacht-
huisje kwam erbij én een bord dat 
waarschuwde voor de gevaren van 
elektriciteit. Ooit waren er plannen 
voor de bouw van een schakel-
huis met daarin een expositie over 
de dodendraad. Onder een vloer 
in Essen waren namelijk 1.800 
glasnegatieven gevonden, waar-
van een honderdtal uit de Eerste 
Wereldoorlog. 

De volgende jaren werd de 
dodendraad tijdens het ambach-
tenweekeinde verlevendigd door 
Duitse en Nederlandse soldaten in 
authentieke kledij. Zij sloegen er 
hun kamp op en demonstreerden 
voor educatieve doeleinden het 
dagelijkse leven van de grens-
wachters. Zowel de kostuums als 
de gebruiksvoorwerpen waren zo 
authentiek mogelijk nagemaakt, 
hetzij met nog steeds beschikbare 
materialen, hetzij met materialen 
die zoveel mogelijk op de oorspron-
kelijke geleken. 

Begin 2014, kort vóór de 100ste 
herdenking van WO1, werd de 
reconstructie van de dodendraad 
in het karrenmuseum afgebroken! 
Het heemkundige museum was 
een ‘erkend museum’ geworden. 
Het moest allemaal anders en dat 
is het ook. Maar helaas niet beter. 
Veel ‘onnuttige dingen en oude 
rommel’ werden afgebroken en zijn 
definitief weg. Vanuit de huidige or-

ganisatie is er geen binding met de 
eigen regio. Twaalf vrijwilligers en 
dragers van het museum stapten 
op, met pijn in het hart. Sommi-
gen hadden zeventien jaar actieve 
dienst. Frits Duinkerke brak zijn 
dodendraad af en stelde hem op 
24 mei 2014 elders op, namelijk 
bij Huize Doorn (Utrecht). Jammer, 
want de reconstructie in Essen had 
beslist een meerwaarde door de 
unieke invulling die eraan gegeven 
werd. Ze stond weliswaar niet op 
een oorspronkelijke locatie, zelfs 
ietwat verscholen in een bosje en 
de gebruikte palen waren boven-
dien vrij dun, maar de isolatoren 
waren identiek aan de isolatoren 

Duitse en Nederlandse soldaat van de ‘Vereniging Militaire 
Historia’ in het Karrenmuseum in Essen. Geef toe: “Het 
heeft iets.” (foto: Stichting het Arsenaal, Bergen op Zoom)

Dodendraad reconstructie bij huis 
Doorn. (foto: Stichting het Arsenaal, 
Bergen op Zoom)

Vredesmonument de Dodendraad. 
Ter gelegenheid van de Week van de 
Amateurkunsten werden ‘poppies’ 
geknutseld en aan de beschermdraad 
bevestigd. (foto: Heemkundekring 
Amalia van Solms)

op oude foto’s uit de provincies 
Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen 
en het oosten van Limburg. 

Zondereigen (1)

Het dodendraadproject in Zon-
dereigen kende zijn oorsprong in 
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2003, met de schenking van het 
dagboek van pater Ladislas Segers 
aan de plaatselijke heemkundige 
werkgroep. Al vlug kwam het besef 
dat de kennis van de Eerste We-
reldoorlog zich vooral richt op het 
frontgebeuren aan de Westhoek en 
nauwelijks op de bezetting van de 
rest van België. In oktober 2004 
werd de reizende tentoonstelling 
‘Den Oorlog Verklaard’ naar Baarle-
Hertog gehaald en aangevuld met 
informatie uit de eigen regio en 
een tijdelijke reconstructie van de 
dodendraad door de technische 
dienst van de gemeente Baarle-
Hertog. Vijftien klassen werden bij 
de draad rondgeleid en er kwamen 
meer dan drieduizend bezoekers 
langs.  

Dan was het wachten tot 23 
januari 2007, de dag waarop pro-
fessor Alex Vanneste langskwam 
voor een lezing. Hij zei dat er nog 

altijd scherven van porseleinen 
isolatoren van de dodendraad 
op de akkers te vinden zijn. Elk 
voorjaar opnieuw worden die naar 
boven geploegd. Toevallig liep op 
dat moment een archeologisch 
akkeronderzoek in Zondereigen. 
Zes dagen na de lezing werden op 
een rechte lijn en dwars over de 
akkers grote hoeveelheden witte 
porseleinen scherven gevonden, 
altijd aan de Belgische kant van 
de grens. Stilaan werd het precieze 
traject van de dodendraad tussen 
Minderhout en Weelde-Statie op de 
kaart gezet.

Dankzij de talrijke vondsten ont-
stond in de loop van 2007 het idee 
om een stukje dodendraad op een 
authentieke plaats in het Baarlese 
landschap te reconstrueren. In 
januari 2008 kwam het plan in 
een stroomversnelling terecht. 
Heemkundekring Amalia van 

Solms, de gemeente Baarle-Hertog 
en basisschool De Vlinder sloegen 
de handen in elkaar en dienden bij 
de Vlaamse overheid een project in 
dat kaderde in de oproep ‘Oorlogs-
erfgoed en Jongeren’. Educatieve 
en sensibiliserende projecten rond 
het oorlogserfgoed konden aange-
meld worden om bij kinderen en 
jongeren op een objectieve manier 
de aandacht voor het oorlogsver-
leden en het daaraan verbonden 
erfgoed te bevorderen. Door de 
goedkeuring van het project werd 
80% van de kostprijs gesubsidi-
eerd. 

Het dodendraadproject bestond 
op dat moment uit twee delen. 
In een eerste fase werd een zo 
getrouw mogelijke reconstructie 
van de dodendraad opgericht. 
Deze verscheen aan weerskanten 
van de weg tussen Zondereigen 
en Baarle-Nassau, waardoor een 

In Baarle-Hertog werd een eerste reconstructie van de dodendraad gerealiseerd ter gelegenheid van de tentoonstelling 
‘Den Oorlog Verklaard’. (foto: Heemkundekring Amalia van Solms)
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benauwend poorteffect werd gecre-
eerd. De klus werd op twee weken 
tijd door gemeentewerklieden van 
Baarle-Hertog geklaard. Een goed 
geïllustreerd informatiebord brengt 
de bezoekers op de hoogte van het 
dodendraadverleden van Zonder-
eigen. 

Op vrijdag 12 september 2008 
vond onder grote persbelangstel-
ling de inhuldiging plaats. Baarlese 
en Zondereigense schoolkinderen 
waren actief hierbij betrokken. 

Het ‘Vredesmonument de Doden-
draad’ is een eerbetoon aan de 
vierenveertig mensen die tijdens 
WO1 aan de rijksgrens met Baarle-
Nassau verongelukten. “Daarnaast 
moet het aanzetten tot een reflectie 
over hoe mensen destijds gedwon-
gen werden om gescheiden van 
elkaar te leven. Net zoals later de 
Berlijnse Muur heeft gedaan en 
tegenwoordig de muur tussen Pa-
lestijnen en Joden, de draadafslui-
ting tussen Mexico en de Verenigde 
Staten en de scheiding van Roma’s 
in Tsjechië van de rest van de 

Een acteur van theater Straf Poejer leidt bezoekers aan het 
Vredesmonument voorbij de dodendraad. 
(foto: Heemkundekring Amalia van Solms)

Bij de dodendraad kwamen de zussen Toke en Sjoke 
Verheijen uit Castelre om het leven, een verhaal dat op 27 
april 2014 door Straf Poejer bij het Vredesmonument werd 
nagespeeld. (foto: Heemkundekring Amalia van Solms)

bevolking”, aldus Jan Van Leu-
ven, toenmalig burgemeester van 
Baarle-Hertog. Twee dagen na de 
inhuldiging werd de eerste groep 
volwassenen aan de draad rond-
geleid: een honderdtal deelnemers 
aan een fietstocht ter gelegenheid 
van Open Monumentendag. 

In een tweede fase werden 
leerlingen van basisscholen bij 
het vredesmonument rondgeleid. 
Voor jongeren uit Baarle-Nassau, 
Ulicoten, Baarle-Hertog, Zonder-
eigen en Weelde-Statie werd een 
tweejaarlijks pedagogisch project 
opgestart: de ‘Vredesdagen’. Het 

Tijdens de Vredesdagen wordt de dodendraad glansrijk 
overwonnen. (foto: Heemkundekring Amalia van Solms)
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vredesmonument brengt leerlingen 
uit de grensregio met het eigen 
verleden in aanraking en biedt een 
goede invalshoek voor een les in 
vredesopvoeding. 

De oprichting van het vredesmo-
nument was minutieus voorbereid 
door het vergelijken van foto’s en 
aquarellen. Ook werden bestaande 
reconstructies in Achel en Essen 
bezocht en was professor Van-
neste van bij het begin om raad 
gevraagd. Het enige minpunt is 
het ontbreken van authentieke (of 
daarop gelijkende) isolatoren. De 
gebruikte exemplaren zijn welis-
waar van porselein, maar hebben 
een afwijkende vorm. De adoptie 
van het vredesmonument door klas 
6 van basisschool de Horizon biedt 

dan weer een extra dimensie. Jon-
geren worden ook nauw betrokken 
bij de plaatselijke geschiedenis en 
de zorg voor het oorlogserfgoed. De 
pedagogische invulling die hiermee 
aan de reconstructie gegeven 
wordt, maakt de Zondereigense 
reconstructie uniek.

Molenbeersel

Op woensdag 17 maart 2010 
werd opnieuw een reconstructie 
van de dodendraad plechtig ge-
opend, dit keer door vertegenwoor-
digers van de gemeenten Kinrooi 
en Leudal, vlakbij Thorn. Het was 
een project waarbij de financiële 
ondersteuning voornamelijk uit Ne-
derland kwam, terwijl de materiële 
verwezenlijking ervan gedragen 

werd door de technische dienst van 
de gemeente Kinrooi. De burge-
meesters Hubert Brouns (Kinrooi) 
en Arno Verhoeven (Leudal) ver-
richtten de openingshandeling met 
het doorknippen van de draad.

In de voormalige gemeente Hunsel 
(nu Leudal) werd in 2008 een 
aantal wandelpaden geactuali-
seerd. Omdat wandelen méér kan 
zijn dan alleen maar lichamelijke 
inspanning of ontspanning, bijvoor-
beeld ook een mogelijkheid om 
kennis over te dragen, ontstond 
het idee om langs de wandelpaden 
enkele historische landschappe-

Vredesdagen 2011: vluchtelingenspel in Baarle-Nassau-Grens. (foto: Heemkundekring Amalia van Solms)

Poort en schildwachthuisje in Molenbeersel. (foto: Geert 
vanden Wijngaert)

Schakelhuis L3. (foto: 
Heemkundekring Amalia van Solms)
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lijke elementen te reconstrueren. 
De Geschied- en Heemkundige 
Kring van Kinrooi heeft vervolgens 
in Molenbeersel een gedeelte van 
de dodendraad heropgericht. Dat 
gebeurde in nauwe samenwerking 
met de gemeenten Kinrooi en 
Leudal, de Nederlandse provin-
cie Limburg, de eigenaars van 
grenshoeve Kempkes én dankzij de 
medewerking van vele mensen uit 
België en Nederland die spontaan 
allerlei materiaal beschikbaar 
stelden. De reconstructie werd 
opgesteld bij grenspaal 146, aan 
het kruispunt van Vlasbrei (B), 
Uffelsestraat (NL) en Uffelseweg 
(B). Die paal staat naast het geheel 
vervallen vroegere smokkelaarscafé 
Kempkes. De gouden tijden vielen 
blijkbaar samen met de gloriejaren 
van het smokkelen. 

De site staat op een historisch 
correcte plaats en is mooi gele-
gen langs toeristische fiets- en 
wandelroutes. Ook met de auto 
is de locatie goed bereikbaar. Een 
ruim bemeten terrein bevat een 
overdekte picknickplaats met mooi 
afgewerkte en zeer informatieve 

panelen, een doorgangspoort, een 
schildwachthuisje, een waarschu-
wingsbord en het torengedeelte 
van een schakelhuisje, inclusief 
messchakelaars op een marmeren 
bord. De site is dus vrij uitgebreid! 

Hier en daar zijn echter wat 
foutjes te bespeuren. Zo ontbreekt 
de doorvoerleiding, hebben niet 
alle isolatoren de juiste vorm en 
zijn ze soms afwisselend aan de 
Belgische en de Nederlandse kant 
van de palen gemonteerd, wat niet 
correct is. Draadspanners, metalen 

afdekplaatjes op de palen en 
spaanhouten platen voor de dakbe-
dekking werden tijdens WO1 nog 
niet gebruikt. De doorgangspoort 
is te laag en het schildwachthuisje 
geïmproviseerd. Het was beter 
geweest om een op foto bestaand 
model na te maken. Molenbeersel 
heeft wél het eerst nagebouwde 
schakelhuis, maar jammer genoeg 
ontbreekt daarbij het wachtlokaal. 
Het uitzicht is hierdoor niet com-
pleet. Tot slot zijn bij het schakel-
huis de tengellatten horizontaal 
tegen de roofing aangebracht in 
plaats van verticaal. Ondanks al 
deze opmerkingen is een bezoekje 
een regelrechte aanrader. Er is hard 
aan gewerkt!

De dodendraad in Molenbeersel is 
als vredesmonument ingehuldigd. 
Wandelaars en fietsers kunnen 
even stilstaan bij wat er ooit 
gebeurd is. Of aan het vredesmo-
nument ook een pedagogische 
invulling gegeven wordt, is niet 
bekend. Wél deed de Geschied- en 
Heemkundige Kring van Kinrooi 
uitgebreid onderzoek naar de 
plaatselijke gebeurtenissen bij de 
dodendraad. De resultaten werden 
in een mooie brochure gepubli-
ceerd. Wat daarin meteen opvalt, is 

In Molenbeersel bevindt zich de meest uitgebreide reconstructie van de 
dodendraad. (foto: Heemkundekring Amalia van Solms)

Dodendraad reconstructie in Reusel. (foto: Thijs van der 
Zanden)
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dat de dodendraad in Molenbeersel 
pas in februari 1916 werd opge-
richt, een half jaar na de ingebruik-
name in Zondereigen. 

Reusel

Het verhaal van de reconstructie 
in Reusel loopt gelijk met dat 
van Molenbeersel. Om toeristi-
sche motieven kwam ook hier 
een samenwerking tot stand met 
een Belgische gemeente, in dit 
geval: Arendonk. Reusel-Zuid was 
aangewezen als toeristische poort. 
Met de aanleg van de Stenen der 
Zaligheden en het plaatsen van 
een Januskopbeeld bij de water-
scheiding, was dit gebied eerder 
al van cultuurhistorische objecten 
voorzien. Vooral voor fietsers werd 
dit grensgebied nog interessanter 
gemaakt met de oprichting van een 
stukje Dodendraad. De initiatiefne-
mers van Heemkunde Werkgroep 
Reusel konden niet achterhalen 
of de dodendraad ook slachtof-
fers uit Reusel heeft geëist: “In de 
archieven hebben we in elk geval 
niets kunnen terugvinden. Wel is 

bekend dat enkele inwoners van 
Arendonk omkwamen, zoals de 
58-jarige Maria Ruts. Volgens het 
lijkschouwingsrapport waren haar 
hals en borst zwartgeblakerd door 
aanraking met de draad.”

Het is merkwaardig dat de recon-
structie niet op een authentieke 
plaats langs de vaart Turnhout-
Dessel kwam te staan, maar vijf 
kilometer verderop. Ze bevindt 
zich langs het fietspad over de 
voormalige Peelse Heide in Reusel, 

zo’n 150 meter op Nederlands 
grondgebied. Dit is een essentieel 
verschil met de situatie honderd 
jaar geleden, toen de dodendraad 
werd opgericht door het Duitse 
leger en op Belgisch grondgebied 
stond! Nederland was immers 
neutraal! Hoe dan ook, op vrijdag 
25 november 2011 werd de do-
dendraad officieel geopend door de 
burgemeesters Harrie Tuerlings van 
Reusel-De Mierden en Ernest Buijs 
van Arendonk.

De reconstructie bevindt zich in 
een mooi bosgebied, vlakbij de 
abdij van Postel. Te voet of met 
de fiets is zij goed bereikbaar, met 
de auto slechts langs boswegen. 
Het is een vrij complete, impo-
sante reconstructie geworden met 
robuuste acaciapalen en correcte 
isolatoren (zij het niet voor de pro-
vincie Antwerpen). Er staan maar 
liefst zeven stroomdraden boven 
elkaar! Op geen enkele oude foto 
zag ik zoveel draden en isolatoren 
bijeen. De beschermingsdraden 
zijn van gladde draad in plaats van 
prikkeldraad, een bewuste keuze 
om ongelukken langs het drukke 
fietspad te vermijden. Het bijho-
rende infopaneel is mooi verzorgd, 
al ontbreekt een opmerking over de Waarschuwingsbord. (foto: Thijs van der Zanden)

Fietspad naast de reconstructie van de dodendraad in 
Reusel. (foto: Thijs van der Zanden)



92       van wirskaante 2014/3

foutieve locatie. Ook het waar-
schuwingsbord ziet er goed uit. 
Het schildwachthuisje echter is 
geïmproviseerd en bestaat uit de 
verkeerde materialen. Multiplex en 
klikplanken werden destijds niet 
gebruikt. Naar eigen zeggen wil de 
Heemkunde Werkgroep Reusel ex-
cursies voor Reuselse schoolkinde-
ren organiseren. Of dit ook effectief 
gebeurt, is niet duidelijk. 

Zondereigen (2)

Baarle-Hertog mag zich naast een 
Enclavegemeente ook terecht een 
Dodendraadgemeente noemen. 
Voorbij het kerkhof in Zonderei-
gen staat sinds 2008 een eerste 
reconstructie van de dodendraad. 
Sindsdien worden er jongeren 
en volwassenen rondgeleid. In 
2011 ontstond in Zondereigen het 
ambitieuze idee om met het oog op 
de honderdjarige herdenking van 
WO1 een derde fase van het do-
dendraadproject op te starten, be-
staande uit een boek, een cursus, 
een website, twee wandelroutes en 
een fietsroute met vijftien infobor-
den, elf ingesproken verhalen en 
reconstructies van twee schild-
wachthuisjes en een schakelhuis. 
Dit project kon op veel sympathie 
en sponsoring rekenen, en op 

de volle medewerking van beide 
Baarlese gemeenten.

Voor de reconstructie van het scha-
kelhuis werd geopteerd voor een 
zo getrouw mogelijke en volledige 
reconstructie, op de oorspronkelijke 
locatie langs de weg van de kerk 
naar Gel. Het schakelhuis werd op 
basis van oude foto’s ontworpen 
door professor Alex Vanneste en 
midden 2013 getimmerd door 
de laatstejaarsleerlingen van de 
afdeling Hout van het Vrij Instituut 
voor Technisch Onderwijs (VITO) 
in Hoogstraten en afgewerkt door 
het technisch personeel van de 
gemeente Baarle-Hertog. Dankzij 
schenkingen van Umicore in Olen 
en Jan Hamers in Vught voorzag 

Schakelhuis K5 in Zondereigen. (foto: Geert vanden Wijngaert)

Leerlingen van de VITO zijn druk in de weer met de 
heroprichting van het schakelhuis. (foto: Heemkundekring 
Amalia van Solms)

De enige reconstructie waar authentieke isolatoren zijn 
gebruikt! (foto: Heemkundekring Amalia van Solms).
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ons lid Jan Mertens uit Zonderei-
gen het schakelhuis van elektrische 
apparatuur uit het eerste kwart van 
de vorige eeuw: marmeren borden, 
messchakelaars, volt- en ampère-
meters, zekeringen, enzovoort. In 
het wachtlokaal bij het schakelhuis 
werden rustbanken, een generator, 
een telefoon en een alarminstal-
latie opgesteld. Dit alles maakt het 
schakelhuis in Zondereigen heel 
bijzonder.

Zowel de wandelaars van het 
Dodendraadpad (3,2 km) als de 
fietsers van de Dodendraadroute 
(38 km) passeren langs de twee 
Zondereigense reconstructies. Het 
pad werd ingewandeld op zondag 
9 november 2013. De fietsroute is 
op zondag 27 april 2014 ter gele-
genheid van Erfgoeddag ingereden. 

Duitse soldaat bij de opening 
van de Dodendraadroute. (foto: 
Heemkundekring Amalia van Solms)

Gids geeft uitleg bij het monument van de dodendraad in Boekhoute. 
(foto: Loran Van Wijnsberge)

Bij de reconstructie hoort uiter-
aard ook een stukje dodendraad, 
verbonden met het schakelhuis. 
Hiervoor werden twintig oorspron-
kelijke, intact gebleven doden-
draadisolatoren gebruikt. Vijf jaar 
lang werd gezocht langsheen een 
traject van ongeveer tien kilome-
ter alvorens er voldoende isola-
toren beschikbaar waren. Deze 
reconstructie is de enige die de 
dodendraad toont zoals deze in 
de provincie Antwerpen (en een 
stukje van Limburg) heeft gestaan. 
Een informatiebord vervolledigt de 
reconstructie.

Ontsnappingstunnel onder de dodendraad. 
(foto: www.motor-forum.nl)

Van beide lussen zijn gratis folders 
verkrijgbaar bij VVV Baarle of via 
www.dodendraad.org.

Boekhoute

Er kwam een jarenlange voorbe-
reiding aan te pas, maar sinds 
6 november 2013 staat ook in 



94       van wirskaante 2014/3

Boekhoute (gemeente Assenede) 
opnieuw een stukje Dodendraad. 
Aan de Haven tegenover het huis-
nummer 83 kwam geen getrouwe 
reconstructie, maar een kunstwerk 
van Wesley Meuris uit Mortsel 
(°Lier 1977). Het is een abstracte 
voorstelling van de draad, met een 
lijn die via lichtpunten door het 
landschap loopt. De reflecterende 
strip in de grond verwijst naar de 
elektriciteitsdraden en de witte 
ringen op de palen naar de porse-
leinen isolatoren. Het kunstwerk 
klieft het landschap doormidden en 
creëert een scheidingslijn. Vandaag 
stappen we vrij van de ene naar 
de andere kant, ook doorheen het 
kunstwerk. Dat was ooit anders. 
Dit werk verwijst naar de kracht 
en de impact van grenzen tussen 
gebieden, culturen, bevolkingsgroe-
pen, enzovoort. Een grens die er 
nog altijd is, maar die nu volledig 
anders wordt ervaren. 

Boekhoute is goed bezig met het 
herdenken van WO1. Er loopt een 
permanente tentoonstelling over 

twee parallel lopende prikkeldraad-
versperringen. 

De Heilig Kruiskerk in Boekhoute 
wordt na de zomer van 2014 nog 
slechts gebruikt voor dopen, huwe-
lijken en begrafenissen. De kerkfa-
briek zocht extra mogelijkheden en 
vond die in de culturele sector. De 
middenbeuk blijft behouden voor 
kerkdiensten, maar de twee zijbeu-
ken zijn omgetoverd tot expohallen. 
De eerste tentoonstelling in de kerk 
van Boekhoute blijft minstens vier 
jaar opgesteld en werd op zaterdag 
17 mei 2014 officieel geopend 
door de gouverneur en de gede-
puteerde. ‘Boekhoute in tijden van 
oorlog’ is een samenwerking tussen 
de kerkfabriek, het heemkundig 
genootschap de Twee Ambachten 
en de nationale oudstrijdersbond 
(NSB). In de ene zijbeuk staat 
de Eerste Wereldoorlog centraal. 
Die kan je binnenwandelen door 
een poort van zandzakjes. Je ziet 
hoe vluchtelingen in Boekhoute 
aankwamen en er staat een oude 
stootkar die toen gebruikt werd. 
Verderop staat ook een gerecon-
strueerd stukje Dodendraad. Tot 

Dodendraad boven de ontsnappingstunnel. (foto: www.motor-forum.nl)

Boswachter Gaston Janssens is er gerust in: de stroom 
staat af. (foto: Gazet van Antwerpen)

vrouwen in de Grote Oorlog en 
er zijn voor jongeren aangepaste 
rondleidingen. Centraal daarbij 
staat de ontsnappingstunnel op de 
hoek van de Braakmanstraat en de 
Olmendijkweg, ooit nog gebruikt 
door verzetsstrijdster Gabriëlle 
Petit. Boven deze tunnel werd 
bovendien een stukje dodendraad 
gereconstrueerd, echter zonder de 
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2018 is de tentoonstelling elke dag 
gratis te bezoeken tussen 9 en 17 
uur. 

Stabroek

Alsmaar meer grensgemeenten 
bouwen een reconstructie van 
de dodendraad. Midden april 
2014 kwam er één net achter de 
gedynamiteerde militaire schans 
in Stabroek. Boswachter  Gaston 
Janssens nam hiertoe het initiatief, 
de heemkundige kring Molengalm 
zorgde voor een infokastje. “De 
nagemaakte dodendraad staat 
net niet op de plek van honderd 
jaar geleden, maar ik kon hem 
moeilijk in het midden van een 
akker zetten”, legt Gaston uit. 
Hij beheert het privédomein van 
Renaat Moretus, nazaat van de 
vroegere graaf en burgemeester 
van Stabroek. De cultuurraad en 
de heemkundige kring werken aan 
een herdenkingsprogramma rond 

de Eerste Wereldoorlog. De doden-
draad loopt de volgende jaren als 
een rode draad door de herden-
kingsactiviteiten. “Ook in Hoevenen 
zal een reconstructie komen”, 
volgens de cultuurfunctionaris. Het 
openingsweekend van de herden-
kingsactiviteiten zal plaatsvinden in 
september 2014. In het Fort van 
Stabroek wordt dan een academi-
sche zitting en een tentoonstelling 
georganiseerd. 
Hopelijk wordt in Hoevenen wat 
meer op de historische correct-
heid gelet. Nu is een verkeerd type 
van isolatoren gebruikt, zijn die 
afwisselend aan Belgische en aan 
Nederlandse kant van de palen 
bevestigd en ontbreken zowel de 
laterale beschermingsdraden als de 
doorvoerleiding! 

Arendonk

Drie amateurfotografen uit 
Arendonk hebben eind mei 

2014 een monument opgericht 
ter gedachtenis aan vijfentwintig 
Arendonkse soldaten die tijdens 
WO1 gesneuveld zijn. Zij lieten 
zich voor hun kunstwerk inspireren 
door de dodendraad. Ooit stond in 
Arendonk langs het kanaal Dessel-
Schoten zo’n vijftien kilometer 
van deze Duitse draadversperring. 
Foto’s en/of namen van de oorlogs-
slachtoffers hangen in een kader 
tussen de elektrische draden, een 
verwijzing naar de plooiramen van 
de grensgidsen.

De reconstructie is zes meter lang 
en weegt 300 kilogram. Het kunst-
zinnige opzet pretendeert geen 
geschiedkundige perfectie. Tijdens 
de Open Kerkdagen (van 27 mei 
tot 3 juni 2014) werd het gevaarte 
in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in 
Arendonk opgesteld. Sindsdien 
maakt het mobiele monument een 
rondrit door het dorp, onder meer 
langs het marktplein en de lokale 

Dodendraadkunstwerk in Arendonk. (foto: het Nieuwsblad)
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scholen. De hele constructie werd 
opgebouwd met materialen die gra-
tis ter beschikking gesteld werden, 
vooral door Arendonkse bedrijven. 
Heemkundekring Amalia van 
Solms was ook betrokken en stelde 
namens Martien van Gool graag 
kleine isolatoren ter beschikking. 

En ook nog…

In Uden liep van 25 maart tot 
18 april 2012 de tentoonstelling 
‘Vluchten of vechten’, een dub-
belexpositie van Gerard en Franck 
Sonnemans. De Eerste Wereldoor-
log heeft beide broers geïnspireerd. 
Gerard Sonnemans schreef het 
kinderboek ‘Vluchtelingen op de 
vuist’, dat zich in het Belgische 
vluchtelingenkamp van Uden 
afspeelt. “Vluchten of vechten 
zijn de twee oerinstincten als je 
bedreigd wordt”, vertelt Gerard. 
“Of wegwezen, of van je af bijten. 
Vluchten is mijn deel. Mijn broer, 
die kunstenaar is, beeldt uit wat 
er met je gebeurt als je in een 
loopgraaf wordt gedumpt. Je bent 
niks meer, je wordt onmenselijk.” 
Een reconstructie van de doden-
draad scheidde het werk van de 
twee broers. Aan de ene kant was 
je vluchteling, aan de andere kant 
werd gevochten. Rond de expositie 
was ook een educatief programma 
samengesteld. 

Het Belasting- en Douanemuseum 
in Rotterdam heeft een maquette 
van de dodendraad. Die werd in 
december 2012 gerenoveerd door 
de firma Kobalt - museale diensten 
en producten.

Op zaterdag 24 mei 2014 nam de 
Stichting Historisch West-Brabant 
in Beeld een kortfilm over de 
dodendraad op. Daarvoor werd op 
het landgoed de Moeren in Zundert 

Tentoonstelling ‘Vluchten of vechten’ in Uden. (foto: Heemkundekring Amalia 
van Solms)

een tijdelijke reconstructie ge-
maakt. Die zag er perfect uit, wat 
doet vermoeden dat de stichting 
werd bijgestaan door Frits Duin-
kerke. Deze was ook betrokken bij 
de opnames van De Strontpaal, 
een film over Klaveren Vrouwke 
door dezelfde initiatiefnemers. Zie: 
www.shwb.nl 

Terug naar België, waar de draad 
heeft gestaan. We zouden het 

bijna vergeten. Naast Hoevenen 
plant ook Wuustwezel in 2015 een 
reconstructie van de dodendraad. 
Misschien kunnen een aantal van 
deze locaties met elkaar verbon-
den worden tot een auto- en/of 
busroute, die je in één dag langs 
een zevental van deze reconstruc-
ties voert. Wat dacht je van een 
rondrit langs Stabroek, Hoevenen, 
Wuustwezel, Zondereigen, Reusel 
en Achel? Doen?!

Pret op de filmset in Zundert. (foto: Stichting Historisch West-Brabant in Beeld)
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September
Zo 07 Open Heemhuis van 

10.30 tot 12.30 uur 
 met presentatie van  

de 28e Heemkalender.
Za 20 Dagwandeling door het 

gebied van de landinrich-
ting Zondereigen.

 Vertrek 10.00 uur vanaf 
de kerk in Zondereigen. 
Voor koffie onderweg wordt 
gezorgd. Geen opgave 
nodig.

Oktober
Zo 6 Open Heemhuis van 

10.30 tot 12.30 uur.
Zo 19 Dag van de Trage Weg op 

het terrein van de Gaarshof 
en Landgoed Hooghuys.

De Dag van de Trage Weg speelt zich dit jaar af op het terrein van het vroegere Hooghuis. 

Activiteitenkalender 
september t/m december 2014

 Aanvang 14.00 uur bij 
camping Ponderosa aan  
de Maaijkant/Oude  
Bredaseweg. Er is beperkte 
parkeergelegenheid, kom 
zoveel mogelijk met de 
fiets.

Di 21 Lezing over ‘Grote gezin-
nen’ door Ad Rooms, in 
de aula van het Cultureel 
Centrum Baarle, aanvang 
19.30 uur. 

November
Zo 2 Open Heemhuis van 

10.30 tot 12.30 uur. 
Za 15 Fotopresentatie in de aula 

van het Cultureel Centrum 
Baarle, 14.00 tot 17.00 
uur.

 Keuze uit foto’s geschon-
ken door Kees en Gerda 
Norbart over Baarlese 
mensen en gebeurtenis-
sen in de jaren in de jaren 
1977 tot 2011.

Za 22 Lange herfstwandeling, 
vertrek om 9.00 uur aan 
het Heemhuis. 

 Dagwandeling, voor koffie 
onderweg wordt gezorgd.

December
Zo 7 Open Heemhuis van 

10.30 tot 12.30 uur.
Di 16 Kerstviering in de aula 

van het Cultureel Centrum 
Baarle, aanvang 19.30 
uur.
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Hier
had een advertentie 

van uw bedrijf kunnen staan!

Interesse?

Neem contact op met voorzitter Ad Jacobs,

telefoon 013 507 82 58.

Baarleseweg 14a | 5113 TA Ulicoten 
T +31 (0)13 519 96 61
www.vankaam-peeters.nl
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Ramen en deuren alu-pvc-hout 

Zonwering-rolluiken-garagedeuren

Aannemingswerken -  schrijnwerkerij

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

-------------------------------------------------------------------------------
MUSEUM VERGANEGLORIE

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

Aanleg en onderhoud van tuinen

Binnen- en buitenhuis 
schilderwerk

Professioneel verfspuit werk
voor wanden en plafonds

Klussen in en om het huis

+31 (0)6 11 287 280

www.robvis.nl

Logo op graslijn uitvullen op volledige breedte -1mm

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

www.notarisbolscher.nl

Generaal Maczeklaan 40
5111 XC  Baarle Nassau
T (013) 507 87 45
E notaris@bolscher.knb.nl
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RECTOR VD BROEKSTRAAT

BAARLE - NASSAU

Bent u op zoek naar een luxe 
appartement in het centrum 
van een gezellig dorp?

Wilt u uw huis met tuin wel 
verruilen voor een modern 
appartement met veel comfort 
en op termijn indien nodig 
zorgmogelijkheden? 
Bent u gewoon nieuwsgierig 
hoe het mooie nieuwe gebouw 
op de hoek van het Sint  
Annaplein en de Rector van 
den Broekstraat in Baarle-
Nassau er van binnen uitziet?  

Afgewerkt met hoogwaardige 
materialen, compleet en 
voorzien van alle luxe met voor 
een aantal appartementen nog  
mogelijkheden voor 
persoonlijke woonwensen.

Er zijn diverse koop- en huur-
mogelijk heden. De prijzen 
variëren vanaf 360.000 euro  
vrij op naam. Er is een 
mogelijkheid tot koop op basis 
van erfpacht en huren kan ook: 
prijzen vanaf 1100 euro per 
maand en ook huren met recht 
tot koop is mogelijk. 

Het gebouw Huys Bruheze 
is ontworpen door 
Architectenbureau Peter 
Michielsen BNA, geïnspireerd 
door de ‘Amsterdamse School’.   
Met decoratieve elementen 
in de bouw, zoals de torens 
waarin de liften en entrees 
zijn gesitueerd, gedetailleerde 
hoekoplossingen, parabool- en 
trapeziumvormen in de rood-
bruine bakstenen. 

De 8 appartementen bemeten 
150 m2 en de penthouses  
200 m2. Er is een ondergrondse 
afgesloten parkeergarage 
met parkeerplaatsen en 
bergingen. Livings zijn 59 m2 
en er zijn standaard drie ruime 
slaapkamers. 

Appartementen op de begane 
grond hebben een eigen tuin, 
op de verdiepingen balkons 
van 12 m2 en de penthouses 
hebben een riant dakterras. 
Midden in het bruisend 
centrum van Baarle, gelegen 
aan een rustige straat, een 
ideale woonlocatie.

Koop of huur:
  Koopsommen  

vanaf e 360.000,- 
v.o.n.

  Mogelijkheid koop op 
basis van erfpacht

  Huurprijzen vanaf  
e 1.100,- p/m.

  Huren met recht  
van koop.

Iedere dag op vakantie in Baarle?

• 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

Tien luxe villa-
appartementen  

Rector van de 
Broekstraat 

(met zorgmogelijkheden)

Kenmerken:

De Ambachten 31
Zundert

Bouw:

Vastgoedbeleggingen
Hinke Fongers Beheer bvF

Van de Water Makelaardij
Tel. 076 - 5242400
nieuwbouw@vandewatergroep.nl

Verkoop en informatie:

Broeders Makelaardij
Tel. 0161 - 492371
info@broedersmakelaardij.nl

Visweg 8
Baarle-Nassau
Tel. 013 507 55 55


