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Heemkundekring ‘Amalia van Solms’ 

houdt zich actief bezig met het 

erfgoed van Baarle, Castelré, Ulico-

ten en Zondereigen om de kennis 

ervan te vergroten en de verzamelde 

gegevens beschikbaar te stellen. 

Heemhuis
Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

Openingstijden:

• Elke woensdagavond

 van 19.30 tot 21.00 uur

• Elke eerste zondag van de maand

 van 10.30 tot 12.30 uur

Bankrelaties
• NL 13 RABO 0103 8949 69

• BE 90 7333 0238 8032

• Persoonlijk lidmaatschap: e 15,00

• Gezinslidmaatschap: e 20,00

Colofon

Secretariaat (Maria Voeten)

B: Kerkstraat 4, 2387 Baarle-Hertog

NL: Postbus 225, 

5110 AE Baarle-Nassau

0031 (0)13 507 8133

info@amaliavansolms.org

Voorzitter (Ad Jacobs) 

0031 (0)13 507 8258

Penningmeester (Nelly Pieke)

0031 (0)13 508 3408

penningmeester@amaliavansolms.org

Verantwoordelijke uitgever
Ad Jacobs, Kerkstraat 4, 

2387 Baarle-Hertog

Website
• www.amaliavansolms.org

• www.dodendraad.org

• Voor de digitale nieuwsbrief van 

de heemkundekring aanmelden 

via website amaliavansolms.org

Van Wirskaante
Overname van teksten is toege-

staan mits bronvermelding.

Losse nummers zijn verkrijg-

baar voor e 5,00 per stuk.

 

Redactieadres
vanwirskaante@amaliavansolms.org

Realisatie en druk:
Koninklijke Drukkerij Em. de Jong,

Baarle-Nassau

Oplage: 1300.

Inhoud
5 Voorwoord

7 Aon de praot mee…(60)
 Fonne en Betsy Gulickx- 
 Jansens

17 Wafels van Marcel  
 Gulickx
Marcel Gulickx heeft de Zilveren 
Draaginsigne van Brabants Heem 
voor zijn vrijwilligerswerk bij ons 
heem gekregen.

18 Een bijzonder 
 klokkentorentje
Door een tekening van het gevelto-
rentje van de Salvatorkapel in het 
blad ‘Thematismos’ gaat Antoon 
van Tuijl op onderzoek uit. Op de 
omslag een processie op weg naar 
de kapel.

26 Graven op het tracé van  
 de rondweg (4)
Het veldwerk zit erop, maar de ar-
cheologen zijn nog lang niet klaar.

 
42 Hoogspanning aan de  
 Belgisch-Nederlandse  
 grens (17)

48 De ui (33)

50 Chauffeur van een smok 
 kelbak (7)

52 Dwars door de Achelse  
 Kluis

54 Loopgravenpad in het  
 Mastenbos
In Putte-Kapellen liggen meer loop-
graven dan in heel de Westhoek, 
maar er is geen schot gelost. In 
mei maakt Amalia er een uitstapje 
naar toe.
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56 Merkwaardigheden (82)
U mag hem best Pungelaar blijven 
noemen, maar als het een Baar-
lenaar is, dan is het toch echt een 
Lörzer of Leurzer of Leurser! 

58 Arme Amalia (91)

61 In Memoriam

62 Christianus Norbertus  
 Reijns (1749-1797)

Jan van Eijck trekt de geschiede-
nis na van Christianus Theodorus 
Reijns, geboren in Baarle-Nassau, 
vanaf 1776 kapelaan en later 
pastoor in Standdaarbuiten. Hij 
werd in 1796 gekozen als lid van 
de Eerste Nationale Vergadering, 
ons eerste democratisch gekozen 
parlement. 

69 Amalia aan het werk (5)

73 Nieuwe leden
Algemene Ledenvergadering 2016
De uitnodiging voor de ALV op 
dinsdag 22 maart treft u samen 
met de agenda in deze Van Wirs-
kaante aan.

77 Uit dagboeken 
 Jo Huijbregts (9)
‘In de bosrijke omgeving van 
Baarle-Nassau koopt u al voor tien 
mille uw eigen royale oase.’ Jo 
Huibregts schrijft erover in augus-
tus 1969.

84 Activiteitenkalender 
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Contributie 2016

Nieuwe penningmeester  
nieuw systeem
Ik ben Nelly Pieke, geboren in Amsterdam, maar woon samen met mijn man Rob alweer 14 jaar in het 
mooie Baarle-Nassau.
In 2015 heb ik het penningmeesterschap overgenomen van de heer Van den Brandt.
In dit jaar werd de boekhouding en de ledenadministratie samengevoegd in Cash, een online boekhoudpro-
gramma.
Dat maakt een aantal zaken eenvoudiger en overzichtelijker.

Het innen van alle contributies is nog heel veel werk en daarmee kunt u ons helpen. Graag ontvangen wij 
uw contributie op onze RABO-rekening:

NL13 RABO 0103 8949 69      BIC RABONL2U

 Lidmaatschap persoonlijk € 15,00 
 Lidmaatschap gezin € 20,00 
 Lidmaatschap jeugd €  5,00 

Denkt u er aan uw naam en adres en lidnummer te vermelden? 

Leden die ons een automatische incasso hebben gegeven hoeven niets te doen. Uw contributie wordt in 
maart of april geïncasseerd.

Heeft U vragen of wilt u ons een machtiging geven om de contributie te innen dan kunt u mij mailen: pen-
ningmeester@amaliavansolms.org of contact opnemen met Maria Voeten van het secretariaat.

Hartelijk dank, 
Nelly Pieke
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Voorwoord

Amalia heeft het nieuwe jaar 
ingezet met twee geslaagde acti-
viteiten: op de eerste zondag een 
goed bezochte Nieuwjaarsreceptie 
en enkele weken later een unieke 
filmavond over de bijdrage van de 
Poolse militairen aan de bevrijding 
van onze regio. Twee activiteiten 
waarbij we veel leden ontmoet 
hebben. Het geeft aan dat het naar 
wens gaat met onze vereniging.

Op de Nieuwjaarsreceptie heb ik 
gezegd dat we het afgelopen jaar 
vol aan de bak moesten om de 
bestuurlijke organisatie weer goed 
op de rails te krijgen. En dat is ons 
inderdaad gelukt. We hebben nu 
weer een voltallig bestuur waar ik 
graag mee verder wil.
Bovendien kunnen wij een beroep 

doen op vele vrijwilligers die steeds 
weer bereid zijn om zich in te zet-
ten voor Amalia. Door deze actieve 
ondersteuning van activiteiten van 
de werkgroepen blijven wij een 
bloeiende vereniging.

Een van de vele vrijwilligers, 
Marcel Gulickx, hebben we op de 
Nieuwjaarsreceptie in het zon-
netje gezet. Deze vrijwilliger hoort 
gewoon bij de nieuwjaarsreceptie 
want dan bakt hij voor iedereen ’n 
lekkere wafel. Een goede traditie en 
wij zijn blij dat we deze traditie al 
zo lang, 25 jaar, hebben vol kun-
nen houden. Wij hopen natuurlijk 
dat hij dit nog vele jaren in goede 
gezondheid kan blijven doen.
Maar Marcel doet gewoon meer 
voor onze vereniging. Hij verkoopt 

al jaren de heemkalender in zijn 
Castelré. Ook bezorgt hij Van 
Wirskaante in Turnhout waar hij al 
weer een aantal jaren woont.
Wij hebben voor al dit vrijwilligers-
werk voor Marcel een heemkun-
dige onderscheiding aangevraagd. 
De onderscheidingscommissie van 
Brabants Heem heeft de aanvraag 
goedgekeurd. Ik heb de onder-
scheiding, de Zilveren Draagin-
signe, uitgereikt aan onze verraste 
vrijwilliger. Marcel, proficiat met 
deze onderscheiding en bedankt 
voor je inzet.
Dat we een bloeiende vereniging 
zijn willen wij U graag vertel-
len tijdens onze 40e Algemene 
Ledenvergadering op dinsdag 22 
maart. Plaats van handeling is de 
aula van het Cultureel Centrum 

Marcel Gulickx krijgt de Zilveren Draaginsigne van het Brabants Heem opgespeld.
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in Baarle. Wij beginnen stipt om 
19.30 uur.
De uitnodiging voor deze Algemene 
Ledenvergadering vindt u verderop 
in deze Van Wirskaante. Onze 
secretaris zorgt bovendien voor een 
beknopt verslag van de Algemene 
Ledenvergadering van 2015. Het 
financiële verslag ligt op het Heem-
huis ter inzage nadat dit door de 
kascommissie is gecontroleerd.
De Algemene Ledenvergadering 
is de belangrijkste bijeenkomst 
van onze vereniging. Het bestuur 
legt dan verantwoording af over 
het gevoerde beleid, de financiële 
zaken en de afgelopen activiteiten. 
Financieel is Amalia gezond. Dit 
kan ik u nu al met een gerust hart 
zeggen. Wij rekenen op een flinke 
belangstelling van onze leden op 
22 maart aanstaande. Zorg dat u 
erbij kunt zijn.

In juni gaan we op gepaste 
wijze aandacht schenken aan ons 
40-jarig bestaan. De oprichtings-
vergadering ging door op dinsdag 8 
juni 1976 in het Cultureel Centrum 
in Baarle. Het voorlopige bestuur 
werd gevormd door Gerard van 
de Lindeloof, Jos de Swart, dr. Ed 
Loffeld, An Gulickx-Koks, Cees 

Verschueren, Arnold Backx en Jan 
Laurijssen. Met deze mensen is de 
heemkunde in Baarle van start ge-
gaan en wij mogen nu nog steeds 
blij zijn met dit genomen initiatief. 
Amalia is in die veertig jaar uitge-
groeid tot de grootste vereniging 
van Baarle. Dit hebben wij ook te 
danken aan de vele actieve vrijwil-
ligers in onze vereniging. Zij zijn de 
kartrekkers van onze werkgroepen 
en zij vormen de draaischijf van 
onze vereniging.

De werkgroep Speciale Projecten 
heeft in 2001voor de viering van 
het 25-jarig bestaan een prachtig 
programma gemaakt. Ze zijn nu 

al druk bezig met het programma 
voor dit jubileum. Ik ben benieuwd 
hoe dit er uit gaat zien en jullie na-
tuurlijk ook. Op onze aanstaande 
Algemene Ledenvergadering zullen 
zij het programma toelichten: 8 
juni 2016 wordt natuurlijk een 
speciale dag voor Amalia.

Ook dit jaar bieden wij onze leden 
een gevarieerd activiteitenpro-
gramma aan. In de zomerperiode 
voor het eerst een aantal thema-
wandelingen. Ik ben erg benieuwd 
naar de belangstelling voor deze 
wandelingen in ons eigen heem.
Als we nog verder vooruit kijken 
komen we in 2017 uit bij het 150 
jarig bestaan van het Bels Lijntje. 
Als Amalia kijken wij nadrukkelijk 
naar de cultuurhistorie van het 
Bels Lijntje, het grote grensstation 
en de directe omgeving. Momen-
teel zijn we druk bezig met de 
vormgeving van de organisatie die 
dit project in goede banen moet 
lijden. Een soortgelijk samenwer-
kingsverband als met ons Doden-
draadproject ligt volgens ons voor 
de hand. Onze projectgroep zet 
zich hiervoor in en wij zullen deze 
hiervoor faciliteren.
Ook het afgelopen jaar is onze 
vereniging blijven groeien. Kijkt u 
maar naar het grafiekje op de pa-
gina ‘Nieuwe leden’. De basis voor 
deze groei is gewoon de kwaliteit 
en de enthousiaste hartelijkheid 
binnen onze vereniging. Als uw 
voorzitter zal ik samen met het 
bestuur en leden er alles aan doen 
om deze kwaliteit vast te houden. 
Iedereen die zich hiervoor inzet 
wil ik hartelijk danken. Op deze 
manier ben ik er van overtuigd 
dat we een mooi heemkundig jaar 
tegemoet gaan.

Ad Jacobs, uw voorzitter

De eerste toespraak van de eerste 
voorzitter, Gerard van de Lindeloof.

Foto van de informatiebijeenkomst tot oprichting van een heemkundekring in 
Baarle in januari 1976. 
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Op 25 april 1686 ‘s avonds om 9 uur wordt een baby gevonden 
in de Onze Lieve Vrouwestraat, tegenover de herberg Te Gulick 
in Antwerpen.

Aon de praot mee... (60)
Fonne en Betsy Gulickx-Jansens

JEANNY WOUTERS

De stamboom van de Baarlese 

bakkersfamilie Gulickx, waarvan 

Fonne deel uitmaakt, begint met 

een vondeling die Gulickx wordt 

genoemd omdat hij tegenover een 

herberg met die naam in Antwer-

pen is gevonden. Het verhaal van 

Fonne Gulickx uit Baarle, vroeger 

Fonny, begint in de Kerkstraat in 

Baarle-Hertog waar hij zijn vroeg-

ste herinneringen heeft als zoon 

van bakker Frans en kleinzoon van 

grootvader Alfons Gulickx naar 

wie hij is vernoemd. Grootvader 

had zijn bakkerij op de plek waar 

Fonne nu woont met zijn vrouw 

Betsy, aan de Kerkstraat. 

25 april 1686

Adi 25 april Marcus Gulx, out 
naer ons duncken dry weken is 
ghevonden sonder briefken savonts 
ten negen uren in de Lievevrouwe 
straet voor den Soeten naem Jesus 
tegen over Gulck was ghewonden 

in een stuck van een groen sargie 
witten frisarden doeck ghestrept 
windel half hemdeken begyntien 
wit mutsken ende anders net, de 
camer beweght tot bermhertichheyt 
hebben hetselve kint aenveert en 
in het vondelingh huys ghesonden 
buytenbestet als MB fo 154.
Vertaling: Op 25 april ‘s avonds om 
9 uur wordt een baby gevonden 
in de Onze Lieve Vrouwestraat, 
tegenover de herberg Te Gulick in 
Antwerpen. Het kindje was gewik-
keld in een groen dekentje, een 
witte doek, een gestreepte luier, 
een half hemdje en een wit mutsje 
op zijn hoofd.

Fonne Gulickx meldt dat het café in 
Antwerpen nog steeds bestaat. Het 

is het oudste café in Antwerpen en 
bevindt zich in de Moriaanstraat 
17. De naam is Quinten-Matsijs.

Vlucht

“Ome Jan en onze pa werkten in 
de bakkerij bij opa Gulickx. Toen ze 
zelfstandig wilden worden besloot 
opa Koks, (aannemer en vader 
van de moeder van Fonne) dat 
Frans en Anna (Koks) een bakkerij 
kregen in Turnhout bij de Heilig 
Hartkerk en zo gebeurde.” 

“Onze pa vluchtte in 1939, net 
voor de oorlog, met de fiets richting 
Lourdes, met een groep man-
nen waaronder drie broers en 
schoonbroers en neven. Onderweg 

Alfons Gulickx, de opa van Fonne. Frans Gulickx, de vader van Fonne.



8       van wirskaante 2016/1

werkten ze voor eten, hij hield 
een dagboek bij, dat heb ik nog 
bewaard. Heeroom was erbij dus 
ze konden overnachten in pastories 
en kloosters.” Zijn moeder was 
zwanger en zes weken voor Fonne 
geboren werd kwam vader terug. 
Moeder was inmiddels naar haar 
ouders in Baarle teruggegaan. De 
bakkerij die ze in Turnhout hadden 
was door de Duitsers in beslag 
genomen. Ze woonden in Baarle 
eerst op een bovenwoning in de 
Kerkstraat naast opa Gulickx en 
boven de familie Akkermans en 
tijdens de oorlog in 1944 ver-
huisde het gezin met de platte kar 
naar de ouders van moeder aan de 
Molenstraat. Fonne herinnert zich 
nog dat hij vaak in de schuilkelders 
moest; soms werd ie met pot en al 
opgepakt. Het huis van de buren 
werd gebombardeerd en hij zat 
tussen de scherven en mankeerde 
niets.  

En als er geen stroom was tijdens 
de oorlog moest het deeg met de 
hand gekneed worden. Vader Frans 
Gulickx werkte met een aantal 
ooms weer in de oude bakkerij, en 
de kleine Fonny mocht dan met 
blote voetjes het deeg trappen in 
een grote trog. 
Hij herinnert zich ook nog dat hij 

naar oma Koks moest toen broertje 
Achille geboren werd. Een paar 
dagen later moest hij weer naar 
oma Koks, “oei oei’ dacht ik... ‘als 
er maar niet weer een kinneke is 
bijgekomen” vertelt hij lachend. De 
kinderen waren veel bij oma Koks 
(Maria Adriaensen); hun ouders 
moesten werken en oma woonde 
dichtbij. 

Het gezin Gulickx telde vijf jongens 
(Fonne, Jan, Achille, Rob en 
Gaston)  toen er een tweeling 
geboren werd, een jongen en een 
meisje André en Myriam. “Ze had-
den een aparte kamer met twee 
wiegen” herinnert Fonne zich. Bij 

Anna Koks in de winkel.

Fonny en oma Koks.

9 maanden overleed het zusje 
Myriam aan wiegendood. “Dat 
noemden ze toen stille stuipen. 
Het was zo’n schoon kiendje, een 
wolk van een baby.” In de winkel 
werden opmerkingen gemaakt als 
‘was het de jongen maar geweest’, 
dat deed pijn. Moeder heeft er lang 
problemen mee gehad, “als ze een 
kinderwagen met een tweeling 
zag moest ze ermee gaan praten.” 
Later werd er nog een zusje Cecile 
geboren. 

Een leuk verhaal is ook dat van de 
communieprentjes. Het was in die 
tijd de gewoonte om bij de eerste 
communie en de plechtige com-

Fonny en Jan met twee tantes naar de 
kermis.

Het overleden zusje Myriam. 
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munie herinneringsprentjes  te be-
stellen bij de koster. Moeder Anna 
Koks ging de prentjes ophalen, een 
paar dagen voor de communie en 
wat bleek... had de koster er Fonny 
Koks op laten drukken. Daar moest 
snel een stickertje over geplakt 

worden met de naam Gulickx, 
want tijd om alles opnieuw te druk-
ken was er niet. “Mensen blijven 
altijd je meisjesnaam gebruiken als 
je van Baol bent” weet Betsy.

Bakker
 
“Ik was klaar met de lagere school 
en toen was net onze knecht Henk 
ziek. Dus ik kreeg een bakkerij-
broek en moest aan de slag; om 
vier uur werd ik geroepen. De toer 
deed ik van tevoren al met onze 
pa, met paard en kar en een fiets 
met twee tassen die ik van sinter-
klaas gekregen had.” Een slimme 
sinterklaas was dat toen.  “Pa was 
duivenmelker en bleef soms maar 
buurten ergens, dan reed ik door 
met paard en kar en kwam hij mij 
achterna gefietst.” Op de kar  niet 
alleen brood maar ook margarine, 
lodaline, chloor en beschuit. Dat 
was het assortiment. 

Anekdotes heeft Fonne nog genoeg 
uit die tijd: “Na school moest ik 
met de fiets naar de verste klanten, 
bijvoorbeeld naar de Kievit. Het 
had gesneeuwd, ik moest lopen 

langs de fiets. Ruilde die vrouw 
het oud brood van de dag ervoor 
om tegen het vers brood wat ik 
meebracht. ‘Trut’ dacht ik, het is 
me mijn leven lang bijgebleven.” 
Zo ook de klant die slecht van be-
talen was. Moeder adviseerde om 
er gewoon elke dag langs te gaan, 
15,01 gulden moest ze betalen. 
‘Volhouden’ zei moeder, iedere dag 
uit school ging ik langs, weken aan 
een stuk. Op een gegeven moment 
was ze het beu en kwam ze met 
15 gulden. Ik bleef staan en zei: 
”en die ene cent!”

Austin

Na het paard werd door de familie 
Gulickx een auto aangeschaft voor 
de broodtoer. Een tweedehands 
Austin, betaald met 20 franc stuk-
ken, die spaarden ze in een pot. 
“’Ne groene.  We zijn er zelfs nog 
een klant door kwijtgeraakt. ‘As 
gullie auto rijdt van mijn centen 
dan hoef ik geen brood meer’ 
zeetie.” Fonne mocht met de auto 
mee op toer, maar kon zelf nog 
niet rijden. Toen hij het wachten 
op pa een keer beu was, startte hij 

Foto communieprentje.

De jonge bakker.

Fonne op het paard.
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de auto steeds en schokte dan een 
paar meter vooruit. Zo ging ie van 
Schaluinen naar de Zevenhuizen; 
met 14 jaar leerde pa hem al auto 
rijden en reed hij soms alleen de 
toer. “De zondag voor ik 18 jaar 
werd hebben ze me gepakt, voor 
de cafetaria, en kreeg ik een pro-
ces.” In de winter hadden ze een 
schop bij, die lag achter de zetel. 
De wegen waren nog niet verhard 
en ze reden vaak vast. “Dat vond ik 
fijn, met de schop lossteken. Ooit 
is iemand ons met het paard los 
komen trekken.” 

Cafetaria

Op de Turnhoutseweg in de cafe-
taria leerde Fonne zijn toekomstige 
vrouw Betsy Jansens kennen. Bet-
sy kwam uit Ulicoten en zat daar 
met haar vriendinnen.  Tijdens de 
oorlog was Frans Gulickx een bak-
kerij begonnen aan de Molenstraat, 
waar nu bakkerij Adams is. In 
die tijd zaten er wel 4 bakkers in 
Baarle en 3 in Ulicoten. Betsy was 
16, hij 18. De familie Gulickx had 
de bakkerij, maar moeder was zeer 
ondernemend, echt de drijvende 

kracht, ze had altijd ideeën. “Er 
kwam een huis te koop aan de 
Molenstraat en moeder en opa 
Koks gingen naar Emma Loots café 
(waar nu Bax zit). Ze kochten het 
huis en verbouwden het, moeder 
wilde daar gaan wonen. Fonne zou 
dan in de bakkerij trekken later, hij 
was de enige bakker in het gezin. 
Het huis werd tijdelijk verhuurd 
en de familie Gulickx vertrok naar 
het nieuwe huis waar alle jongens 
in één kamer sliepen en het vaak 
‘ambras’ was.
Ze begonnen er een winkeltje met 
koffiekoeken en pistoleekes, friet 
was er toen nog niet. Het idee 
kwam van moeder om daar ook 
mee te beginnen. Zondags moest 
het hele gezin patatten schillen en 
snijden, en dan ‘s morgens friet 
voorbakken. “Een builtje kostte een 
kwartje en mayonaise een dubbel-
tje.” Eerst bakten ze achterin, later 
werd er weer verbouwd en kwam 
de frietkachel voor aan de straat. 
“Dochter van een aannemer hè, 
ze bleef verbouwen.” Er was een 
luikske om friet te kopen, maar ook 

Het paard werd ingeruild voor een bestelbus.

Het gezin Jansens, Elly, Ria, Piet en Betsy.

Betsy op 18-jarige leeftijd.
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Op een dag aan het einde van het 
schooljaar kwam moeder Fonne 
roepen. Hij kwam net thuis van 
de toer. “Doe de schort eens uit en 
ga eens met die meiden dansen. 
Een hoop jonge grieten zat in het 
cafetaria. Ik moes die meiden 
animeren.” Hij vond dat Betsy de 
schoonste benen had, ze konden 
allebei niet dansen maar hadden 
van toen af verkering!

Anna Koks, de moeder van 
Fonne Gulickx, was 40 jaar 
geleden een van de mede-op-
richtsters van heemkundekring 
Amalia van Solms en is tot 
haar dood in 2003 erelid ge-
weest. Fonne Gulickx herinnert 
zich daar niet veel van. Wel 
vertelt hij dat zijn moeder na 
1973, toen pa was overleden, 
van alles voor het dorp is gaan 
doen in allerlei verenigingen. 
“Ze ging overal bij, was een 
echt leidersfiguur.” Ze zat in 
veel besturen en was onder 
andere ook mede-oprichtster 
(samen met Lizet van Marcel 
Gulickx) van de KAV (Katho-
lieke Arbeiders Vrouwen) en 
gids voor het VVV.

Oven stoken

Op zondag moest er echter ook 
altijd gewerkt worden in de cafeta-
ria. “Wij vreeën nog maar pas, en 
we gingen zondagsavonds dansen 
bij d’n Biering. Toen belden ze dat 
Fonne naar huis moest komen, 
zoveel afwas was er. Fonne zei, 
‘alleen als ik Betsy mee mag 
brengen kom ik’.  Mocht ik ook 
de hele avond mee afwassen.” En 
iedereen wist het gelijk als Fonne 
een meisje meenam, de klanten in 

Fonny op 18-jarige leeftijd.

tafeltjes waar friet op een bordje 
werd geserveerd, met bijvoorbeeld 
een spiegelei of knakworstje. 
“Moeder ging naar de horecabeurs 
en kwam met allerlei ideeën, we 
gingen ook zelf kroketten maken.”

Fonny en Betsy in hun verkeringstijd.

de cafetaria briefden dat wel rond. 
Ze gingen ook samen op zondag 
avond de oven vast aanstoken, 
gewoon om even alleen te kunnen 
zijn, en dan konden ze lekker bin-
nen wat vrijen, warm bij den oven.
In 1964 zijn ze getrouwd, in 1965 
namen ze de bakkerij over. Fonne 
begon gelijk met veranderingen; de 
houtgestookte oven maakte plaats 
voor een oven die brandde op 
mazout. De eerste machine die zijn 
intrede deed was een tweedehands 
uitrolmachine. “Van lieverlee as we 
een paar centen hadden kochten 
we iets.” In 1976 kochten ze het 
pand van ome Jan Gulickx aan 
de Kerkstraat erbij en vijf jaar lang 
hadden ze twee winkels, maar 
toen het winkelmeisje trouwde, 
werd de winkel aan de Kerkstraat 
verhuurd. 

‘s Nachts in de bakkerij maakten 
ze van alles mee. Er werd vaak 
aangeklopt door dronken mannen, 
die zette Fonne dan naast de oven 
waar ze door de warmte in slaap 
vielen en er hun roes uitsliepen 
en dan konden ze de volgende 
ochtend gewoon naar huis. 
Boeren gaven vaak  worsten of 
hammen mee om naast de oven 
te drogen, die hingen daar dan 
aan een bezemsteel met een potje 
eronder om het druipend vet op te 
vangen. Gehakt gaven ze mee om 
worstenbrood van te bakken. Met 
Kerst en Nieuwjaar werd er twee 
dagen en nachten aan een stuk 
door gebakken om alles klaar te 
krijgen. Voor ze getrouwd waren 
werkten ze samen met Ome Jan 
in één bakkerij om alles op tijd 
gebakken te krijgen en daarna 
moesten ze ook nog naar de nacht-
mis. Toen Fonne daar in slaap viel 
kwam de koster hem wakker ma-
ken toen alle mensen weg waren.
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Laureaat

Zowel Betsy als Fonne verdiepten 
zich in hun vak, werden lid van de 
bakkersbond, zaten in de winke-
liersvereniging. “Met Dré Sluis en 
Geert Bruurs, met de bus naar het 
Sportpaleis, eten, een buffet en 
deugnietenstreken.”)

Ze verwierven ere-laureaten, 
koninklijke onderscheidingen in 
brons, zilver en goud, certificaten 

en diploma’s. De diploma’s hangen 
nu in de garage en de medailles 
zitten in doosjes in de kast. Uit-
gereikt in het Congressenpaleis in 
Brussel, heel plechtig door minis-
ters van het Koninklijk Instituut der 
Eliten van de Arbeid van België. 
Fonne kwam in het bestuur van de 
Bakkersbond Turnhout en Kempen 
en schopte het zelfs tot voorzitter, 
werd regiovoorzitter en lid van het 
directiecomité van S.U. (Syndicale 
Unie voor Brood-Banket-Chocola-
de, en IJsbedrijf van de provincie 
Antwerpen).  

28 Jaar gaf hij les op de bakkers-
opleiding in het Centrum Mid-
denstands Opleiding in Turnhout, 
op maandag voormiddag nadat 
hij eerst thuis gebakken had ‘s 
morgens. Later deed hij dat op 
zijn vrije woensdagmiddag. En 
de avondschool kwam daar ook 
nog bij voor volwassenen die een 
eigen bedrijf willen beginnen, een 
driejaars cursus konden die volgen. 
“Verschillende leerlingen hebben 
nu een prachtig eigen bedrijf.”
Kijken bij collega’s, oren en ogen 
open houden, dat lag Fonne wel. 
Samen met de andere zeven bak-
kers besloten ze om met de invoe-
ring van de BTW het zogenaamde 
‘boekske’ waarin tegoeden werden 
opgeschreven, op te heffen. 
Voortaan moest iedereen contant 
betalen. In Baarle was een bak-
kersvereniging in die tijd, genaamd 
Ons Welzijn en ze vergaderden bij 
Ome Jan in de Kerkstraat. Ook het 
brood dat op de toer weggebracht 
werd werd opgeschreven en de re-
keningen konden ooit oplopen zo. 
“Als mensen in Tilburg of Turnhout 
gingen winkelen moesten ze ook 
de portemonnee meenemen, wij 
wilden van diejen boek afgeraken. 
Eerst waren er wel wat bezwaren 
maar na enige pinten gingen ze 
toch akkoord.” Ze publiceerden het 
in het Baols Krantje  en zo werd dit 

Fonne Gulickx bij de oven. Betsy in de winkel in 1984.

Feestje van de Baarlese ondernemers, vlnr Fred Gulickx, Mina van der Sluis, 
Betsy, Fonne, Riet van Jan Kerkhof, slager Maryniak.
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van lieverlee doorgedreven, alleen 
een klein boekske voor geval van 
nood was er nog.

Gezin

Betsy en Fonne kregen twee zonen 
Cyriel en Rolf; beide kozen niet 
voor het bakkersvak. Inmiddels zijn 
er ook vijf kleinkinderen: Maaike, 
Michiel, Jeroen, Sofie en Carolien. 
In 1990 verkocht hij zijn zaak, om 
gezondheidsredenen. Fonne lag in 
het ziekenhuis na een hartinfarct 
en kreeg het advies minder te 
gaan werken, maar dat is moeilijk 
als bakker. Hij kreeg juist op dat 
moment een aanbod tot over-
name van Jan Broeckx die via de 
vakvereniging had gehoord van zijn 
gezondheidstoestand. Betsy hield 
in die tijd de zaak draaiende met 
brood dat in Poppel werd gebakken 
bij Peter Gatzen. Na thuiskomst 
werd er serieus gepraat en besloten 
ze te verkopen. 
Fonne ging nog wel drie dagen in 
de bakkerij werken. Toen kreeg hij 
een aanbieding om vertegenwoor-

diger te worden. Hij verkocht ook 
bakkerijmachines in België en dat 
deed hij tot zijn 63e. Betsy kon 
de winkel niet missen, ze werd 
ziek van het thuis zitten en werkte 
nog tot haar 67e in de winkel van 
vrienden in Oud-Turnhout. 
Daarna was er tijd voor hobby’s, 
die tijdens de bakkerijperiode ook 
al volop beoefend werden, zoals 
toneelspelen, fietsen, bridgen, 
koken en later golfen. “Ik kan niet 
stilzitten” merkt hij op met een 
glimlach. Fonne Gulickx is nog 
voorzitter van het kerkbestuur van 
de Remigiuskerk en medevoorzit-
ter van de Syndicale Unie Bakkers 
Op Rust. Daar organiseren ze elk 
jaar 6 keer een daguitstap, een 
weekreis en een midweekreis, 
banket en foto-filmmiddag. Dat 
vindt ie nog steeds prachtig, net als 
toneelspelen, vroeger bij het Encla-
vetheater of in projecten als ‘Eten 
met de paters’ in het Paterspand 
in Turnhout, de Slag van Turnhout. 
Uren kan hij daarover vertellen. 
Inmiddels hebben ze hun huis aan 
de Turnhoutseweg te koop staan 

Betsy en Fonne met hun onderscheidingen.

Fonne speelde altijd graag toneel; hier 
is hij pliessie met carnaval met Cees 
Vromans als prins.

en zijn ze verhuisd naar de oude 
plek waar eens opa Gulickx zijn 
bakkerij en winkel had. Er is een 
mooi appartementengebouw ver-
rezen op die plek, en op de tweede 
verdieping zetelen Fonne en Betsy 
Gulickx, met prachtig uitzicht over 
Baarle-Hertog en de Remigiuskerk. 
Terug op de plek waar het vroeger 
allemaal begon. Tot besluit meldt 
Fonne Gulickx dat zijn bakkershart 
nog altijd klopt.

Foto’s: Fam. Gulickx-Jansens

Bronnen: 
Stambomen: met dank aan Bert Schel-
lekens/Riel, Paul en Viviane Wouters-
Mattheussen en Jan en Theresia 
Wouters-Jansens/Beerse, Huub Gulickx 
/Breda.
Stamboom-schema: Jan Broos.



14       van wirskaante 2016/1

3

x1936

2
x1

93
9

7

x1
900

6

x1889
5

x1907
4

x1
9

11

15

x1867

14

x1858

13

x1859

12

x1855

11

x1878

10

x1
881

9

x1
88

6

8

x1
8

75

31
30

x18 47

29

x1822

28

x1829

27

x1814

26

x1815

25
24

x1798

23

x1835

22

x1847

21

x1
857

20

x1
84

2

19

x1
83

2

18

x1
85

2

17
x 1

84
2

16
x1

83
4

63
x1808

62

61
60

x 1795

59
58

57

%
1796

56

x1812

55

%
1791

54

x1785

53
%1777

52

x1771

51
50

4948

x1770

4746

45

x1828

44

x1817

43

x1830

42

x1
822

41

x1
80

6

40

%
17

96

39
x1

79
8

38

%
17

83

37
x1

80
9

36

x1
80

5
35

%
1 7

91
34

%
17

99

33

x1
80

2

32
x1

79
6

127
126

125
124

123
122

121
120

119
118

117
116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101
100

9998

97969594

9392

91
90

89
88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77
76

75
74

73
72

71
70

69
68

67
66

65
64

Elisabeth

Jansen
s

* 2 m

ei 19
4

3

A
lfo

ns

us

G
ul

ic

kx

*
2

7
au

g

1940

A
nna

K
o

o
ls

*1904
-†1

9
5

8

AugustJansens
*1893-†1967

Anna

Koks

*1
912-†2003

F
ra

nc
is

cu
s

G
u

li
ck

x
*1

9
1

3-
†1

97
3

M
ar iaD

im
phna

va n
G

orp
*1872-†1939

H
ubertus

K
ools

*1864-†1952

MariaGoelen
*1862-†1938

JoannesJansens*1859-†1943

Maria

Adriaensen

*1885-†1964

Petr
us

Koks
*1

88
5-†

19
70

Jo
ha

nn
a

S
eg

er
s

*
15

ja
n

18
88

A
lp

ho
ns

us
G

ul
ic

kx
*1

88
2-

†1
95

7

M
aria

van
Loon

*1839-†1891

F
rancis

van
G

orp
*1841- † 1896

P
etronella

van
de

H
eijning

*1831-†1899

JanAntonie

Kools

*1828-†1904

M

aria

Kenis

*1822-†1872

Franciscus
Goelen

* 15 aug 1816

PetronellaJansen*1827-†1904

Joannes
Jansens
*1813-†1881

Maria

Marcelis
* 21 jan 1846Adrianus

Adriaansen

* 7 sep 1851

Maria

Peeters

*185
8-†1905

Ad
ria

nu
s

Kok

s

*1
85

4-
†1

93
7

Jo
an

na
R

em
ei

js
en

*1
84

9-
†1

90
0

Jo
an

ne
s

S
eg

er
s

*1
85

3-
†1

91
0

M
ar

ia
K

ro
ls

*1
84

7-
†1

88
7

F
ra

ns
is

cu
s

G
ul

ic
kx

*1
84

1-
†1

92
4

*±1807-†1849

 Hendriks

 Dimphna

*±1802-†1874

 van Loon
 Cornelis

*±1801-†1852
 Boeren
 Maria

*±1794-†1859 van Gorp Willem
*1798-†1887 Torians Dimphna

~1798-†1881
 van de Heijning
 Jacobus~1799-†1833

 Wens
 Adriana*±1794-†1841

 Kools
 Hubertu

s
~1792-†>1857

 D
aems

 C
hr

ist
ina

~1
79

3-†
18

35

 K
en

is

 P
et

ru
s

~1
78

3-
†1

84
6

 M
er

te
ns

 A
nn

a

*1
77

0-
†1

84
9

 G
oe

le
n

 G
er

ar
du

s

*1
79

9-
†1

85
9

 A
dr

ia
en

se
n

 C
at

ha
rin

a

*1
79

8-
†1

87
2

 J
an

se
n

 A
nt

on
ij

~1
76

9-
†1

84
8

 C
h

ri
st

ia
en

se
n

 A
dr

ia
na

~
 2

0 
m

ei
 1

76
9

 J
an

se
n

s
 C

or
ne

liu
s

 A
driana

 van
 S

teen
*1810-†1872

 H
enricus

 M
arcelis

~1805-†1877

 Johanna

 S
evereijns

*1825-†1899

 D
aniel

 A
driaansen

*1821-†1896

 M
aria

 Sprangers

*1831-†1872

 Petrus

 Peeters

*1831-†1909

 Petronella

 M
ichielsen

*1812-†1894

 Johannes
 Koks

~1807-†1883
 Joanna

 Moonen
*1813-†1888 Adrianus

 Remeijsen
~1800-†1881 Joanna Mertens*1816-†1881

 Hendrik Segers*1814-†1894
 Maria Knicknie*1810-†1877

 Antonius
 Krols

*1814-†1866

 Adriana
 Oomen
*1805-†1881

 Gerardus

 Gulickx
*1797-†1869

 Helena de Roij 

 Michiel Hendriks 

*±1775-†1836

 Pitronella Sijmons 

†1832
 Adriaan van Loon 

 Adriana Backx 

 Francus Boeren 

 Maria van Beek 

 Adriaan van Gorp 
 Elisabeth Smekens 
 Andries Torians †1815

 Pitronella Gulickx 
 Adriaan van de Heijning 
 Maria Verhoeven 
~1763-†1836

 Petrus Wens 
*±1770-†1842

 Petro
nella Jansen 

~1766-†1844

 Cornelis 
Kools 

~1760-†1803

 M
aria

 M
eir 

~1763-†1840

 P
etr

us
 D

ae
ms 

~1
75

7-†
18

27

 C
hr

ist
ina

 d
e 

W
int

er
 

~1
75

3-†
18

18

 C
hr

ist
ia

nu
s 

Ken
is 

~1
75

4-
†1

81
2

 J
oa

nn
a 

Ve
rv

ha
er

t 

~1
75

6-
†1

80
4

 C
or

ne
liu

s 
M

er
te

ns
 

~1
73

2-
†1

80
4

 M
ar

ia
 B

el
le

m
an

s 

†1
79

0

 P
et

er
 G

oe
le

n 

 J
oh

an
na

 v
an

 D
on

ge
n 

*±
17

54
-†

18
19

 L
au

re
ns

 A
dr

ia
en

se
n 

*±
17

61
-†

18
28

 E
ng

el
in

a 
M

ar
te

ns
 

*±
17

57
-†

18
21

 C
or

ne
liu

s 
Ja

ns
en

 

 E
lis

ab
et

h 
G

ab
rie

ls
 

 J
oa

nn
es

 C
hr

is
tia

en
se

n 

 M
ar

ia
 G

ei
js

 

 P
et

ru
s 

Ja
ns

en
s 

 Johanna Jansen 
     †1819      

 N
icolaas van S

teen 

     †1813      

 M
aria van G

estel 

~1771-†1819

 P
ieter M

arcelis 

~1771-†1848

 C
atharina Jansen 

*±1784-†1868

 Jan S
everijns 

*±1769-†1851

 Joanna W
ilm

sen 

*±1773-†1852

 D
aniel A

driaensen 

~1778-†1834

 C
atharina V

oeten 

~1797-†1842

 W
alterus Sprangers 

*1788-†1865

 M
aria Lenaerts 

~1797-†1887

 G
erard Peeters 

~1791-†1847

 Catharina Herm
ans 

~1772-†1841

 W
illem

 M
ichielsen 

~1779-†1831

 Antonia Oomen 

*1770-†1840

 W
outer Koks 

~1767-†1811

 Joanna de Leeuw 

     †1831      

 Josephus Moonen 

     †1827      
 Maria van Gils 

~ 26 mei 1758

 Joannes Remeysen 

*±1745-†1824 Adriana Aben 
~1784-†1841 Antonius Mertens 

~1774-†1863 Hendrina van Aelst 
~1784-†1847 Joannes Segers ~1770-†1850

 Maria van der Voort *±1770-†1835
 Adrianus Knicknie *±1757-†1822

 Elisabeth van Ceulen 
~1773-†1855

 Franciscus Krols 
~1774-†1847

 Petronella de Jong 

*1776-†1814

 Gerardus Oomen 

*1771-†1846

 Johanna Marcelis 

*1768-†1841

 Wilhelmus Gulickx 

*1767-†1851

x 1 9 6 4

Kinderen
Gulickx

© 2016 Jan Broos

Kinderen



van wirskaante 2016/1       15

3

x1936
2

x1
93

9

7

x1
900

6

x1889

5

x1907

4

x1
9

11

15

x1867

14

x1858

13

x1859

12

x1855

11

x1878

10

x1
881

9

x1
88

6

8

x1
8

75

31
30

x18 47

29

x1822

28

x1829

27

x1814

26

x1815

25
24

x1798

23

x1835

22

x1847

21

x1
857

20

x1
84

2

19

x1
83

2

18

x1
85

2

17
x 1

84
2

16
x1

83
4

63
x1808

62

61
60

x 1795

59
58

57

%
1796

56

x1812

55

%
1791

54

x1785

53
%1777

52

x1771

51
50

4948

x1770

4746

45

x1828

44

x1817

43

x1830

42

x1
822

41

x1
80

6

40

%
17

96

39
x1

79
8

38

%
17

83

37
x1

80
9

36

x1
80

5
35

%
1 7

91
34

%
17

99

33

x1
80

2

32
x1

79
6

127
126

125
124

123
122

121
120

119
118

117
116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

101
100

9998

97969594

9392

91
90

89
88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77
76

75
74

73
72

71
70

69
68

67
66

65
64

Elisabeth

Jansen
s

* 2 m
ei 19

4
3

A
lfo

ns

us

G
ul

ic

kx

*
2

7
au

g

1940

A
nna

K
o

o
ls

*1904
-†1

9
5

8
AugustJansens

*1893-†1967

Anna

Koks

*1
912-†2003

F
ra

nc
is

cu
s

G
u

li
ck

x
*1

9
1

3-
†1

97
3

M
ar iaD

im
phna

va n
G

orp
*1872-†1939

H
ubertus

K
ools

*1864-†1952

MariaGoelen
*1862-†1938

JoannesJansens*1859-†1943

Maria

Adriaensen

*1885-†1964

Petr
us

Koks

*1
88

5-†
19

70

Jo
ha

nn
a

S
eg

er
s

*
15

ja
n

18
88

A
lp

ho
ns

us
G

ul
ic

kx
*1

88
2-

†1
95

7

M
aria

van
Loon

*1839-†1891

F
rancis

van
G

orp
*1841- † 1896

P
etronella

van
de

H
eijning

*1831-†1899

JanAntonie

Kools

*1828-†1904

M
aria

Kenis

*1822-†1872

Franciscus
Goelen

* 15 aug 1816

PetronellaJansen*1827-†1904

Joannes
Jansens
*1813-†1881

Maria

Marcelis
* 21 jan 1846Adrianus

Adriaansen

* 7 sep 1851

Maria

Peeters

*185
8-†1905

Ad
ria

nu
s

Kok

s

*1
85

4-
†1

93
7

Jo
an

na
R

em
ei

js
en

*1
84

9-
†1

90
0

Jo
an

ne
s

S
eg

er
s

*1
85

3-
†1

91
0

M
ar

ia
K

ro
ls

*1
84

7-
†1

88
7

F
ra

ns
is

cu
s

G
ul

ic
kx

*1
84

1-
†1

92
4

*±1807-†1849

 Hendriks

 Dimphna

*±1802-†1874

 van Loon
 Cornelis

*±1801-†1852
 Boeren
 Maria

*±1794-†1859 van Gorp Willem
*1798-†1887 Torians Dimphna

~1798-†1881
 van de Heijning
 Jacobus~1799-†1833

 Wens
 Adriana*±1794-†1841

 Kools
 Hubertu

s
~1792-†>1857

 D
aems

 C
hr

ist
ina

~1
79

3-†
18

35

 K
en

is

 P
et

ru
s

~1
78

3-
†1

84
6

 M
er

te
ns

 A
nn

a

*1
77

0-
†1

84
9

 G
oe

le
n

 G
er

ar
du

s

*1
79

9-
†1

85
9

 A
dr

ia
en

se
n

 C
at

ha
rin

a

*1
79

8-
†1

87
2

 J
an

se
n

 A
nt

on
ij

~1
76

9-
†1

84
8

 C
h

ri
st

ia
en

se
n

 A
dr

ia
na

~
 2

0 
m

ei
 1

76
9

 J
an

se
n

s
 C

or
ne

liu
s

 A
driana

 van
 S

teen
*1810-†1872

 H
enricus

 M
arcelis

~1805-†1877

 Johanna

 S
evereijns

*1825-†1899

 D
aniel

 A
driaansen

*1821-†1896

 M
aria

 Sprangers

*1831-†1872

 Petrus

 Peeters

*1831-†1909

 Petronella

 M
ichielsen

*1812-†1894

 Johannes
 Koks

~1807-†1883
 Joanna

 Moonen
*1813-†1888 Adrianus

 Remeijsen
~1800-†1881 Joanna Mertens*1816-†1881

 Hendrik Segers*1814-†1894
 Maria Knicknie*1810-†1877

 Antonius
 Krols

*1814-†1866

 Adriana
 Oomen
*1805-†1881

 Gerardus

 Gulickx
*1797-†1869

 Helena de Roij 

 Michiel Hendriks 

*±1775-†1836

 Pitronella Sijmons 

†1832
 Adriaan van Loon 

 Adriana Backx 

 Francus Boeren 

 Maria van Beek 

 Adriaan van Gorp 
 Elisabeth Smekens 
 Andries Torians †1815

 Pitronella Gulickx 
 Adriaan van de Heijning 
 Maria Verhoeven 
~1763-†1836

 Petrus Wens 
*±1770-†1842

 Petro
nella Jansen 

~1766-†1844

 Cornelis 
Kools 

~1760-†1803

 M
aria

 M
eir 

~1763-†1840

 P
etr

us
 D

ae
ms 

~1
75

7-†
18

27

 C
hr

ist
ina

 d
e 

W
int

er
 

~1
75

3-†
18

18

 C
hr

ist
ia

nu
s 

Ken
is 

~1
75

4-
†1

81
2

 J
oa

nn
a 

Ve
rv

ha
er

t 

~1
75

6-
†1

80
4

 C
or

ne
liu

s 
M

er
te

ns
 

~1
73

2-
†1

80
4

 M
ar

ia
 B

el
le

m
an

s 

†1
79

0

 P
et

er
 G

oe
le

n 

 J
oh

an
na

 v
an

 D
on

ge
n 

*±
17

54
-†

18
19

 L
au

re
ns

 A
dr

ia
en

se
n 

*±
17

61
-†

18
28

 E
ng

el
in

a 
M

ar
te

ns
 

*±
17

57
-†

18
21

 C
or

ne
liu

s 
Ja

ns
en

 

 E
lis

ab
et

h 
G

ab
rie

ls
 

 J
oa

nn
es

 C
hr

is
tia

en
se

n 

 M
ar

ia
 G

ei
js

 

 P
et

ru
s 

Ja
ns

en
s 

 Johanna Jansen 
     †1819      

 N
icolaas van S

teen 

     †1813      

 M
aria van G

estel 

~1771-†1819

 P
ieter M

arcelis 

~1771-†1848

 C
atharina Jansen 

*±1784-†1868

 Jan S
everijns 

*±1769-†1851

 Joanna W
ilm

sen 

*±1773-†1852

 D
aniel A

driaensen 

~1778-†1834

 C
atharina V

oeten 

~1797-†1842

 W
alterus Sprangers 

*1788-†1865

 M
aria Lenaerts 

~1797-†1887

 G
erard Peeters 

~1791-†1847

 Catharina Herm
ans 

~1772-†1841

 W
illem

 M
ichielsen 

~1779-†1831

 Antonia Oomen 

*1770-†1840

 W
outer Koks 

~1767-†1811

 Joanna de Leeuw 

     †1831      

 Josephus Moonen 

     †1827      
 Maria van Gils 

~ 26 mei 1758

 Joannes Remeysen 

*±1745-†1824 Adriana Aben 
~1784-†1841 Antonius Mertens 

~1774-†1863 Hendrina van Aelst 
~1784-†1847 Joannes Segers ~1770-†1850

 Maria van der Voort *±1770-†1835
 Adrianus Knicknie *±1757-†1822

 Elisabeth van Ceulen 
~1773-†1855

 Franciscus Krols 
~1774-†1847

 Petronella de Jong 

*1776-†1814

 Gerardus Oomen 

*1771-†1846

 Johanna Marcelis 

*1768-†1841

 Wilhelmus Gulickx 

*1767-†1851

x 1 9 6 4

Kinderen
Gulickx

© 2016 Jan Broos

Gulickx



16       van wirskaante 2016/1

Hoe maak je een cirkeldiagram?
Met deze vraag kwam Antoon van Tuijl bij mij, nadat ik de stamboom van Fon en Betsy Gulickx 
had aangeleverd, zie de volgende pagina. 
Die vraag is niet zo simpel te beantwoorden. Je moet tenslotte een volledige kwartierstaat gaan 
uitzoeken. Een kwartierstaat vertrekt in het heden, gaat vandaar het verleden in en zoekt alle 
voorouders erbij. In principe verdubbelt dat dus per generatie.

Beginnen doe je bij de allerbeste bron die je kunt bedenken en dat zijn de mensen die nog leven. 
Zij kennen namelijk hun eigen ouders en grootouders, hun geboorte- en overlijdensdata en soms 
ook nog hun huwelijksdata. In het geval van Fon en Betsy heb ik via via vernomen wie hun 
ouders waren. En van hun ouders vond ik de bidprentjes en daarmee ook de geboortedata van 
de ouders. En hiermee startte feitelijk de reis naar het verleden. 

De eerste akte was die van de geboorte van Franciscus Gulickx, de vader van Fon, in deze akte 
stonden ook de ouders van Franciscus. Nu de ouders bekend waren was het doel om hun hu-
welijksakte te vinden. Dit is een van de belangrijkste akten, hierin vind je o.a. de ouders van het 
echtpaar, eventueel overlijdensdata van ouders, maar ook geboortedata van de echtelieden. En 
uiteraard de huwelijksdatum van het echtpaar.
Vanuit de huwelijksakte kun je dus weer op zoek naar de geboorte-akte van de ouders om zijn of 
haar ouders weer te vinden, en zo verder. 

Veel van die akten staan online en kun je bijv. vinden op www.wiewaswie.nl of voor België 
http://search.arch.be. Voor Baarle-Hertog kun je alle akten (1797-1915) vinden op www.broos.
org. Op deze websites kun je in veel gevallen gewoon zoeken op naam en een kopie bekijken en 
downloaden van de originele akte. Voor een goede stamboom heb je deze natuurlijk nodig voor 
de bewijslast. 
In een aantal gevallen zijn de gegevens nog niet gedigitaliseerd en moet je hele boeken bladzijde 
voor bladzijde doorlopen. In het geval van de grootouders van Betsy was dit ook het geval, zij 
kwamen uit Merkplas en deze boeken zijn nog niet gedaan.

Als laatste ga je de overlijdensdata zoeken. Dit is nu een stuk makkelijker geworden. Je weet wie 
je moet zoeken, je weet met wie hij of zij gehuwd was. Heb je een van de echtelieden gevonden 
dan staat er ook meestal bij of hij of zij weduwe of weduwnaar was. Dan weet je dat de partner 
al eerder was overleden of juist niet.

Langzaam maar zeker komen zo alle gegevens bij elkaar. Om nu een cirkeldiagram te maken 
moet je ze in een computerprogramma zetten. Zelf gebruik ik Gensdatapro. Met een druk op de 
knop komt er dan een cirkeldiagram uitrollen. Nog wat kleine bewerkingen in MS-Word of een 
marmer achtergrond in photoshop erbij en het cirkeldiagram is klaar voor publicatie. En wordt 
het eindeloos wachten op de volgende ‘Aon de praot mee….’.

Jan Broos
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Wafels van Marcel Gulickx

 MARCEL GULICKX

Bij elke nieuwjaarsviering van 

Amalia krijg ik veel complimenten 

voor de kennelijk lekkere wafels 

die ik dan bak. Ook langs deze 

weg, hartelijk dank daarvoor.

Op veler verzoek volgt on-

derstaand informatie over de 

benodigdheden en de wijze van 

bereiden. 

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

10 eierdooiers en 5 eiwitten goed 
opkloppen samen met de suiker 
(wit kloppen).
Boter en margarine smelten (niet 
te warm), dit bij het dooier-eiwit-
mengsel voegen, bloem toevoegen.

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

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

Bakken maar!

Marcel Gulickx in 2006 aan de slag in het keukentje 
van het Heemhuis. Tot en met 2007 werd de 
nieuwjaarsreceptie van Amalia nog in het Heemhuis 
gehouden.

In 2016 bakte Marcel Gulickx voor de 25e keer wafels op 
de nieuwjaarsreceptie van Amalia.
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 De Salvatorkapel: bouwkundig experiment 

Een bijzonder klokkentorentje

 ANTOON VAN TUIJL

Er is al heel wat geschreven over 

de Sint Salvatorkapel bij Nij-

hoven. Nu doet zich een goede 

reden voor om aan al die informa-

tie toch nog een en ander toe te 

voegen. In het boekje ‘Kapel van 

Nijhoven…, waar hemel en aarde 

elkaar raken’ (uitgave van de paro-

chie O.L.Vr. van Bijstand t.g.v. de 

restauratie van kapel en bidtuin), 

lezen we op bladzijde 39: ‘Pastoor 

Vekemans zet zich, samen met 

anderen in voor het herstel van de 

oude bestemming. Op de funda-

menten van het priesterkoor wordt 

de nieuwe Sint Salvatorkapel 

gebouwd. Architect pater Van der 

Laan OSB, een telg uit een roem-

rijk architectengeslacht, maakt 

een tekening’.

Ja, er is steeds beweerd dat pater 
Hans van der Laan de bouwmees-
ter is van onze Sint Salvator. Zo 
staat het overal geschreven en zo 
vertellen we het aan elkaar door. 
Nu heb ik toch een goede reden 
om daar een vraagteken bij te 
plaatsen! 
Enige tijd geleden bezorgt een at-

tent lid van Amalia mij een kopie 
met een stuk van een artikel uit het 
tijdschrift ‘Thematismos’. Ik ken 
het blad niet, maar kijk wel even 
vreemd op wanneer ik het frag-
ment lees. Vooral een tekening valt 
mij op (zie de eerste afbeelding).

Op de tekening staat het gevelto-
rentje van de Salvatorkapel twee 
keer getekend. Er zijn subtiele ver-
schillen in de onderlinge verhou-
dingen. Wat wordt er bedoeld met 
‘reconstructie van het plan Bellot’? 
Van der Laan maakte het plan 
toch! Ik wil graag weten hoe dat zit 
en ga op onderzoek uit.

Wie is Van der Laan?

Hans van der Laan is het negende 
kind in het gezin van Leonard van 
der Laan (1864-1942), architect. 

Hij vestigt zich in 1891 in Leiden. 
Een oudere broer van Hans wordt 
ook architect. Hans verblijft rond 
1921 een jaar in een sanatorium. 
Daarna werkt hij samen met zijn 
broer Jan op het kantoor van hun 
vader. Vanaf 1923 studeert Hans 
aan de Technische Hogeschool in 
Delft. Daar wordt hij sterk geraakt 
door het werk van architecten van 
naam, zoals Berlage bijvoorbeeld. 
Samen met medestudenten richt 
hij de Bouwkundige Studiekring 
op. Hans zit vol vragen over de 
vele aspecten van de architec-
tuur. Te veel daarvan komen 
onvoldoende of niet aan de orde 
in het studieprogramma dat hem 
geboden wordt. Hij blijft in meer-
dere opzichten zoekende. Voor zijn 
levensinvulling vindt hij rust in zijn 
besluit monnik te worden. 

De tekening die vraagtekens oproept.
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In 1927 treedt hij in bij de 
Benedictijnen van de Paulusabdij 
in Oosterhout. Daar studeert hij 
theologie en filosofie. In 1934 
volgt zijn priesterwijding. Vanaf nu 
spreekt men hem aan met Dom 
Van der Laan.
Al tijdens zijn studietijd is hij 
binnen de abdij werkzaam op het 
paramentenatelier. Hij ontwerpt en 
vervaardigt er liturgische gewaden 
en kerkelijke voorwerpen.

Hij blijft contact houden met enke-
le van zijn vroegere medestudenten 
en meer nog met zijn jongere broer 
Nico, die inmiddels ook architect 
geworden is. Beiden verdiepen zij 
zich steeds meer in de architec-
tuur. Teruggrijpen naar oude stijlen 
zoals men doet met neoromaanse 
en neogotische bouwwerken, kan 
volgens hen niet meer. De broers 
Jan, Hans en Nico organiseren 
studiebijeenkomsten om van 
gedachten te kunnen wisselen over 
hun groeiende inzichten.
Hans krijgt de kans zijn nieuwe ar-
chitectuurinzichten uit te proberen 
bij het realiseren van een nieuw 
gastenverblijf bij zijn eigen abdij.

Na de Tweede Wereldoorlog 
organiseert Nico van der Laan een 
cursus ‘Kerkelijke Architectuur in 
Noord-Brabant’. Broer Hans werkt 
daar aan mee. Hier begint de echte 
zoektocht naar de essentie van de 
bouwkunst. Hans redeneert: wie 
een kerk bouwt, maakt een men-

Dom Hans van 
der Laan.

senverblijf, maar tegelijk een aan 
God toegewijd huis. Het gebouw 
dient volmaakt te zijn. Zijn kijk 
op de architectuur verdiept zich 
gestaag. De cursus heeft een grote 
invloed op jonge bouwmeesters 
die eraan deelnemen. In hun werk 
tekent zich een stijl af die bekend 
wordt onder de naam ‘Bossche 
School’.

In 1960 is Hans van der Laan zo 
ver dat hij zijn inzichten publiceert 
in het boek ‘Le Nombre Plastique’. 
De Nederlandse uitgave hiervan – 
‘Het Plastische Getal’ – komt pas 
uit in 1967. Hierin beschrijft hij 
zijn ideeën over wat hij ziet als 
ideale maatverhoudingen. 

In 1968 verhuist hij naar de abdij 
van Vaals. Hij blijft zoeken naar 
meer volmaakte verhoudingen en 
vormen. De abdij die hij hier bouwt 
is van een ongelooflijke schoonheid 
en sereniteit. 

Hijzelf zegt over dit gebouw: “Het 
is van een voorname eenvoud”. De 
uiterste verfijning van zijn architec-
tonische inzichten legt hij uiteinde-
lijk vast in zijn boek ‘De Architecto-
nische Ruimte’ (1977).
Hij ontwerpt een aantal kloosters 
en kerken in binnen- en buitenland 
en gaat daarbij steeds uit van de 
verhoudingen en maten die het 
Plastische Getal hem ‘aangeeft’.
Op 19 augustus 1991 overlijdt hij.

Wie is Bellot?
 
Paul Louis Denis Bellot wordt ge-
boren op 7 juni 1876 in Parijs. Hij 
komt voort uit een architectenfa-
milie en studeert zelf ook architec-
tuur. In 1900 slaagt hij aan de 
‘Ecole des Beaux Arts’ (School voor 
Schone Kunsten). In 1901 brengt 
hij zijn verse kennis in de praktijk. 
Hij bouwt zijn eerste kerk.
In 1902 treedt hij toe tot de orde 
van de Benedictijnen van Solem-
nes. 

Die zijn tengevolge van Franse an-
tiklerikale wetten verbannen naar 
het Engelse Wright. Vanaf 1906 
neemt hij zijn architectenwerk 
weer op. Hij krijgt namelijk het 
verzoek om voor Nederlandse or-
degenoten een abdij te bouwen in 
Oosterhout. Door geldgebrek halen 
de monniken een bouwmeester uit 
de eigen gelederen. 

Hij komt naar Oosterhout en 
verdiept zich in de Nederlandse 
bouwkunst. Het werk van H.P. 
Berlage en P.J.H. Cuypers maakt 

Kloosterkerk in Vaals.

Dom Paul 
Bellot.

Door Bellot ontworpen kloostergang in 
Oosterhout.
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grote indruk op hem. Hij kiest er 
bewust voor om naar Nederlandse 
gewoonte te bouwen in baksteen. 
Vanaf 1921 leidt hij vanuit de 
abdij een architectenbureau met 
H.C. van de Leur als assistent. Hij 
ontwerpt vooral kerken. In de Ne-
derlandse bouwwereld blijft hij zich 
een buitenstaander voelen. Dat 
brengt hem ertoe om in 1928 naar 
Frankrijk te verhuizen (N.B. in het 
laatste jaar van zijn verblijf in Oos-
terhout zal hij Dom van der Laan 
gekend hebben. Die trad namelijk 
in 1927 in!). Ook daar bouwt hij 
kerken en kloosters. In 1934 gaat 
hij naar Canada om er lezingen 
en cursussen te verzorgen. Daar 
krijgt hij een zodanige invloed op 
een aantal jonge architecten dat er 
een bouwstijl ontstaat die de naam 
‘Bellotisme’ krijgt.
Hij zoekt heel sterk naar harmo-
nie in zijn maatvoering. Daartoe 
past hij steeds de wetten van de 
gulden snede toe. Hij vindt dat een 
gebouw goed in de omgeving moet 
passen. Dat is voor hem de reden 
geweest om in Nederland baksteen 
te gebruiken. De buitenkant van 
zijn bouwwerken houdt hij bij 
voorkeur eenvoudig. De binnen-
kant mag van hem rijk versierd 
zijn, maar dan wel met respect 
voor de gebruikte, bewust gekozen 
materialen. Hij streeft ernaar de 
mensen in de kerk vrij zicht te 
geven op het altaar. Daarom zoekt 
hij naar constructies die het mo-
gelijk maken de zuilen ver naar de 
buitenkant te plaatsen. Alle maten 
worden berekend volgens de regels 
van de gulden snede. Zonder de 
vroegere bouwkunst te veroordelen 
of te minachten, zoekt hij naar 
vernieuwingen. Zijn stelling luidt: 
vernieuw de traditie! 
Dom Paul Bellot overlijdt in 
Montreal op 5 juni 1944.

De gulden snede

In Van Wirskaante van december 
2010 kunt u een artikel vinden 
over dit onderwerp van de hand 
van Jes Seegers.
Het begrip gulden snede zou 
je kunnen vertalen als ‘gouden 
verhouding’. Het komt neer op 
bepaalde verhoudingen tussen de 
lengte en de breedte van een vlak 
(A : B = A + B : B. Dit komt neer 
op de verhouding 1 : 1,618...). 
De natuur zit vol met gulden snede 
verhoudingen.
De Griek Euclides (325 – 265 
v.Chr.) hield zich al hier ook al mee 
bezig. De gulden snede wordt al 
eeuwen toegepast. Ze is terug te 
vinden in de Piramide van Cheops, 
in de Acropolis en in tal van andere 
oude beroemde gebouwen.

Leonardo da Vinci doet onderzoek 
naar de lichaamsverhoudingen van 
de mens zoals een zekere Vitruvius 
die eerder beschreef. Beroemd is 
zijn tekening van een mensen-
figuur, die met gespreide armen 
en benen in een cirkel en in een 
vierkant staat. 

Allerlei lijnen en vlakken laten de 
onderlinge verhoudingen tussen 
de lichaamsdelen zien. Ze blijken 
te voldoen aan de gulden snede. 
Mogelijk dat daardoor de mens 
altijd een goed gevoel heeft bij 

vlakverdelingen die voldoen aan 
zijn eigen verhoudingen; aan de 
gulden snede dus.
Wist u trouwens dat uw pinpas ook 
de maten van de gulden snede op 
een haar na benadert?

In de architectuur kan de gulden 
snede een belangrijke rol spelen 
bij het ontwerpen van gevels, 
plaatsing en maten van ramen en 
deuren, dakhellingen, enzovoort.
Dom Paul Bellot maakte bij zijn 
bouwontwerpen sterk gebruik van 
de gulden snede. Het uitwerken 
van gewelfbogen en dergelijke 
vroeg dan ook om ingewikkelde 
tekeningen.

Het plastische getal

De gulden snede is bepalend voor 
de verhoudingen in het platte vlak. 
Voor Dom Hans van der Laan is 
dat niet voldoende om vormen te 
vinden die hem bevredigen. Hij 
zoekt naar ruimtelijke verhoudin-
gen in zijn architectuur die door de 

De Acropolis.

Menselijke verhoudingen volgens 
Vitrinius en Da Vinci.
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mens in het algemeen als aange-
naam ervaren worden.
Deze aangename verhoudingen 
vindt hij stap voor stap bij het 
ontwikkelen van wat hij ‘het plasti-
sche getal’ noemt. 
FOTO 05.08 Niet te klein a.u.b.
Zoals gezegd, de gulden snede 
doet zich voor in het platte vlak. 
Een architect werkt echter drie-
dimensionaal. Hij schept ruimte. 
Dom van der Laan bedenkt voor 
zijn bouwwerken een geheel van 
verhoudingen met een harmoni-
sche samenhang. Je zou mogen 
zeggen dat de verhoudingen met 
elkaar rijmen. Het plastische 
getal is hiervoor een sleutel. Het 
is een stelsel van maten dat past 
bij de menselijke waarneming. 
Hier horen lange berekeningen 
en ingewikkelde formules bij. Die 
laten wij aan deskundigen. Voor 
ons volstaat, lijkt mij, het doel dat 
de monnik nastreeft. Hij wil, naar 
eigen zeggen, de werkelijkheid 

bevattelijk en weldadig maken voor 
de mens. 

Ik vond ergens een citaat waaruit 
op te maken valt dat Dom van der 
Laan mogelijk op het spoor van 
zijn zoektocht gezet is door een 
oude fabel. Die vertelt het vol-
gende. Een koning uit een ver land 
draagt zijn rijk over aan zijn zoon. 
Die zoon krijgt daarbij het volgende 
advies van zijn oude vader. Zorg 
ervoor dat je volk veel zingt en 
goed bouwt. Wanneer je volk de 
tijd goed indeelt door muziek te 
maken en de ruimte goed ordent 
door mooi te bouwen, dan zullen 
de harten van de mensen in har-
monie zijn en er zal rust heersen in 
je koninkrijk.
Het is bekend dat de Benedictijnen 
veel aandacht besteden aan de 
gregoriaans kerkgezangen. Dom 
van der Laan heeft daarvoor grote 
belangstelling getoond. Hij combi-
neert muziek en bouwkunst dus en 

volgt daarmee het advies van de 
oude koning.

En nu de Salvatorkapel 

In het begin van zijn kloosterperi-
ode houdt Dom van der Laan zich 
bezig met het ontwerpen en maken 
van voorwerpen voor de eredienst. 
Hij bedenkt - naar zijn eerder ver-
worven maar nog niet uitgekristal-
liseerde vormideeën - kerkmeubels. 
Zelf zegt hij daarover: “Toen ik in 
het noviciaat (voorbereidingsperi-
ode op het kloosterleven) het ont-
werp moest maken voor nieuwe 
koorbanken in de abdijkerk, nam 
ik mijn toevlucht tot de toren van 
Utrecht die ik als laatste verwor-
venheid uit de wereld meege-
bracht had. 

Na een jaar stonden zij in de kerk 
en ook de zetel van vader abt, 
alles volgens dezelfde telkundige 
verhoudingen, maar het effect 

Vergelijking tussen Gulden Snede en Plastische Getal.
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De domtoren in Utrecht als inspiratiebron.

was erg schraal. Het laatste 
tekende ik de bidstoel van de abt, 
maar toen was er intussen iets ge-
beurd. De pastoor van een dorpje 
in de buurt (Baarle-Nassau) was 
bezig op de fundamenten van een 
afgebroken gotisch kerkje, althans 
op die van het koor, een devotie-
kapel te bouwen. Een aannemer 
en enkele metselaars besteedden 
daar hun vrije tijd aan. Ze waren 
ongeveer anderhalve meter hoog, 
toen ze geen raad meer wisten 
met de voorgevel vooral omdat 
de pastoor er een klokkentorentje 
bovenop wilde hebben. 

De pastoor kwam pater Bel-
lot raadplegen die toen echter 
al voorgoed naar Frankrijk was 
vertrokken; vandaar stuurde vader 
abt mij naar de spreekkamer want 

kundige opdracht en het was niet 
zonder passie dat  ik er mij op 
wierp. De novicenmeester stond 
mij echter maar een half uur 
per dag toe om eraan te werken, 
tussen de ochtendconferentie en 
het middagmaal. Gedurende twee 
of drie weken waren dat uren 
van intense inspanning. Met de 
toren van Utrecht voor ogen en de 
gulden snede van pater Bellot in 
mijn achterhoofd, zocht ik naar 
het vaste uitgangspunt voor het 
ontwerp. Het probleem spitste 
zich toe op het vlakke van het 
geveltje en het volumineuze van 
het torentje, waarvan de derde 
dimensie, ik weet niet meer hoe, 
mij op het spoor bracht hoe de 
gulden snede te corrigeren. Ik 
herinner mij alleen het moment 
bij het gaan naar de refter, op 
enkele meters van de deur, dat 
ik een helder inzicht kreeg in 
wat later de grondverhouding zou 
heten, en maakte daarna onder 
het eten de berekening van de 
maten van het stelsel dat eruit 
voortvloeide. Ze lagen vlak tegen 

Pastoor Vekemans, ‘de pastoor van 
een dorpje in de buurt (Baarle-
Nassau)….’.

ik zou het ook moeten weten. Dit 
was dus mijn eerste echte bouw-

Een harmonieuze gevel.
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Ontwerp voor de voorgevel van 
de Salvatorkapel met onderlinge 
verhoudingen.

de telkundige verhoudingen van 
de Utrechtse toren aan. 

Nooit zal ik de ervaring vergeten 
de vaste grondslag te hebben 
gevonden waar ik mijn hele 
Delftse tijd naar had gezocht. 
Zij sloot die periode voorgoed af 
en zelfs de gehele periode van 
mijn jeugd. Eenzelfde moment 
beleefde ik toen in februari 1976 
het laatste punt van les XIV van 
de ‘De architectonische ruimte’ 
werd geformuleerd, waardoor de 
gehele theorie onder woorden was 
gebracht. 
Na 1929 volgde een periode 
waarin ik alles opmat wat mij 
onder ogen kwam, om die 
grondverhouding te verifiëren en 
geheel onder de knie te krijgen. 
Het eerste wat ik echter tekende 
was een bidstoel vóór de zetel van 
vader abt in het koor en de indruk 
was niet schraal meer”.  

Uit deze aantekeningen van Dom 
van der Laan zelf, blijkt duidelijk 
dat het klokkentorentje van onze 

Salvatorkapel het allereerste bouw-
werk is waarin de verhoudingen 
van het plastische getal werden 
toegepast. Wij lezen ook welke 
vreugde hij beleefde aan het in-
zicht dat hij kreeg bij het bedenken 
van de verhoudingen van het klok-
kentorentje.

In de praktijk blijkt dat Dom van 
der Laan zijn verhoudingenschema 
niet exact op ons torentje heeft 
kunnen toepassen. Het is namelijk 
zo klein van formaat dat de maten 

De huidige Salvatorkapel. Foto A.v.Tuijl

van de bakstenen die nauwkeurige 
toepassing in de weg stonden. Een 
feit blijft, dat deze begaafde archi-
tect bij het ontwerpen van dit klok-
kentorentje op het spoor kwam van 
bouwverhoudingen die later unieke 
bouwwerken opgeleverd hebben. 
Hij beschreef zijn ontdekkingen in 
boeken als ‘Het plastische getal’ en 
‘De architectonische Ruimte’. Deze 
werken gaan, in meerdere talen 
vertaald, de hele wereld over. De 
betrokkenheid van Dom Bellot bij 
de ontwikkeling van de Salvatorka-
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pel kan niet worden aangetoond. 
Mensen die zijn archief beheren, 
vinden daarin geen schetsen van 
onze kapel. Zo vernemen we van 
Liz Dewitte uit Eindhoven. Zij kent 
het werk van de twee monniken 
zeer goed.

Feest in Baarle

In 1930 heeft de parochie van 
Onze Lieve Vrouw van Bijstand in 

Baarle-Nassau meervoudig reden 
om feest te vieren. We vinden 
hierover in het Memoriaalboek uit 
het archief van de parochie het 
volgende verslag.
‘Op 29 september werd een drie-
ledig feest gevierd in de parochie 
van Baarle-Nassau, namelijk het 
zilveren priesterfeest van Zeer 
Eerwaarde Heer Pastoor J.A. Ve-
kemans, tegelijk met de onthul-
ling van het H.Hartbeeld en van 

de St. Salvatorkapel welke beide 
panden door de parochianen aan 
de Herder als geschenk werden 
aangeboden. ‘s Morgens had na 
de plechtige H.Mis de onthulling 
van het H.Hartbeeld plaats onder 
grote toeloop van volk met de as-
sistentie van J. Jacobs, kapelaan 
en van P. Gulickx, missieoverste, 
welke beiden van Baarle afkom-
stig zijn.
Na het Lof trok een stoet, name-

Processie naar de kapel op Nijhoven. Foto P. de Greef
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lijk geheel de parochie en vele 
vreemdelingen naar Nijhoven om 
de kapel in te zegenen. 

De Hoogeerwaarde heer Deken 
uit Bavel, Dr. P.Dirckx deed zelf 
de inzegening. Het volk zong 
geestdriftig mee. Nog nooit bij 
mensenheugenis is in Baarle zulk 
een echt volksfeest gevierd. 
Achter de eerste steen is een 
oorkonde ingemetseld.
Nog moet gemeld worden dat 
burgemeester Mensen het, als 
strijdend met de wet achtend, 
verbood een processie op Hol-
landse grond te houden. Met des 
te meer geestdrift speelde de 

harmonie op de Belgische grond. 
Misschien zal in de toekomst 
deze zaak wel geregeld worden 
met de kerkelijke en de burger-
lijke overheden, opdat op die 
wijze de aloude processie kunne 
hersteld worden’.

De volksmond weet nog te vertel-
len dat ook hier de mensen weer 
een typisch Baarlese oplossing 
wisten te vinden. Wie de Ka-
pelstraat volgt, gaat met regelmaat 
de grens over. Er liggen meerdere 
enclaves die men in deze straat 
passeert. Op de Belgische delen 
schijnt men mooi in het proces-
siegelid gelopen te hebben. 

Kwam men echter op Nederlands 
grondgebied dan verbrak men 
de processievolgorde om in los 
verband te gaan lopen. Ook de 
harmonie verbrak haar marcheer-
verband blijkbaar. Zo was er op de 
‘Hollandse grond’ van een proces-
sie geen sprake!
De parochie gaf bij de plechtige in-
wijding van het H. Hartbeeld en de 
St. Salvatorkapel een gedachtenis-
prentje uit. Dankzij een schenking 
van een van onze leden kunnen 
wij dat hierbij laten zien.

Afbeeldingen uit ‘Themathismos’ en 
uit archief van Amalia, tenzij anders 
vermeld.

Tekstzijde van het gedachtenisprentje.Voorzijde van het gedachtenisprentje.
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Het veldwerk zit erop, 
maar de archeologen zijn nog lang niet klaar.

Graven op het tracé van de rondweg (4)
 HARRY BENSCHOP

Precies volgens planning vonden 

de laatste veldwerkzaamheden in 

de weken voor kerst plaats. De 

kantoorruimte aan de Geerstraat 

van waaruit het veldwerk is geco-

ordineerd en de eerste resultaten 

verwerkt, is de vrijdag voor kerst 

leeggeruimd. Maar de archeologen 

zijn nog zeker twee jaar bezig met 

de afronding van het onderzoek.

“Voor buitenstaanders is het werk 
van archeologen op twee momen-
ten interessant”, steekt Bart Van 
der Veken van wal. Zoals de vorige 
keren praat hij mij ook nu weer bij 
over het archeologisch onderzoek 
dat begin vorig jaar is begonnen 
op het tracé van de rondweg rond 
Baarle. “Bij het veldwerk en als het 
eindrapport verschijnt.”

Niets meer te zien

Tijdens het veldwerk is er altijd 
wel wat te zien. “We hebben veel 
aanloop gehad bij het werk”, kijkt 
Bart terug op afgelopen jaar. “Men-
sen uit Baarle. Wandelaars met of 
zonder hond, fietsers, grondeigena-
ren die toch wel eens wilden weten 
wat er op hun grond is gevonden. 
De vaste ploeg heeft ze allemaal 
met veel plezier te woord gestaan. 
Door de artikeltjes in Van Wirs-

kaante is de belangstelling voor 
wat er gebeurt, en wat er te zien 
is, zeker aangewakkerd. Dat was 
ook onze bedoeling: het is eigenlijk 

een werk zonder weerga, in de tijd 
maar ook wat betreft de vondsten. 
Het zou jammer zijn als dat zo 
maar voorbij glijdt. Als we aan het 

Volop actie…..

….niets meer te zien.
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graven zijn kan men de vondsten 
met eigen ogen zien, na het werk 
is er in het veld niets meer wat 
eraan herinnert.” 
Van verschillende kanten is aan 
Amalia gevraagd of er niet op de 
een of andere manier ter plekke 
blijvend aandacht kan worden 
besteed aan wat er op het tracé 
is gevonden. Om zo duidelijk te 
maken in welke perioden Baarle 
werd bewoond en hoe het er bij 
het veldwerk uit zag. “Je kunt geen 
route met tientallen bordjes langs 
de verschillende vindplaatsen 
maken. Dat voegt weinig toe. Er is 
ook niets meer te zien. Alle sporen 
uit het verleden zijn niet zozeer 
toegedekt, ze zijn ten behoeve van 
het onderzoek vergraven”, geeft 
Bart als antwoord. “Als wij zijn 
langs geweest, zit er niks meer in 
de grond.”

Over honderd jaar

Het veldwerk trok ook veel belang-
stelling van professionals. “Voor 
een deel zonder meer te verkla-
ren uit de vele vondsten die zijn 
gedaan. Ook echt unieke vondsten 
zoals de pot uit de Rössencultuur 
bijvoorbeeld, en de vuursteenvind-
plaats.” Bart vervolgt: “Wat ook 
zeker bij het bezoek heeft meege-
speeld, is dat het om een onder-
zoek in twee landen gaat. Dat is 
op zich al uniek. Landen met een 
eigen werkwijze op archeologisch 
gebied. De driewekelijkse overleg-
gen die we tijdens het veldwerk 
met alle betrokken diensten heb-
ben gehad, waren zonder uitzon-
dering levendig. Wat het onderzoek 
ook bijzonder maakt is dat we 
het hebben uitgevoerd met drie 
verschillende bedrijven, samen in 
één goed geolied team.”
Maar de archeologen zijn zoals 
gezegd bepaald nog niet klaar. De 

komende maanden staan in het 
teken van het maken van een ‘eva-
luatieverslag’. “Dat evaluatieverslag 
is een belangrijk deel van de lopen-
de opdracht”, geeft Bart Van der 
Veken aan. “Ieder groot veldwerk 
wordt afgesloten met zo’n verslag. 
Daarin wordt aangegeven wat er is 
gevonden. En nog belangrijker, wat 
specialistische uitwerking behoeft. 
Maar ook wat niet verder hoeft 
te worden uitgewerkt. Dit wordt 
gepresenteerd in de vorm van een 
advies aan de opdrachtgever, in dit 
geval de provincie Noord-Brabant. 
Uiteraard ook na goedkeuring van 
de bevoegde overheid, en in dit ge-

val twee overheden, aangezien het 
een grensoverschrijdend onderzoek 
betreft.”

Uiteindelijk wordt het archeolo-
gisch onderzoek pas afgesloten 
met de presentatie van een ‘ba-
sisrapportage’. Bart geeft met één 
zinnetje aan waaraan zo’n eindrap-
port in zijn ogen moet voldoen: 
“Over honderd jaar moet nog altijd 
duidelijk zijn wat er is gevonden en 
welke conclusies er honderd jaar 
eerder aan zijn verbonden.” Met 
andere woorden, anderen moeten 
er dan zo mee aan de slag kunnen.  

Evaluatieverslag

“Het verslag waar we de komende 
maanden aan gaan werken, wordt 
er een dat bol staat van getallen: 
ruim 20.000 stuks vuursteen, 
11.500 stuks handgevormd aar-
dewerk, zoveel werkputten, zoveel 
structuren, uit die en die tijd, en ga 
zo maar door…..”, vervolgt Bart. 

De zeefkruiwagen.

Sorteren en tellen.
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“En natuurlijk de kaartjes zoals ze 
ook weer in deze Van Wirskaante 
staan, maar dan wel wat uitge-
breider. En gedetailleerder.” Per 
vindplaats – er zijn er achttien op 
het tracé van de rondweg – wordt 
alles in het evaluatieverslag weer-
gegeven.
“Normaal wordt het veldwerk 
zo snel mogelijk uitgevoerd, de 
vondstverwerking (vondsten was-
sen, drogen en uitsplitsen) en tech-
nische uitwerking doen we erna. 
Nu hebben we ervoor gekozen 
een deel van die eerste uitwerking 
gelijk oplopend met het veldwerk 
te doen. Anders zou het te lang du-
ren”, verklaart Bart het verschil in 
werkwijze. “De komende maanden 
gaan we alle verzamelde data nog 
wel grondig nalopen.”

Op een van de laatste dagen van 
het veldwerk tref ik Simone Bloo, 
vondstdeskundige prehistorisch 
aardewerk, op het kantoortje in de-
Geerstraat. Samen met Fréderique 
Reigersman, de vondstdeskundige 
Romeins aardewerk, is ze druk 
bezig. Zakje voor zakje, met scher-
ven en ander vondstmateriaal, 
glijdt door hun handen, worden 
‘gescand’: “We beoordelen of we 
er later nog wat mee moeten”, legt 
Simone het doel van haar werk 
uit. “Dit zakje bijvoorbeeld, met 18 
scherven, kan ik daar een pre-
cieze datering aan geven? Bijvoor-
beeld 600 v. Chr.? De komende 
maanden ga ik kijken waar deze 
scherven precies zijn gevonden. En 
stel ik mij de vraag of er een relatie 
gelegd kan worden met de struc-
tuur (een woning, spieker enz.) die 
ter plaatse is blootgelegd. En stel 
ik me de vraag of nader onderzoek 
zinvol kan zijn. Dat kost geld. 
Moet dus ook een meerwaarde 
hebben. Wat is die meerwaarde 
dan? Kan ik met andere woorden 

de opdrachtgever ervan overtuigen 
dat de kosten ten behoeve van de 
eindrapportage gemaakt dienen te 
worden.” 
Met dit voorbeeld geeft Simone 
haarfijn aan waar de archeologen 
nu mee bezig zijn. Niet alleen 
het veldwerk zo goed mogelijk 
vastleggen , maar ook de provincie 
Noord-Brabant als opdrachtgever 
voor het archeologisch onder-
zoek, nut en noodzaak van verder 
onderzoek aangeven. “Dat gebeurt 
in de vorm van een advies, een 
voorstel tot uitwerking”, geven Bart 
en Simone in koor aan. “De be-
voegde overheden en de provincie 
beslissen uiteindelijk wat er voor 
de eindrapportage nog aan werk 
wordt verricht.” 
Niet alles hoeft verder te worden 
onderzocht: “Enkele zakjes kunnen 
eigenlijk direct ter zijde worden 
gelegd”, geeft Simone nog aan. 
“Dan komt in de eindrapportage 
bijvoorbeeld bij een structuur te 
staan waarin vondstmateriaal uit 

de ijzertijd is gevonden: vermoede-
lijk ijzertijd.”

Bart vertelt dat het evaluatieverslag 
in mei wordt gepresenteerd aan de 
provincie en de bevoegde over-
heden. “Hierna weten wij hoe de 
uitwerking, onze vervolgopdracht 
er uit zal zien.” 

Droog wetenschappelijk

We zullen nog zeker twee jaar 
moeten wachten op de eindrap-
portage. “Bereid je er maar op voor 
dat het een ‘droog wetenschap-
pelijk rapport’ wordt”, zegt Bart 
serieus. “Naast een goede inven-
tarisatie komen er vragen in aan 
bod als: Welke activiteiten hebben 
zich in de streek afgespeeld en hoe 
werd er gewoond? Zijn er meerdere 
fasen te onderscheiden? Het levert 
ook gegevens op voor als er op 
andere locaties in Baarle archeo-
logisch onderzoek moet plaatsvin-
den, bijvoorbeeld dat je rekening 

De archeologen vonden ook een Jezus-beeldje.



van wirskaante 2016/1       29

moet houden met het tijdvak 
mesolithicum.” Daarbij doelt hij op 
de vuursteenvindplaatsen bij het 
ven op Boschoven. “Of dat je moet 
rekening houden met zoiets als de 
Rössencultuur”, vult Simone aan. 
Zij rijdt die dag met de twee grote 
potten die op de Open Dag in de 
kapel van Nijhoven te zien waren, 
achterin haar auto naar haar kan-
toor in Den Bosch. Wanneer gaan 
we die terugzien in Baarle?

Graf

Wie er geld op had ingezet, kende 
de laatste weken van het veldwerk 
angstige momenten. “Pas na tien 
maanden graven, twee weken voor 
het einde van het project, werd een 
eerste graf ontdekt. Uit de bronstijd 
of ijzertijd”, vertelt Bart. Hij was er 
zelf bij toen het werd blootgelegd. 
Het is een merkwaardige structuur. 

Vermoedelijk zijn het twee graven: 
“Allereerst een kringgreppel, een 
cirkelvormige structuur. Om de 
plek waar de crematieresten aan 
de aarde zijn toevertrouwd, is een 
greppel gegraven.” Min of meer op 
dezelfde plek hebben de onder-
zoekers nog een graf ontdekt. “We 
vermoeden dat het een zogenaamd 
langbed betreft”, schat Bart. Om 
het voor de archeologen nog wat 
onoverzichtelijker te maken is op 
dezelfde plek in de Middeleeuwen 
ook nog eens gewoond.

Nog even over het graf: in die tijd 
werden de mensen gecremeerd. 
Bart: “We vinden nog wel eens 
sporen van een brandplaats. 
Botten zijn witgeblakerd door 
de temperatuur die tot boven de 
800 graden kon oplopen. De 
wijze van begraven wil nog wel 
eens verschillen. Soms werden 

de crematieresten in een kruik of 
urn bewaard.” De archeologen 
vermoeden dat in andere gevallen 
de resten in een stoffen doek of in 
een container van vergankelijk ma-

De graven direct na aanleg van het vlak; de bak van de kraan is nog te zien.

De stenen bijl is ongeveer 15 cm 
groot.
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teriaal werden gelegd. “Wat we in 
zo’n geval terugvinden, noemen we 
een crematiebol of -concentratie. 
Dat was ook hier het geval.”

Bijlen

In de laatste maanden zijn nog en-
kele leuke vondsten gedaan. Inne 
Van Kerkhoven van bureau ADC 
ArcheoProjecten vond een stenen 
bijl. “Hij stak er met zijn kontje 
uit. Het is mijn leukste vondst op 
de rondweg.” Inne is ook lid van 
het kernteam dat gedurende tien 
maanden het veldwerk voor zijn 
rekening heeft genomen. De bijl 
is ongeveer 15 cm groot. (zie foto 
op pag. 29) “We vonden hem in 
een paalkuil. Dat is eigenlijk wel 
bijzonder. Want meestal duiken ze 
op aan het maaiveld. 
Vlakbij de Turnhoutseweg hebben 
de archeologen nog een bijl gevon-
den. Een ijzeren bijl dit maal. Bart 
was de ‘gelukkige’. “IJzeren bijlen 
worden niet vaak teruggevonden. 
Eigenlijk heel logisch. Als je ze 
niet meer kon gebruiken, werden 
ze vroeger omgesmolten.” De ge-
vonden bijl verkeert in een op het 

eerste zicht slechte conditie, maar 
dat is normaal voor een ijzeren 
voorwerp. “Dezelfde dag hebben 
we het blok ijzer, zo kan je de bijl 
het best omschrijven, naar het labo 
gebracht om te stabiliseren. Die 
gaat vermoedelijk voor een half 
jaar in een ontzoutingsbad.”
Op de plek waar de ijzeren bijl is 
gevonden, zijn vier huisplattegron-
den en talrijke spiekers (gebouw-
tjes op palen waar de voorraad 
werd bewaard) aangetroffen, 
vermoedelijk uit de late ijzertijd. 
“Het is een gebouwtype dat opvalt. 
Vierbeukig, typisch voor die peri-
ode”, geeft Bart nog aan. De bijl is 
gevonden in een zespalige spieker. 
“Hij is daar bewust achtergelaten, 
hij is er zeker niet zomaar ingesuk-

keld. Peter van den Broeke heeft 
daar veel onderzoek naar gedaan, 
naar verlatingsoffers en bouwof-
fers.”

Nijhoven

Uit een potstal van een woon-
stalboerderij die op Nijhoven is 
blootgelegd, kwam een bronzen 
voorwerp tevoorschijn. Het heeft 
een groen metalen schijn. “Wat 
het precies is, is onduidelijk. Het 
is zeker Romeins. Het kan de 
onderkant van een wapen, van 
een speer of lans zijn. Maar mis-
schien ook wel een onderdeel van 
een kar”, gist Bart. Er hebben nog 
geen deskundigen naar gekeken. 
Waarschijnlijk is het destijds 
gewoon verloren. Gudrun Hensen, 
zij vervangt Marlien Janssens van-
wege zwangerschapsverlof, heeft 
het ‘bronzen voorwerp’ ook gezien: 
“Het is niet iets om in je hand te 
houden. Daarvoor is het te klein. 
Misschien een voetstuk voor een 
speer”, houdt zij het op.

De laatste weken van het veld-
werk waren de archeologen even 
teruggekeerd op Nijhoven. “Bij 
het proefsleuvenonderzoek was 
daar alleen bebouwing uit de 
Middeleeuwen aangetroffen, geen 
Romeins.” Bart heeft dit proefsleu-
venonderzoek in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant zelf zo’n 
acht jaar geleden uitgevoerd, om 
een eerste indruk te geven van 
waar wel of niet vervolgonder-
zoek op het tracé van de rondweg 
gewenst is. “Provinciaal archeoloog 
Martin Meffert had al aangege-
ven: het kan niet bestaan dat 
hier geen Romeinse bewoning is 
geweest. Hij heeft gelijk gekregen. 
Bij Nijhoven is tenminste één 
bewoningscluster uit de Romeinse 
tijd aangetroffen, waaronder drie 

De ijzeren bijl zat in de paalkuil van een spieker.

In slechte staat.



van wirskaante 2016/1       31

boerderijen met potstallen.” Bart 
voegt er nog aan toe: “Het dateert 
uit de midden-Romeinse tijd, 150 
jaar na Chr. ongeveer. Echt ‘vol-
bloed’-Romeins dus.” Het kaartje 
van de vindplaats Nijhoven dat in 
Van Wirskaante 2015-3 stond, is 
opnieuw ingetekend. 

“Dat opnieuw intekenen zal de ko-
mende tijd nog wel eens gebeuren. 
In de uitwerking kunnen andere 
interpretaties naar voren komen. 
Zoals we nu bij het onderzoek 

op de rondweg in Baarle hebben 
gewerkt, is uniek. Tussentijds 
resultaten naar buiten brengen, 
dat gebeurt niet vaak. Vanwege de 
lange duur van het werk en de vele 
betrokken partijen, was het ook 
voor onszelf noodzakelijk om de 
resultaten voorlopig vast te leggen 
op de manier zoals we nu hebben 
gedaan”, besluit Bart. 
Mooi meegenomen dat we die ‘eer-
ste resultaten’ in Van Wirskaante 
mochten publiceren, met de des-
kundige uitleg van de archeologen.

De kaartjes aangevuld

In de laatste maanden waren de 
archeologen nu eens hier en dan 
weer op een heel andere plek op 
de rondweg te vinden. Bart blikt 
nog eens terug op het veldwerk: 
“In het eerste half jaar konden 
we van noord naar zuid meer-
dere vindplaatsen netjes achter 
elkaar, aan één stuk, onderzoeken. 
Daarna werd het lastiger. Enkele 
natte plekken hadden we in het 
voorjaar doorgeschoven naar de 
zomer. Dan is het makkelijker én 
minder kostbaar om er te werken. 
Dat was bijvoorbeeld het geval 
bij de vuursteenvindplaats op 
Boschoven. Om boeren de tijd te 
geven hun gewassen van het veld 
te halen, moesten we ook wel 
eens een gedeelte overslaan. Later 
moesten we dan terug. Ook bij de 
kapel van Nijhoven hebben we op 
het laatst nog wat kleine werkput-
ten gemaakt.”

‘Misschien het voetstuk van een speer?’

Op vindplaats 16 is in een van de twee 
boomstamwaterputten een weggegooide putmik gevonden. 
De tekening komt uit ‘Kroniek van de Kempen’. 
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Twee nummers terug hebben we 
in Van Wirskaante drie kaartjes 
opgenomen die vanaf de Alphense-

weg tot Nijhoven een eerste indruk 
gaven wat er ‘van noord naar zuid’ 
op het tracé van de rondweg is 

blootgelegd. In dit nummer vullen 
we het beeld aan voor de overige 
vindplaatsen: bij Boschoven en 
vanaf Nijhoven tot aan de Turn-
houtseweg.

Vindplaats 1/2 (a): Aan weerszij-
den van de weg (Boschoven) zijn 
boerderijen uit de Late Middeleeu-
wen (circa 1450) en de Nieuwe 
Tijd (circa 1800) aangetroffen. Er 
is veel over elkaar heen gebouwd: 
heel veel sporen op een klein op-
pervlak.

Vindplaats 2, 3 en 4 (b): In dit 
traject zijn enkele vuursteenvind-
plaatsen aangetroffen rond een 

Nederlands-Belgische grens

legenda
structuur

vlaktekening

puttenplan

Boschhoven

0            40 m
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he

ns
ew

eg

a: laatmiddeleeuwse en
nieuwetijdse bewoning

b: ven met vuursteen-

vindplaatsen

c: ontginnings-
kuilen

d: bewoningssporen uit de ijzertijd en middeleeuwse erven

e: bronstijd- en
ijzertijderven

De andere boomstamwaterput op vindplaats 16 is met 
bronbemaling opgegraven.

Van Boschoven tot Alphenseweg.
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ven. Het onderzoek wijst nu uit dat 
deze plaats in het mesolithicum als 
tijdelijke verblijfplaats is gebruikt.

Vindplaat 5 (c en d): Naast bewo-
ning in de ijzertijd hebben hier in 
de (volle) middeleeuwen heel veel 
boerderijen gestaan. In de ‘ontgin-
ningskuilen’ is vanaf de Middeleeu-
wen klei gewonnen.

Vindplaats 12/Nijhoven (f en g): 
Aan beide zijden van Nijhoven 
bevinden zich bebouwingsclus-
ters uit de Middeleeuwen. Meer 
naar de kapel toe is Romeinse 
bewoning aangetroffen. Overigens 

Nederlands-Belgische grens
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Reth

Ten zuiden van Nijhoven.

Wirskaante 2015-3), voor hebben 
gediend. Dit zal pas duidelijk wor-
den na specialistisch onderzoek, 
in de uitwerkingsfase met andere 
woorden.

Vindplaats 13 (f en g): De Ro-
meinse bewoning en Middeleeuw-
se erven van vindplaats 12 lopen 
door in vindplaats 13. 

Vindplaats 14 (i): Op deze vind-
plaats is bewoning uit de ijzertijd 
aangetroffen.

Vindplaats 15 (j): Ten noorden 
van de Reth is een boerderij uit de 
Nieuwe Tijd gevonden, met verder 
nog verschillende waterputten en 
een erf- of perceelsscheiding.

Vindplaats 16 (k): Het gebied 
ten zuiden van de Reth is druk 
bewoond in de middeleeuwen. 
Er is ook bewoning in de ijzertijd 
geweest. 

Vindplaats 17 (l, m en n): In deze 
vindplaats is het graf (brons/ijzer-
tijd) aangetroffen. Ook kwam de 
enclavegrens weer in beeld. Verder 
loopt de bewoning uit de ijzertijd 
en middeleeuwen door.
 
Vindplaats 18 (o en p): Op de 
laatste vindplaats tegen de Turn-

Midden op de foto een 9-palig gebouwtje (vindplaats 16).

is nog steeds niet geweten waar 
de kuilen die achter de kapel van 
Nijhoven zijn aangetroffen (zie Van 
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Van de Reth tot aan de Turnhoutseweg.

houtseweg aan is alleen bewo-
ning uit de ijzertijd aangetroffen. 
Helemaal aan de rand liggen nog 
enkele middeleeuwse sporen.

Nog tien 
vuursteenvindplaatsen

Het kan je bijna niet ontgaan zijn 
dat de archeologen op één plek 
lang bezig zijn geweest: op Bo-
schoven waar de weg afbuigt van 
het Bels Lijntje. Eerder onderzoek, 
acht jaar geleden, bracht daar op 
de flank van een laagte een moge-
lijke vuursteenplaats aan het licht. 
Op slechts enkele vierkante meters 

Op 11 augustus 2015 is het vuursteenonderzoek 
van start gegaan.

werd toen veel vuursteen aange-
troffen plus wat natuursteen. Alle 
aanleiding voor verder onderzoek.
“Niet voor niets”, concluderen 

Frieda Zuidhoff en Femke Vermue 
nu. Zij zijn beiden verbonden aan 
ADC ArcheoProjecten. Frieda heeft 
mij voor de vorige Van Wirskaante 
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al het een en ander uitgelegd over 
de nabijgelegen laagte, een ven. 

Vanaf half augustus tot eind 
november heeft een team van ar-
cheologen en veldmedewerkers de 
zone rond het ven heel nauwkeurig 

Laagje voor laagje wordt afgegraven.

Overzicht van de vuursteenvindplaatsen.

onderzocht. “Dat onderzoek heeft 
niet alleen de vuursteenvindplaats 
op de flank van het ven goed op de 
kaart gezet, maar ook tien nieuwe 
vuursteenvindplaatsen uit de 
steentijd aan het licht gebracht.” 
Negen ervan liggen op enkele 
tientallen meters ten oosten van 
het ven, de tiende aan de westkant 
ervan. 
Het duidt op menselijke aanwezig-
heid, activiteit en verblijf op deze 
plaats in de prehistorie. Je moet 
dan bijvoorbeeld denken aan het 
vervaardigen van gereedschap, 
aan jagen of mogelijk zelfs verblijf 
in een kamp met een of meerdere 
tenten, schrijven Femke en Frieda 
in hun evaluatie van het onder-
zoek.

Vuursteenonderzoek is erg ar-
beidsintensief. Je moet dan ook 
goed kijken waar je eraan begint, 
had projectleider Cyriel Verbeek 
me al eerder toevertrouwd. Een 

vuursteenvindplaats kan niet veel 
groter dan een tent zijn. Potentiële 
plekken zijn eerst in kaart ge-
bracht. Daarna zijn ze minutieus 
onderzocht door de grond laagje 
voor laagje af te graven in vakjes 
van precies een halve meter op 
een halve meter, telkens 10 cm 
diep. In de fotorapportage zijn de 
verschillende stappen in beeld 
gebracht.

20.000 stukjes vuursteen

Bij het laagje voor laagje afgra-
ven is niet alleen gezocht naar 
vuursteen. “We hebben er ook op 
gelet of er prehistorische grondspo-
ren waren. Dan moet je denken 
aan haardkuilen of plekken waar 
de grond rood verkleurt omdat er 
aan de oppervlakte is gestookt, 
oppervlaktehaarden in ons jargon”, 
doceert Femke. “Vervolgens heb-
ben we alle afgegraven grond 
uitgezeefd en onderzocht op de 
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aanwezigheid van vuursteen, 
natuursteen, houtskool, verkoolde 
hazelnootdoppen (ten behoeve van 
datering zijn deze zeer geschikt) en 
overige verbrande resten.”
“Het onderzoek heeft meer dan 
20.000 stukjes vuursteen opgele-
verd”, stelt Femke vast. Het dateert 
uit de midden-steentijd oftewel 
het mesolithicum. Femke: “In die 
tijd waren zeer kleine vuurstenen 
voorwerpjes gangbaar. Microklin-
gen (kleine klingen, van 2 tot 4 
cm groot meestal) en driehoeken 
(vuurstenen artefacten in de vorm 
van – het woord zegt het al – een 
driehoek) bijvoorbeeld. Verder heb-
ben nog onder meer schrabbers, 
boortjes en pijlpunten aangetrof-
fen. Rond het ven op Boschoven 
hebben destijds dus activiteiten 
plaatsgevonden zoals pijlpunten 
maken of herstellen en gereed-
schap maken om het vet van de 
huid van beesten te schrapen, de 
schrabbers.” 

“Wat we nog niet weten, is of het 
vuursteen bij enkele korte ver-
blijven is achtergebleven of dat 
het ven op Boschoven gedurende 
een langere periode veelvuldig is 
bezocht”, vult Frieda aan. Er lijkt 
overigens verschil te zitten tussen 
de elf onderzochte vindplaatsen. 
“Maar dat is nog een heel voorzich-
tige conclusie. Het vraagt nog veel 
onderzoek om harde conclusies te 
kunnen trekken.”

Kookstenen?

Naast de ruim 20.000 stuks vuur-
steen is nog een even imposant 
aantal stukjes natuursteen gevon-
den: ruim 18.000 stuks. Veruit de 
meeste stukjes natuursteen zijn 
gevonden op één plek: de eerst 
ontdekte vuursteenvindplaats aan 
het ven. “Dat grote aantal kan 

onder andere worden verklaard 
door verhitting. Daardoor zijn ze 
uiteengevallen. Voor ons is dat 
een interessant aanknopingspunt. 
Gaan kijken hoe deze stenen zijn 
gebruikt. Misschien zijn ze wel 
gebruikt als kookstenen”, geeft 
Femke als mogelijke interpretatie 
aan.

Het ven binnenste buiten 
gekeerd

Bij het onderzoek is een diepe 
profielsleuf door het vroegere ven 
getrokken. “Zo konden we de op-
vulling van het ven met veen goed 
bestuderen”, verklaart Frieda de 
werkwijze. “We zijn heel geïnteres-
seerd in het prehistorische land-

schap en de vraag hoe het ven erin 
past.” Het vroegere landschap van 
Baarle is het best te karakteriseren 
als een landschap met licht reliëf 
van hogere en lagere dekzandgron-
den. Het ven is een ‘lokale laagte’ 
met op de bodem een ondoorla-
tende lemige laag.
In deze depressie bleef in het 
vroeg-mesolithicum regenwater 
staan. Frieda: “De basis van het 
ven bestaat uit een laag organisch 
materiaal dat gevormd is in ondiep 
water. Dat sediment noemen we 
gyttja. De term ‘gyttja’ komt uit 
het Zweeds. Bij gebrek aan een 
Nederlands woord gebruiken we 
deze term maar in de aardweten-
schappen.”
Naarmate het water ondieper werd, 

De vuursteenvindplaats op de flank van het ven.

Scherpe scheiding tussen veen en zand.
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In het ven aangetroffen bomen.

kon zich veen vormen in het ven. 
“Zo is de veenlaag ontstaan. Je 
ziet een scherpe scheiding tussen 
het veen en het zand”, wijst Frieda 
op de foto. In het bovenste deel 
van de veenlaag zijn veel boom-
stammen gevonden. “Het blijken 
veeneiken te zijn die in moerassen 
konden groeien.” 
De onderste veenlaag dateert uit 
6081-6001 v. Chr. “Dat weten 
we zo precies door C14-datering”, 
verklaart Frieda. Eind oktober, dus 
tijdens het veldwerk al, zijn C14-
monsters van de basis, het midden 
en de top van het ven opgestuurd 
naar een laboratorium in Glasgow. 
Het monster van de bovenste 
laag heeft niets opgeleverd omdat 
er te weinig materiaal in zat dat 
bruikbaar was bij de C14-metho-
de. Frieda: “Het monster van de 
middelste laag heeft een ouderdom 
van 4997-4838 v. Chr. en dateert 
daarmee in het laat-mesolithicum.”
De onderste laag van het ven is 
gevormd in het midden-mesolithi-
cum. “In die periode bevond zich 

bij Boschoven dus een vennetje 
met ondiep water. Het sluit aan bij 
de eerste indruk op basis van de 
typologische samenstelling van het 
vuursteen dat op de vindplaats aan 
het ven is aangetroffen: de kleine 
voorwerpen waar Femke net over 
sprak. 

Op de vuursteenvindplaats ten 
westen van het ven is een hazel-
nootdop gevonden. Die dateert uit 
het vroeg/midden-mesolithicum: 
8294-8227 v. Chr. “In die tijd 
bevond zich in het ven waarschijn-
lijk water, want de eerste veenlaag 
in het ven is eerst ruim 2000 jaar 
later gevormd”, sluit Frieda af met 
wat er nu over het ven bekend is.

Berkenbast

Veel vragen roept de dunne gele 
laag op die het veen aan de 
bovenzijde afsluit. “Dat blijkt bij 
nadere bestudering te gaan om 
de bast van berk”, verbaast Frieda 
zich. “In Noord-Duitsland, aan de 

Duvensee, hebben archeologen 
ook een laag berkenbast aangetrof-
fen in het veen. Het gaat hier ook 
om een plek waar in het vroeg-me-
solithicum is gewoond. In Noord-
Duitsland hebben de bewoners de 
berkenbast gebruikt om het moeras 
te betreden.” Of deze verklaring 
ook voor Baarle geldt, is minder 
aannemelijk. Het ven bij Boscho-
ven is namelijk erg klein: “Men 
kon er gewoon omheen lopen.”

Kaartmateriaal en foto’s bij dit ar-
tikel zijn ter beschikking gesteld 
door de Combinatie van de drie 
archeologische adviesbureaus die 
het project ’Opgraving randweg 
Baarle-Nassau/Hertog’ uitvoeren. 
Foto’s van de werkzaamheden op 
de vuursteenvindplaats: Amalia 
van Solms (Harry Benschop).
Alle artikelen over het archeo-
logisch onderzoek zijn terug 
te lezen op de website van de 
heemkundekring 
www.amaliavansolms.org.
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Het onderzoek op de vuursteenvindplaats in beeld

boring zonder archeologische indicator

boring met vuursteen

boring met natuursteen

legenda

met E-/B-horizont

met BC-horizont

begrenzing vuursteenvindplaats

met C-horizont (afgetopt)

puttenplanveen

schaal 1: 400

Met enkele boringen in en naast de proefsleuven van acht jaar geleden proberen de archeologen meer idee te 
krijgen of het de moeite waard is nader onderzoek uit te voeren. Het blauw omlijnde deel op het kaartje komt er 
voor in aanmerking. Frieda en Femke vergelijken zo’n vuursteenvindplaats wel eens met een spiegelei: op één 
plek is het vuursteen geconcentreerd, er om heen wordt het steeds minder.
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Laagje voor laagje, tien cm dik, wordt de grond in vakjes van precies een halve meter bij een halve meter 
afgegraven. Met kaartjes wordt locatie en diepte aangegeven. “Met deze vondstkaartjes moeten we in het hele 
verwerkingsproces zorgvuldig omgaan”, zegt Menno van den Berg. Hij is dik vier maanden op de vuursteenvind-
plaats aan het werk geweest.

Elk afgegraven laagje grond gaat in een speciale kruiwagen. Op de spoelplaats, in de zogenaamde hondenhok-
ken, wordt de grond uitgespoeld. Bij de lastige vakken kost dat toch wel een uurtje voordat er in de kruiwagen 
alleen nog stukjes vuursteen, natuursteen en wat de archeologen nog verder willen onderzoeken, overblijft. 
Direct na het splitswerk wordt digitaal, dus gebaseerd op de data uit de computer, gekeken of het nog de moeite 
loont rond het afgegraven laagje verder te graven: dieper of ernaast. “Maar vaak zie je het al aan wat we na het 
spoelen in de kruiwagen zien liggen,” zegt Menno.
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Alle overgebleven stukjes gaan in een zakje. 
Dat is enkele dagen gedroogd in de manegestal vlakbij de opgraving. 

Na het drogen worden de zakjes een voor een leeg gekieperd op 
een groot tafelblad. In de kantoorunits in het veld zijn iedere dag 
archeologen tezamen met archeologen in spé, meestal studen-
ten, bezig met de verwerking: alle stukjes tellen en per soort in 
een apart zakje doen. Het kaartje geeft aan waar de stukjes zijn 
gevonden en hoeveel het er zijn.
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Alle gegevens worden nog dezelfde dag ‘ingeklopt’ 
in de computer. En dan wil je het vanzelfsprekend 
zo snel mogelijk grafisch laten zien. Alle artefacten, 
20.000 stuks vuursteen en 18.000 stuks natuur-
steen en wat er verder nog is gevonden, worden in 
zakjes bewaard. In de evaluatiefase wordt gekeken 
wat er uitgewerkt en bewaard moet blijven voor nader 
onderzoek. 
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Gebeurtenissen uit de Eerste Wereldoorlog
aan de grens met Baarle-Nassau

Hoogspanning
aan de Belgisch-Nederlandse grens (17)

HERMAN JANSSEN

Ook dit jaar organiseert Amalia 

heel wat activiteiten in het kader 

van de WO1-herdenking. Zo was 

er op Valentijnsdag een lezing van 

Frieda Joris over liefdesverhalen 

uit de Groote Oorlog. En binnen-

kort maken we uitstapjes naar 

Hamont-Achel en Putte-Kapellen. 

Meer hierover vindt u elders in dit 

tijdschrift. In de 17de aflevering 

van ‘Hoogspanning’ maken we 

kennis met nieuwe reconstructies 

van de dodendraad, bespreken 

we de omstandigheden waarin 

een paar mensen het slachtoffer 

van de oorlog werden, maken we 

kennis met de grote variatie aan 

schildwachthuisjes en vestigen we 

de aandacht op de zomertijd. Die 

werd een eeuw geleden in de Lage 

Landen geïntroduceerd.

Reconstructies

In Kalmthout en Maasmechelen 
doken in de tweede helft van 2015 
reconstructies van de dodendraad 
op. Veel plaatsen waren hen 
voorgegaan. Werkmannen van de 
gemeente Kalmthout hebben aan 
het einde van de Korte Heu-
velstraat een klein stukje doden-
draad en een infobord opgericht. 
KVLV Kalmthout versierde de 
draad met klaprozen, net zoals in 
Zondereigen. Deze zeer degelijke 
reconstructie is te bezichtigen tot 
eind 2018.  

Langs de Maas, ter hoogte van 
de Weg naar Geneuth nr. 87 in 
Maasmechelen, staat eveneens 
een nieuw stukje dodendraad. Op 
zondag 8 november 2015 werd 
deze reconstructie ingehuldigd. 
Totale kostprijs van het project: 
maar liefst 10.000 euro! Bij deze 
reconstructie hoort een monument 
en een infobord, wat het hoge 
prijskaartje verklaart. Niet ver 
van deze locatie verongelukte de 
jonge Hendrik Opsteyn. Zijn vader, 

Dodendraad in Kalmthout. www.kalmthout.be

Dodendraad in Maasmechelen. www.limburger.nl
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Thomas Opsteyn, keerde op 12 
november 1918 naar Geneuth 
terug. Als gevluchte Belgische 
soldaat had hij vier jaar in het 
neutrale Nederland verbleven. Hij 
stapte van de veerboot en zette 
voet op Belgische bodem, waar hij 
door zijn vrouw en kinderen werd 
opgewacht. Zijn tienjarig zoontje 
Hendrik liep hem dolgelukkig 
tegemoet, niet wetend dat er nog 
stroom op de dodendraad stond 
(ook al was de oorlog voorbij). Het 
kind stierf voor de ogen van de 
talrijke aanwezigen.  

Neergeschoten

In de Nieuwe Tilburgse Courant las 
ik een aantal jaren geleden dat een 
14-jarige Belg uit Merksplas begin 
maart 1919 nabij het treinsta-
tion van Baarle-Grens door een 
Nederlandse soldaat was neer-
geschoten. Ondertussen hebben 
leden van de heemkundekring in 
Merksplas een bidprentje gevonden 
dat de ware toedracht verheldert. 
De neergeschoten jongen was in 
het ziekenhuis van Tilburg aan 
zijn verwondingen overleden. Het 
betreft een zekere ‘Franciscus 
Constantinus’ Willems, een broer 
van de grootvader van Mil Willems-
Segers (lid van onze vereniging). 
Binnen de familie was dit verhaal 
niet meer gekend.

De jongen kwam uit het grote 
gezin van Gommaar Willems 
(1862-1944) en Maria-Theresia 
Rameysen (1866-1932). Uit 
dit huwelijk werden elf kinderen 
geboren. Frans Constant was de 
negende in de rij. Hij werd geboren 
in 1904. Omdat in 1907 nóg een 
zoon met de naam Frans geboren 
is, mogen we ervan uitgaan dat 
Frans Constant in de omgang ‘Stan’ 
genoemd werd.

Stan Willems kocht in Baarle-
Nassau bijna vier maanden na 
het einde van WO1 twee flessen 
cognac. Die wou hij naar België 
smokkelen. Aan de grens botste 
hij op twee Nederlandse soldaat-
kommiezen. Zij riepen: “Halt!” 
Stan vluchtte weg. Omdat hij geen 
gevolg gaf aan het bevel, schoten 
de grenswachters eerst in de lucht 
en dan op de smokkelaar. Wel-
licht keken zij verbaasd op toen ze 
merkten dat de gevluchte persoon 
een jonge knaap was. 

Op het bidprentje lezen we dat 
Stan op 18 maart 1904 in Merks-
plas geboren was en dat hij op 
5 maart 1919 door een soldaat 
‘wreedaardig werd doorschoten’. 
En we lezen verder: ‘Geliefde 
Ouders, broeders en zusters, ‘t 
was voor u dat ik ieverde, toen 
een lafhertige mij nedervelde. God 
vergeve ’t hem, want hij wist niet 
wat hij deed.’ De tekst is duidelijk: 
in Merksplas ging men absoluut 
niet akkoord met de handelswijze 
van die soldaat…

Verwondert het ons dat vier 
maanden na de wapenstilstand de 
Belgisch-Nederlandse grens ‘van 
wirskaante’ door soldaten werd 
bewaakt? Neen! Er waren toen 
immers grote spanningen tussen 
de twee landen. België ergerde 

zich mateloos aan de Nederlandse 
houding tijdens WO1. Ter com-
pensatie en om in de toekomst 
zijn Maas- en Scheldelinie beter te 
kunnen verdedigen, eiste dat land 
Nederlands grondgebied voor zich 
op. Denk daarbij o.a. aan Zeeuws-
Vlaanderen en Nederlands Lim-
burg. Een nieuwe oorlog, tussen 
België en Nederland, werd slechts 
voorkomen door de ondertekening 
van het Verdrag van Versailles, op 
28 juni 1919. De Verenigde Staten 
en Groot-Brittannië gingen toen 
niet op de Belgische eisen in.

2000 Volt?

Nog altijd wissel ik met prof. em. 
Alex Vanneste vorderingen in het 
onderzoek naar de dodendraad 
uit. Tot hiertoe dacht iedereen 
dat de Duitsers een spanning van 
2.000 Volt op de dodendraad 
nastreefden. In documenten van 
Duitse ingenieurscomités die de 
plaatsing van de draad hebben 
voorbereid is echter systematisch 
sprake van een spanning van 

Bericht uit de Nieuwe Tilburgsche 
Courant van 7 maart 1919.

Bidprentje. 
collectie Heemkundekring Marcblas
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1.500 tot 2.000 Volt. Uit techni-
sche instructies van militairen die 
ook bij Siemens werkten, blijkt dat 
1.500 Volt ruim voldoende werd 
geacht voor het bereiken van ‘de 
gewenste effecten’ (de dood door 
elektrocutie). Tweeduizend Volt lijkt 
echt een maximum geweest te zijn 
en vijftienhonderd eerder de regel. 
Verder lijkt het erop dat ook langs 
de Belgische kust een enkelvoudi-
ge elektrische draad heeft gestaan. 
Er wordt momenteel naar bewijs 
hiervoor gezocht. 

‘Ten gevolge van’ WO1

Half november kreeg ik een e-mail 
van Marie-Ange Verheyen. Jaren 
geleden werkte ik met haar samen 
aan een brochure over de bekende 
architectenfamilie Taeymans, waar-
van zij een nazaat is. Nu is zij op 
zoek naar details uit het leven van 
haar grootvader, de makelaar Jozef 
Taeymans. Hij is de vijfde zoon van 
de architect van ons heemhuis. 
Jozef werd op 24 december 1879 
in Turnhout geboren, trouwde 
in 1910 met Leona Duthoo uit 

Kortrijk en zou op 20 oktober 
1920 in Turnhout gestorven zijn. 
Marie-Ange heeft haar grootvader 
nooit gekend en haar moeder 
vertelde niet veel over hem. Ook 
zij had hem nauwelijks gekend. 
Eén mysterieus zinnetje van haar 
is Marie-Ange altijd bijgebleven: 
haar grootvader zou overleden zijn 
‘ten gevolge van de oorlog’. Dat 
resulteerde in de volgende vragen: 
“Waar kan ik meer te weten komen 
over het leven en het levenseinde 

Jozef Taeymans, Leona Duthoo en 
hun dochter Marie-José Taeymans.

Slachtoffers van de dodendraad.

van mijn grootvader? Was hij een 
gewonde soldaat? Waarom werd 
hij volgens de overlevering eerst in 
Mechelen begraven?”

Een vlugge blik op de website van 
het Belgische leger leerde me dat 
Jozef Taeymans tijdens WO1 geen 
militair was. Hoe kon hij dan twee 
jaar later overlijden ten gevolge 
van die wereldbrand? Was hij een 
verzetsstrijder die ziek uit Duits 
gevangenschap naar Turnhout 
terugkeerde? Zijn naam staat ook 
niet in dat lijstje. Iets klopte niet 
in dit verhaal: als je in Turnhout 
woont en er sterft, waarom wordt 
je dan in Mechelen begraven? Ik 
adviseerde Marie-Ange om de over-
lijdensgegevens van haar grootva-
der eens grondig te controleren.   

Dat leverde resultaat op. Haar 
grootvader bleek niet in Turnhout 
maar in Boechout gestorven te zijn. 
De overlijdensakte werd getekend 
door twee broeders Alexianen, 
waaronder de bestuurder van het 
‘Gesticht der Cellebroeders’, een 
psychiatrische inrichting. Deze 
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instelling kwam begin 2010 op 
een negatieve wijze in het nieuws 
in de zaak van Jonathan Jacob. 
Tot tweemaal toe werd deze patiënt 
een opname geweigerd. Bij een 
hardhandige interventie van de 
politie kwam de man uiteindelijk 
om het leven.
Marie-Ange ging ervanuit dat haar 
grootvader ten gevolge van de 
oorlog in de psychiatrie terechtge-
komen was. Van een tijdelijke be-
graafplaats in Mechelen werd niets 
teruggevonden en van het kerkhof 
in Boechout waren geen oude 
gegevens meer beschikbaar. Het 
onderzoek zat op een dood spoor. 
Ze mailde mij dat ze de zaak wou 
laten rusten. 

In mijn antwoord meldde ik haar 
dat er mogelijk toch nog belang-
rijke informatie over Jozef Taey-
mans te vinden kon zijn. Er zijn 
zelfs twee onderzoekpistes. Een 
belangrijke invalshoek is de moge-
lijkheid dat haar grootvader werd 
opgenomen in het sanatorium voor 
TBC-lijders van diezelfde broeders 
in Boechout, wat de aanwijzing 
dat haar grootvader gestorven was 
‘ten gevolge van de oorlog’ (door 
hongersnood of eenzijdige voeding) 
beter verklaart. Het sanatorium van 
Boechout werd in het begin van 
de 20ste eeuw opgericht. Het is 
belangrijk om uit te zoeken of het 
nog bestond toen Jozef Taeymans 
in 1920 stierf. 

Een tweede perspectief voor verder 
onderzoek is het archief van de 
Belgische Alexianen, toevertrouwd 
aan het Katholiek Documentatie- 
en Onderzoekscentrum (KADOC) 
in Leuven. Het bevat onder andere 
patiëntregisters en -dossiers. Be-
nieuwd of dat nog wat oplevert!

Schildwachthuisjes

Al in de eerste oorlogsmaanden 
duiken in onze regio her en der 
kleine bouwwerken op die bij re-
gen, sneeuw of gure wind beschut-
ting aan grensbewakers moeten 
bieden. Vanaf eind augustus 1914 
werden ze aan Nederlandse zijde 
opgericht, vanaf oktober van dat-
zelfde jaar aan de door het Duitse 
leger bezette Belgische kant van de 
grens. Al eerder in deze artikelen-
reeks zijn mooie foto’s ervan gepu-
bliceerd. Daaruit is gebleken dat 
er veel varianten mogelijk zijn, al 
naargelang de gebruikte bouwma-
terialen: heideplaggen, graszoden, 
hooi, stro, takkenbossen of tim-
merhout. Sommige huisjes waren 
aan de zijkanten zelfs voorzien van 
kleine ramen, zodat de soldaten 
ook van opzij de grensgangers 
zagen naderen. 

In het Duitse leger was het gebruik 
van het wachthuisje streng geregle-
menteerd: “De betrokken soldaat 
is persoonlijk verantwoordelijk dat 
er zich in het schildwachthuisje 
geen bank of een andere zitgele-
genheid bevindt… Het betreden 
van het schildwachthuisje is alleen 
bij slecht weer toegelaten; in dat 
geval mag de waakzaamheid niet 
verloren gaan… Bij het niet respec-
teren van het reglement werd tot 
arrestatie overgegaan…”

Dankzij het dagboek van de Neder-
landse soldaat Jos Hakker is een 

Overlijdensakte van Jozef Taeymans.

Schildwachthuisje van plaggen in Chaam. collectie Ton Bluekens
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verhaal bewaard dat zich afspeelde 
bij een strooien schildwachthuisje 
aan de Blokken. Hakker was een 
banketbakker uit Amsterdam die 
zich begin 1900 in Antwerpen 
gevestigd had. In 1934 won hij er 
een wedstrijd van de Koninklijke 
Vereniging van Meesterbanketbak-
kers. Zijn koekje werd door een 
onafhankelijke jury verkozen tot dé 
culinaire specialiteit van de stad: 
het ‘Antwerpse Handje’! 

In zijn dagboek schreef Jos Hak-
ker: “In de bossen bevonden zich 
drie wachtposten, waarvan één ver 
afgelegen. Het was er verschrik-
kelijk donker en stil. Landlopers uit 
Merksplas waren vrijgelaten. Een 
groot aantal van hen hield zich in 
de bossen schuil. Om drie uur loste 
ik de uiterste grenspost af met mijn 
maat Moos, een groenteventer uit 
Amsterdam. Hij kankerde en mop-
perde maar over die vuile stink-
oorlog. Dat hij als fatsoenlijk mens 
’s nachts om drie uur met een 
geladen geweer in het bos moest 
staan, waar je geen hand voor je 
ogen kon zien, in plaats van lekker 

thuis bij zijn Saartje te zijn. Ze 
moesten allemaal de koude koorts 
krijgen, die dit spelletje in gang 
gestoken hadden. Ik kon hem geen 
ongelijk geven. Want waar diende 
dit allemaal voor? We spraken af 
elk een halfuurtje te gaan rusten in 
het wachthuisje van strooi dat daar 
stond.”

“Om vier uur wekte ik mijn maat 
en eiste ook mijn half uur op. Doch 
ik zat nog geen vijf minuten of er 
werd al aan mijn jas getrokken. 
‘Jos! Sta op, ik heb wat gehoord.’ 
Ik was vlug te been, want men kan 
nooit weten of de officier van piket 
zijn ronde doet. Wij schrokken 
ons bijna een beroerte toen wij in 
het bosje twee Duitse pinhelmen 
gewaar werden. Onze consignes 
waren streng aan de grens: onze 
geweren in de aanslag was het 
werk van een ogenblik. En midden 
in de nacht, onder een doodse 
stilte, klonk onze stem luid: ‘Wie 
daar? Halt of ik schiet.’ Bij dat be-
vel kwam er beweging in ’t bos. Er 
werd geroepen: ‘Nicht schiessen, 

wir kommen.’ Bij kennismaking 
met de twee Duitse soldaten ble-
ken het er twee van de grenswacht 
van Weelde-Statie te zijn. Zij waren 
gedeserteerd en verzochten ons 
een brief naar hun vrouw te schrij-
ven: dat ze gelukkig in Holland wa-
ren. De ene brief naar Koblenz, de 
andere naar Dantzig. Of we wilden 
of niet, wij moesten hiervoor ieder 
vijf mark aannemen. Ik gaf deze 
aan Moos, die de dienst ineens 
van een heel andere kant bezag en 
er wel dagwerk van wou maken 
om Duitsers te interneren tegen vijf 
mark per stuk.”

Zomertijd  

Tijdens de bezetting van België in 
de Eerste Wereldoorlog werd de 
klok op last van het Duitse leger 
een uur verzet. Voorheen liep de 
klok in België op Greenwich Mean 
Time. Vanaf dat moment moest de 
torenklok de Midden-Europese Tijd 
aanduiden, al volgden weinig Bel-
gen het Moffenuur. De verwarring 
die erdoor ontstond, koste Jaak 
Verstraelen van de Witte Keiweg in 
Zondereigen het leven. Een Duitse 
soldaat waarmee hij had afgespro-
ken, was al afgelost toen Jaak de 
dodendraad naderde. Verstraelen 
werd in de rug geschoten en stierf 
drie dagen later.

Op 30 april 1916 werd door de 
Duitse regering bovendien voor 
het eerst in de geschiedenis de 
‘zomertijd’ ingevoerd, in België 
meestal ‘zomeruur’ genoemd. 
Nederland volgde een dag later (op 
1 mei), het Verenigd Koninkrijk op 
21 mei. De eerste zomertijd liep tot 
1 oktober 1916. In de zomer komt 
de zon zo vroeg op dat het al licht 
is terwijl de meeste mensen nog 
slapen. Door de klok te verzetten, 
lijkt de zon later op te komen en 

Politiewacht in Chaam. 
collectie Ton Bluekens

Duitse Feldwache in Wortel-Kolonie, 
1914. collectie Jan Huijbrechts
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onder te gaan. Hierdoor is het ’s 
morgens langer donker en blijft het 
’s avonds langer licht. De periode 
van het daglicht komt zo beter 
overeen met de periode waarin 
de meeste mensen wakker zijn. 
Op die manier denkt men met de 
zomertijd te kunnen bezuinigen op 
verlichting. 

Tussen beide wereldoorlogen in 
bleef in meerdere Europese landen 

(waaronder België en Nederland) 
de zomertijd van kracht. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog legde 
de Duitse bezetter opnieuw zijn 
Midden-Europese Tijd op. De zo-
mertijd die in 1940 was ingegaan, 
liep zelfs ononderbroken verder tot 
eind 1942. In december en januari 
bleef het dan ’s morgens bijzonder 
lang donker. Van 1943 tot en met 
1945 eindigde de zomertijd in de 
herfst. 

Vanaf 1946 werd de wet gewoon 
afgeschaft: de zomertijd bleek 
niet populair, ook al omdat men 

Schilderhauser in de nationale kleuren van Pruisen.

Duits wachthuis met ronde 
zijraampjes.

Nederlands schildwachthuisje in 
Nispen. collectie Ivan Janssens

destijds vroeger opstond en eerder 
naar bed ging dan tegenwoordig. 
Het zou tot 1977 duren alvorens 
België en Nederland opnieuw de 
zomertijd invoerden. Aanleiding 
was de oliecrisis van 1973, die tot 
een golf van energiebesparende 
maatregelen leidde. Tegenwoordig 
verzetten ongeveer zeventig landen 
twee keer per jaar de klok. In de 
Europese Unie loopt de zomertijd 
van de laatste zondag van maart 
tot de laatste zondag van oktober.

Bronnen:
- www.kalmthout.be
- www.limburger.nl
- nieuwsbrief 48 van Heemkundekring 
Marcblas, p.4-5.
- JANSSEN H. (red.), Hoogspanning 
aan de Belgisch-Nederlandse grens, 
Baarle-Hertog, heemkundekring Amalia 
van Solms, 2013; p. 275-281.
- mail van Alex Vanneste op 3 januari 
2016.
- mails met Marie-Ange Verheyen op 
16 november, 11 december en 17 
december 2015. 
- HAKKER J., ongepubliceerde tekst 
“Dagboek van een gemobiliseerd ban-
ketbakkerspatroon uit Antwerpen ge-
durende de oorlogsjaren 1914-1918”, 
archief heemkunde Zondereigen.
- http://nl.wikipedia.org/wiki/Zomertijd 
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De Ui (33)

‘KRUIDENVROUWTJE’
JEANNE MEEUWESEN

“Deze plant kan op zeker net zo-

veel geneeskrachtige gaven bogen 

als knoflook: uien uit Zuid-Europa 

zijn wat zachter van smaak en 

beter geschikt voor de consumptie 

dan de bittere uit het noorden, 

maar beide soorten bezitten 

dezelfde eigenschappen. Dus waar 

u ook woont, eet maar net zoveel 

ui als u wilt en op alle mogelijke 

manieren”.

De gewone simpele ui; de be-
roemde kruidendokter Maurice 
Messeger heeft daar veel over te 
vertellen. Ui is familie van knoflook 
en evenals dit kruid een symbool 
van vitaliteit. Vind u ook niet dat 
die ronde knol met zijn lange steel 
een voorstelling is van de vrucht-
barheid van de aarde? Er zijn dikke 
rode uien, kleine witte, en heel 
kleine heerlijk  geurige zilveruitjes. 
In bepaalde streken van Europa 
vormt de ui bijna het hoofdvoedsel 
van de boerenbevolking (samen 
met brood, olijfolie en tomaten) en 
die schijnt er zeer wel bij te varen. 
Een kampioen van de Tour de 
France nam ui als doping, een on-
schadelijke en geoorloofde doping. 
Een bokser bekende zich goed 
te voelen met deze groente. Een 
slimme boemelaar vertelde dat hij 

dol was op uiensoep. De ui vormt 
een liefdesdrank want hij herstelt 
het evenwicht in alle belangrijke 
lichaamsfuncties. Vrouwen krijgen 
er een mooiere teint van, als rozen 
en leliën tezamen. En als zij vrezen 
naar uien te ruiken raad ik haar 
hetzelfde aan zoals bij knof-
look; met wat muntblaadjes een 
geraspte appel eten of een lepel 

honing, blaadjes peterselie kauwen 
of een koffieboontje kauwen. 

Waarschijnlijk komt de ui oor-
spronkelijk uit Afghanistan of 
Perzië, maar duizenden jaren vóór 
de christelijke jaartelling werden 
ze al bij de oude Egyptenaren en 
Chaldeeërs geoogst.  
Grieken eten er grote hoeveelheden 
van, evenals Romeinen en onze 
voorouders uit de Middeleeuwen. 
Deze plant kan op zeker net zoveel 
geneeskrachtige gaven bogen als 
knoflook: uien uit Zuid-Europa zijn 
wat zachter van smaak en beter 
geschikt voor de consumptie dan 
de bittere uit het noorden, maar 
beide soorten bezitten dezelfde 
eigenschappen. 
Dus waar u ook woont, eet maar 
net zoveel ui als u wilt en op alle 
mogelijke manieren. Rauw met 
wat zout, op de haring bij ons 
in Nederland of in de sla is erg 
gezond (maar zwakke magen kun-
nen er niet goed tegen). Gekookt 
of gebakken zijn ze goed voor ie-
dereen; deze groente behoudt heel 
goed haar vitaminen, stimuleert 
de spijsvertering, houdt schoon-
maak in uw ingewanden, bevrijdt 
u van slecht verteerd voedsel. 
Daardoor zijn uien erg goed tegen 
gespannenheid, slapeloosheid, 
aderverkalking en te hoge bloed-
druk, evenals bepaalde vormen 
van kanker. 
Maar daar laat deze groente het De uien kunnen geoogst gaan worden. 

foto internet
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niet bij. Uien zijn bijzonder  vocht 
uitscheidend. Als u met een 
doorgesneden ui over de nier-
streek of over de onderbuik van 
een zieke wrijft wordt de urine-
productie onmiddellijk met een 
kwart verhoogd. Een uienkuur, een 
intensieve of een regelmatig kuur, 
is uitstekend voor al degenen die 
aan niersteenkolieken, nierste-
nen of een blaassteen lijdt. Aan 
oedemen of aan moeilijk lozen van 
de urine, eiwit in de urine, jicht of 
reumatiek. Uien zijn tevens in staat 
u intens te laten zweten en u zo 
van uw gifstoffen te bevrijden (dat 
is van groot belang bij besmet-
telijke ziekten). Uien zijn rijk aan 
vitamine C en goed tegen suiker-
ziekte, want een van de stoffen die 
zij bevatten, glucokinine, doet het 
suikergehalte van het bloed dalen. 
Uien zijn, evenals knoflook, worm 
afdrijvend en bijzonder ontsmet-
tend; een verbandje met uiensap 
kan infecties in kleine brand-of 
snijwondjes voorkomen. Uien zijn 
bovendien uitzonderlijk goed voor 
het reinigen van de huid. Alle 
meisjes of jongens die wanhopig 
worden van hun puistjes vinden 
hier een ware vriend. Zelfs in de 
meest hopeloze gevallen zijn uien 
in staat nieuw seksueel leven op te 
wekken. Gekookte uien vooral zijn 
onovertroffen tegen zenuwspannin-
gen, angstgevoelens en hartklop-
pingen. Het is een kalmerend 
middel dat alle krampen (hoest-
aanval astma) bedaart en is tevens 
een uitstekend geneesmiddel tegen 
kou en angina. Een omslag is goed 
tegen hoofdpijn en zelfs in staat de 
genezing van een hersenvliesont-
steking te bevorderen.

U kunt rauwe ui gebruiken op in-
sectenbeten. Warme ui is goed bij 
keelpijn of aambeien; een in de as 
gaar gestoofde ui is uitstekend om 

winterhanden en -voeten mee in te 
wrijven, of kloven, abcessen, zwe-
ren en steenpuisten te behandelen. 
Het sap er van is onovertroffen op 
een wespensteek. 

Van wat uien in uw tuin zult u 
alleen maar plezier beleven. Dan 
hoeft u niet bang te zijn u de ver-
giftigen met kunstmest of onkruid 
bestrijdende middelen.  Uien 
groeien in elk klimaat, het liefst in 
een lichte gezonde bodem. Zaai 
het in het voorjaar uit of plant in 
het najaar uit op 3 a 4 cm diepte.

Thee van verse ui: Doe 2 mooie 
rode, in plakjes gesneden ui in 
een liter water en drink deze in 
een dag op (voorjaarskuur om het 
organisme te reinigen, 3 a 4 dagen 
achtereen).

Aftreksel met honing voor een 
voorjaarskuur als bloedzuiverend 
en worm afdrijvend middel. Doe 
hiervoor 4 à 5 uien in een liter wa-
ter. Voeg tijdens het koken honing 
naar smaak toe. Gebruik 2 à 4 
kopjes per dag.

Omslagen van rauwe ui tegen 
migraine en hoofdpijn op de slapen 
leggen. Tegen hersenvliesontste-
kingen boven op het hoofd. Tegen 
koortsen, vooral tyfoïde, 8 uur lang 
op de voeten. 

Van gekookte ui: op insectenbeten, 
honden-, katten- en spinnenbeten. 
Warme ui voor de keel (angina of 
bronchitis), op wonden of plaatse-
lijke aambeien. 
In as gestoofde ui is zeer nuttig op 
abcessen, steenpuisten, winterhan-
den en -voeten en kloven. 

Hand- en voetbaden: vocht 
uitscheiden, tegen bronchitis, 
jeugdpuistjes 1 a 2 rauwe uien in 
een liter water snipperen of raspen. 
Hoe je de voetbaden kunt klaarma-
ken staat in de Van Wirskaante van 
juni 2014.

Schoonheidsmelk: heel fijn 
gesneden uien in wat reuzel laten 
koken op een heel zacht pitje. Heel 
goed dooreen mengen. Een lepel 
honing, een glaasje rozenwater 
of een kopje melk toevoegen. Als 
het mengsel heel mooi glad is 
geworden kunt u het zo gebruiken, 
op een ontsierde huid, gespron-
gen adertjes, sinaasappelhuid en 
rimpels. 
 
Het is toch wonderlijk Wat een 
gewone ui ons allemaal kan geven.

 
Veel groetjes

Jeanne

Mandje met diverse soorten uien. 
foto internet

Uien fijn snijden levert soms traantjes 
op - niet van droefenis! foto internet
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Transportfietsen en beesten

Chauffeur van een smokkelbak (7)
DE WITTE VAN DE ZWARTE

Smokkelaars, te voet onderweg. 
Bewerking afbeelding: A.v.Tuijl

De Witte van de Zwarte uit Baol, 

die van café Tommelshof, (dat ben 

ik dus!) en Piet uit Weelde heb-

ben meer dan een jaar lang boter 

met de fiets van Chatje’s naar de 

Charel in Weelde gebracht. Charel 

was boter- en eierhandelaar. Elke 

week reden we twee of drie keer 

met zware transportfietsen op en 

neer. Elke keer namen we tachtig 

kilo goeie Hollandse boter mee en 

trappen maar… We namen altijd 

dezelfde weg achter het landgoed 

de Schrieken langs.

Suikerfrut
 
Tussendoor gingen we ook nog 
wel met kalfkes de grens over. De 
Piet kocht die ’s woensdags op de 
Bossche markt. Van kalfkes kende 
ik niks, maar de Piet heeft dat 
altijd heel goed geregeld. Ver gaan 
moesten we nooit met die beesten. 
We konden ze ophalen bij de Jef, 
de laatste boer voor de grens. Daar 
namen we ieder een kalf op onze 
nek. 
Die beesten kregen een suikerfrut 
(een zakje gevuld met suiker, om 
ze te laten zwijgen!) in hunnen 
bek. Even voorbij de grens kwa-
men smokkelmannen uit Weelde 
om ze van ons over te nemen. 
Ook volwassen vee brachten wij 

de grens over. Die grote bees-
ten namen we natuurlijk niet op 
onzen nek. Ze moesten zelf lopen! 
De veetransporten gingen lange 
tijd heel goed. De smokkelbazen 
vonden dat wij geluk brachten. 
Daarom gingen ze met ons mee 
lopen zodat de verdiensten nog 
hoger werden.
Natuurlijk kwamen de Hollandse 
douanen, de speurneuzen, er 
achter dat er ‘s nachts beesten 
gesmokkeld werden. Ze ontdekten 
dat in het najaar. Ze vonden verse 
koeiensporen, terwijl er helemaal 
geen vee buiten liep. 

Wekkertje

Tussen de beestensmokkel door 
moest ik op ene keer alleen tachtig 
kilo boter wegbrengen. Die kwa-
men ze nog tekort, naar ‘t schijnt. 
Het was een heldere nacht en heel 
stil. Bijna aan de grens gekomen, 
hoorde ik plotseling ‘tik-tik-tik-
tik…’, maar ik reed door om eerst 
mijn boter af te leveren. Toen ik te-
rug kwam, stapte ik af op de plaats 
waar ik dat getik gehoord had. 

Daar vond ik een blikske met een 
wekkertje erin, waaraan een draad 
hing. Ik heb het meegenomen om 
het thuis eens goed te kunnen 
bekijken. Het klokje was stilgeval-
len juist op het moment dat ik daar 
passeerde. Dat draadje was heel 
dun en zat vast aan een pennetje. 
Toen ik tegen dat draadje aanreed, 
is dat pennetje tussen de raderen 
van het klokje getrokken, zodat het 
stopte. Zo konden de speurneuzen 
zien hoe laat de smokkelaar pas-
seerde. De volgende nacht stonden 
ze natuurlijk op post!
Zo hebben de Piet en ik toch ene 
keer onze transportfietsen moeten 
afgeven met de ladingen van twee 
keer tachtig kilo boter. Dat deed 
zeer! Er stonden zeker zes doua-
niers ons op te wachten met grote 
sterke lampen. Die Hollanders 
kenden niks anders dan brullen en 
schieten.

Oog van de naald

Er waren levensgevaarlijke schut-
ters bij, maar toch zijn we allebei 
kunnen ontsnappen. Ongelooflijk 
maar waar! Nu zijn de Piet en ik 
wel twee snelle mannen, maar ja, 
ze stonden ons wel op te wach-
ten! We hebben veel geluk gehad, 
want tegen die schietgrage Hol-
landse douanemannen was bijna 
niemand opgewassen. Wij kropen 
door het oog van de naald en dat 
is maar een piepklein gaatje. De 
Piet en de Witte waren de douane 
mooi toch maar weer eens te vlug 
af.
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M’n ouwe transportfiets staat in de 
schuur. foto: A.v.Tuijl

Nadien hebben we opnieuw trans-
portfietsen gevonden en nog een 
paar keer gereden. Daarna zijn we 
er toch mee gestopt, want langs 
andere wegen had de douane 
ook al van die klokjes geplaatst. 
Die heb ik ook maar mee naar 
huis genomen. Ook in Pelke mast 
(dennenbos van Pelkmans, red.), 
richting Zondereigen, waar ik zo-
maar eens fietste, zag ik hoe twee 
douanemannen bezig waren met 
het plaatsen van klokjes. Ik zorgde 
wel dat ze mij niet zagen. Een paar 
uur later ben ik terug gereden om 
ook die klokjes op te halen. Het 
was een heel slimme truc van die 
speurneuzen, maar ik was ze weer 
te slim af! 

Wekkermannen

Het Baolse douanekantoor was 
recht tegenover het puddingfabriek 
‘Bergère’, dat gevestigd was in het 
oude spoorstation. Ik werkte daar 
heel hard (maar dat gelooft toch 
niemand!) Ja, toch was ik daar een 
goei mènneke. Vraag het maar aan 
mijnen superbaas Middelman of 
aan den boekhouder Jan Laurijs-
sen.
Twee douanen van den overkant 
kwamen wel eens in ons fabriek, 
want die kenden onzen boekhou-
der heel goed. Den ene was Van 
Vliet. Den andere ken ik niet van 
naam. Dit waren wel de ‘wek-
kermannen’, dat zag al direct. Ze 

keken zuur. Volgens mij konden 
die nog nie lachen al zagen ze 
ene str… tegen de muur omhoog 
kruipen! (Ik ben een paar letterkes 
vergeten, maar ge weet toch wel 
wat ik bedoel, of nie?) Die mannen 
moesten eens weten dat de Witte 
van de Zwarte zo dichtbij aan het 
werken was. Daar had ik echt 
deugd van!
 
De Piet en ik waren altijd te vinden 
voor een oversteek als smokkelba-
zen daarom vroegen. Omdat we 
zoveel geluk hadden (al moet je 
daar zelf voor zorgen) kregen we 
veel vragen, ook om vee te smok-
kelen. De vaste beestensmokke-
laars waren daar niet blij mee. Wij 
waren zomaar tussenkomers.

Twee beesten op stal

Wij waren al drie keer meegegaan 
om beesten de grens over te bren-
gen en alles was goed verlopen. De 
vierde keer moesten we bij Baol-
Grens acht beesten meenemen 
om ze naar de vaart in Turnhout 
te brengen. Dat deden wij te voet. 
Mijne maat en ik vormden de der-
de groep en leidden twee koeien. 
Achter ons kwamen nog twee man 
met twee beesten. We waren al 
een flink eind de grens over, toen 
er ineens enkele douanemannen 
tussen onze groepen sprongen. 
Ze wisten van de Snoek dat er bij 
enen boer in Baol beesten van de 
Bossche markt gelost waren. De 
rest konden ze dan wel raden. Ze 
riepen hard, zwaaiden met sterke 
lampen en schoten in de lucht. Het 
leek wel oorlog. De Piet en ik zijn 
stillekens met onze twee koeien 
een dreefke ingelopen, richting 
Zwart Water. In de derde wei langs 
dat pad stond een stalleke en daar 
hebben we onze twee beesten 
gauw ingezet. Met takken wisten 

we onze sporen uit. De anderen 
hebben al hun zes beesten af moe-
ten geven en wij, de twee nieuw-
komers, hadden hun dieren veilig 
op stal. We zijn volgens afspraak 
naar de Nellis in Weelde gegaan. 
We hoorden hem buiten al te keer 
gaan. Toen we binnenkwamen riep 
hij tegen die anderen: “Wat zijn jul-
lie toch prullenmannen!” Ik zei, om 
hem te kalmeren, maar gauw dat 
wij twee van zijn beesten veilig op 
stal hadden gezet. Hij begreep niet 
hoe dat kon. “Gij waart de derde 
ploeg en jullie liepen midden in de 
karavaan en al die beesten voor 
en achter jullie zijn we kwijt?” De 
veebazen keken er wel van op dat 
wij het er zo goed vanaf gebracht 
hadden. Ge moet geluk hebben! 
Amai, als die douanemannen dit 
eens zouden lezen…

Hun klokjes tikken nu nergens 
zo goed als bij mij thuis. M’n 
transportfiets staat nog altijd in de 
schuur.

Ze wordt onderhand al een 
beetje antiek. Er is een flink bod 
op gedaan door een Antwerpse 
antiekhandelaar! In het Nationaal 
Museum van Douanen en Ac-
cijnzen staan een paar van mijn 
kraaienpoten opgesteld. Daar heb-
ben ze ook de ingekaderde foto van 
de achtervolging van de Zwaantjes 
(Vliegende Brigade) in België en 
Nederland.

Aangekochte spullen. foto J.v.Rooij
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Twee uitstapjes in het verschiet

Dit voorjaar gaat Amalia tweemaal 

op stap. Op zondag 17 april gaan 

we naar de Achelse Kluis waar een 

tentoonstelling in het kader van ‘De 

Groote Oorlog rond De Kluis 1914-

1918’ loopt. Daarna gaan we te 

voet de omgeving verkennen.

Op zaterdag 28 mei gaan we naar 

het Loopgravenpad in het Masten-

bos van Putte-Kapellen. Daar liggen 

kilometers loopgraven, maar er is 

geen schot gelost.

In deze Van Wirskaante geven we 

alvast een voorproefje van beide 

uitstapjes.

De Groote Oorlog rond de Kluis

Dwars door de Achelse Kluis
HARRY BENSCHOP 

In eerste instantie lagen Hamont 

en Achel ‘buiten de draad’. 

Eenzelfde situatie zoals we in 

onze omgeving kennen van Meerle 

en Meer, maar ook van Poppel, 

Weelde en Ravels. Later hebben 

de Duitsers de draad meer naar 

de landsgrens verplaatst. Bij die 

verplaatsing werd de abdij van de 

Achelse Kluis ‘doorboord’. 

een reconstructie aangebracht.
De geschiedenis van de Achelse 
Kluis in WO1 is heel apart. Toen 
generaal Deschepper op 7 oktober 
1914 de Achelse Kluis uitkoos als 
laatste verdedigingspunt tegen de 
Duitse troepen, was het lot van de 
ruim 80 kloosterlingen bezegeld. 
De abt achtte het noodzakelijk om 
met have en goed te vluchten naar 
zusterkloosters op Nederlandse 
bodem. Na de beschieting op 17 
oktober en de aftocht van de ge-
neraal, bleef het klooster een hele 
tijd leeg staan. Enkel een achter-
gebleven Duitse wacht en enkele 
knechten of paters probeerden een 
oogje in het zeil te houden.
Kort nadien begonnen de onder-
handelingen tussen de Duitse 
burgerlijke overheid in Maaseik 
en de paters over een eventuele 
terugkeer naar het Achelse klooster. 
Dat lag grotendeels in België, maar 
ook een stukje in Nederland. Maar 
wegens de strenge voorwaarden 
van de Duitsers en zelfs ondanks 
overleg met de Belgische regering 
in Le Havre, werd geen akkoord 
bereikt.
Tot de zomer van 1916 lag de 
Achelse Kluis, met de dorpen 
Hamont en Achel, in een soort 
niemandsland. De ‘draod’ volgde 
niet de feitelijke grens maar liep 
vanaf Lozen langs het kanaal in 
een rechte lijn naar Quatre Bras, 
een heel stuk zuidelijker. Omwille 
van spionage en smokkel besloot 
de Duitse overheid komaf te maken 
met deze situatie.

De draad liep dwars door het klooster.
Op een groot zeildoek is de situatie 
tijdens WO1 afgebeeld.

Zelf betalen

Op 6 mei 1916 kwam de Kreis-
chef van Maaseik persoonlijk naar 
de Kluis met een ploeg officieren-
technici die de draad moesten 
aanleggen. Vanaf de Calvariegrot 
gaf hij de 
officieren zijn bevelen hoe de draad 
moest lopen. Op 6 juni begon men 
effectief met de 

Een aparte geschiedenis 

Zelfs een deel van de omheinings-
muur werd gesloopt. Dat is nog 
steeds te zien, aan het ‘nieuwe’ 
metselwerk. Precies op die plek is 
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Douanepaal van de Admiraliteit van 
de Maze uit 1662 langs de oude weg 
van Budel naar Hamont-Achel.

Hamont-Achel besteedt veel aandacht 
aan WO1.

werkzaamheden. De Kluis werd 
zelfs verplicht de kosten van de 
materialen te betalen. Op twee 
plaatsen is de muur afgebroken en 
een deel van kloostertuin en boom-
gaard moest er aan geloven. Op 14 
augustus 1916 werd de versper-
ring met hoogspanning geladen.

Noodklooster

Vanaf juni 1917 wijzigde de situ-
atie aan de Kluis compleet. De abt 
van de Achelse Kluis besliste terug 
te keren naar de abdij, evenwel op 
Nederlands gebied. In allerijl werd 
een groot noodklooster opgericht, 
waar de hele kloostergemeenschap 
zich vanaf 22 juni vestigde.
Vooraleer zij zich in de nabijheid 
van hun vertrouwd klooster op 
Belgisch grondgebied mochten 
vestigen, heeft de Duitse burger-
lijke overheid geëist dat elke pater 
of broeder persoonlijk de overeen-
komst moest ondertekenen waarbij 
hij beloofde niet over de versper-
ring te trekken, geen berichten 
of voorwerpen over de draad te 
smokkelen en zelfs geen monde-
linge informatie aan de draad door 
te spelen.
Een jaar later gebeurt er iets heel 
bijzonders. Om niet opgehelderde 
redenen werd op 22 juli 1918 
gestart met de verplaatsing van de 
versperring aan de Achelse Kluis 
in de richting van de Beverbeek, 
ruim twee kilometer ten zuiden van 
de abdij. Op 26 oktober was deze 
klus geklaard. Op 2 november was 
de hele draadversperring binnen 
de Kluis verwijderd en waren de 
gaten in de kloostermuur dichtge-
timmerd.

Inschrijven

Op zondag 17 april bezoeken we 
eerst de Achelse Kluis. Daar loopt 

een tentoonstelling over de draad: 
‘een aanrader’ schrijft Herman 
Janssen in de vorige Van Wirs-
kaante. Een gids van de heemkun-
dekring van Hamont zal ons daar 
rondleiden. Je hebt ook nog de tijd 
er op eigen gelegenheid wat rond 
te kijken. 
Na de lunch (zelf voor zorgen, 
in de Abdij zijn ook broodjes en 
abdijsoep te bestellen) maken we 
een wandeling van een kleine tien 
kilometer. We nemen daar zo’n drie 
uur de tijd voor. De wandeling is 
geïnspireerd op de ‘Erfgoedwande-
ling De Doodendraad’ (wordt in 
juli officieel gepresenteerd, maar 
is ons door Luk Van de Sijpe van 
de Heemkundige Kring De Goede 
Stede Hamont nu al ter beschik-
king gesteld). Vanzelfsprekend 
voert deze wandeling ons langs 
de drie reconstructies van de 
dodendraad in Hamont-Achel (zie 
ook Van Wirskaante 2015-3). 
Bij de derde (de langste langs de 
grens) is na de presentatie vorig 
jaar zomer nog een strook bos 
langs de draad gekapt. Daarmee 

geeft het deze reconstructie een 
nog authentieker beeld. Maar er is 
meer te zien onderweg zoals een 
grenskapel/schuurkerk en enkele 
bijzondere grenspalen. Onderweg 
zullen we zeker nog genieten van 
de prachtige omgeving: het natuur-
gebied Groote Heide (NL) en het 
oude, 14e eeuws bosgebied van 
Beverbeek (B). Langs de Warm-
beek keren we terug naar de Abdij 
waar we onder het genot van een 
drankje nog even kunnen napra-
ten. Goed schoeisel is aanbevolen.
Vertrek om 9.15 uur vanaf het 
heemhuis, zoveel mogelijk car-
poolen. Er kunnen 25 deelnemers 
mee, inschrijven is dus noodzake-
lijk; dat kan al vanaf nu via info@
amaliavansolms.org. Geeft u daar-
bij aan of u wilt rijden of liever wilt 
meerijden. Meerijders betalen 5 ct/
km aan de chauffeur: € 6,00 p.p. 
In de nieuwsbrief van Amalia komt 
enkele weken van tevoren nog een 
herinnering. Tussen vijf en half zes 
zullen we weer in Baarle zijn.

Bronnen:
www.noordlimburg1914-1918.be
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Kilometers loopgraven, maar geen schot gelost…

Loopgravenpad in het Mastenbos
HERMAN JANSSEN

Uit vrees voor een geallieerde 

aanval vanuit neutraal Nederland, 

bouwde de Duitse bezetter in het 

noorden van België een militaire 

verdedigingslinie van bunkers en 

loopgraven. In het 178  hectare 

grote Mastenbos in Putte-Kapellen 

vinden we nog resten van deze 

linie. De natuurpracht herbergt 

er vele tientallen Duitse bunkers 

en maar liefst 4,8 km loopgraven 

uit 1917. Méér loopgraven dan in 

heel de Westhoek samen!

Loopgraven uit de Eerste Wereld-
oorlog vindt je niet alleen in West-
Vlaanderen. In het noorden van 
de provincie Antwerpen bouwde 
het Duitse leger in volle oorlogstijd 
een stevige verdedigingslinie. Om 
de kwaliteit ervan te controleren, 
maakten de Duitsers luchtfoto’s 
van het destijds open gebied. 
Piloten kregen de opdracht om 

vanuit hun vliegtuig de bunkers 
en loopgravenstelsels te fotogra-
feren. Op basis van die foto’s kon 
het Duitse leger controleren of de 
linie voldoende gecamoufleerd 
was. Zo vloog in januari 1918 
de Duitse legerfotograaf Leutnant 
Joseph Zimmermann over de linie. 
Zijn foto’s werden ontwikkeld en 
geanalyseerd, waarna ze in dikke 
dossiers verdwenen en vergeten 
raakten.

Herontdekt

Via Berlijn, Moskou en Parijs dook 
in 2007 een reeks van 53 onbe-

kende, unieke luchtfoto’s in Brus-
sel op. Ze documenteren de Belgi-
sche en Duitse versterkingen rond 
Antwerpen en langs het kanaal 
Dessel-Schoten. Het was meteen 
duidelijk dat die foto’s een schat 
aan historische informatie over 
de ‘Groote Oorlog’ bevatten. De 
provincie Antwerpen liet ze grondig 
bestuderen door de universiteit 
van Gent. Vervolgens werd een 
historisch onderzoek gestart naar 
wat er vandaag van die linie nog is 
terug te vinden. Daarbij kwamen 
vierhonderd bunkers en meer dan 
tien kilometer loopgraven aan het 
licht, verspreid over elf gemeenten 

Loopgravenpad in de winter.

Bunker in het Mastenbos. foto Filip Van Boven

Verzonken bunker bij een ven.
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en steden waaronder Rijkevorsel, 
Beerse, Vosselaar en Turnhout. De 
linies van het Mastenbos maken 
dus deel uit van een groter geheel.

Loopgravenpad

Honderd jaar later is de nooit 
gebruikte Duitse verdedigingslijn 
begroeid met varens en grassen 
waardoor de historische sporen 
voor de bezoeker niet goed lees-
baar zijn. Het ‘Loopgravenpad’ met 
zitbanken, infoborden, trappen en 
bruggetjes bracht daar vanaf okto-
ber 2014 verandering in. Langs dit 
pad krijg je uitleg over de histori-
sche context van het Mastenbos 
en over het unieke ecosysteem 
dat zich na de Duitse terugtrek-
king heeft gevormd. Vier bunkers 
zijn voor het eerst opengesteld, de 
overige zijn voorbehouden voor 
overwinterende vleermuizen.

Inschrijven

Op zaterdag 28 mei brengt Amalia 
onder leiding van een gespeciali-
seerde gids een bezoek aan het an-
derhalve kilometer lange Loopgra-
venpad. We vertrekken om 9 uur 
met carpooling aan het heemhuis. 
Wie meerijdt, betaalt € 5,00 aan 
de chauffeur. Het maximum aantal 
deelnemers bedraagt 25, inschrij-
ven is dus noodzakelijk. 
Het parcours voert ons doorheen 
een aantal goed bewaarde loopgra-
ven en bunkers. Voorzie laarzen of 
stevige wandelschoenen bij lang-
durig nat weer. Loopgraven kunnen 
dan slijkerig zijn. Opgelet: honden 
zijn niet toegelaten (om beschadi-
ging aan het historisch erfgoed te 
voorkomen). De geleide wandeling 
eindigt kort na het middaguur. 

Na de (zelf meegebrachte) picknick 
is er nog een tweede wandeling in 

Opengestelde bunker.

Antitankgracht. foto mapio.net

het Mastenbos (3 km). We pas-
seren dan bunkers en loopgraven 
die helemaal in de natuur zijn 
opgegaan. Ook wandelen we een 
eindje langs de antitankgracht, 
tussen 1937 en 1939 aangelegd 
met de bedoeling om vijandelijke 
tanks en ander rollend materieel 
vóór Antwerpen te stoppen. Op de 
terugweg tenslotte is voor geïnte-
resseerden een tussenstop voorzien 
bij de zeer geslaagde reconstructie 
van de dodendraad in Wuustwezel. 
Rond 16u zijn we terug in Baarle.

Bronnen:
- www.natuurenbos.be/mastenbos 
- ‘Vergeten Linies. Antwerpse bunkers 
en loopgraven door de lens van Leut-
nant Zimmermann (1918)’, uitgave 
provinciebestuur Antwerpen departe-
ment cultuur, 2013. 
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 Pungelaar, lörzer, leurser, smokkelaar?

Merkwaardigheden (82)
 ANTOON VAN TUIJL

U zult begrijpen dat er in het 

Heemhuis veel door mijn handen 

gaat en onder de ogen komt. 

Ik bekijk, beoordeel en noteer 

namelijk elke schenking, elk boek 

en tijdschrift bij binnenkomst. 

Daarbij vallen soms zaken op een 

merkwaardige manier samen. 

Eerder gaf ik daar ook al eens een 

voorbeeld van. Het overkwam me 

in de afgelopen maanden weer 

eens.

Op zeker moment bekijk ik een 
schenking die bestaat uit een 
volle doos boeken. Ik beoordeel 
of daarbij exemplaren zitten die 
van waarde kunnen zijn voor onze 
bibliotheek. Daar komt Jaarboek 
1996 van Taxandria – Koninklijke 
geschied- en oudheidkundige 
kring van de Antwerpse Kempen 
– tevoorschijn. Het bevat enkele 
hoofdstukken die heemkundig inte-
ressant zijn. Ik snuffel even in het 
thema ‘Spotnamen, spotgebruiken 
en volkshumor uit de Turnhoutse 
Kempen’, geschreven door G. 
Snels.

Nooit van gehoord

Als spotnamen voor de Baarlena-
ren noemt hij: lörzers, smokke-
lèèrs, taartenrapers en stoepschij-
ters. Het woord ‘lörzers’ valt me het 
meest op. Nooit van gehoord! Het 
blijkt een oude term voor smokke-
laars te zijn.
De etymologie (taalkundige her-
komst) van dit woord kan ik niet 
vinden. Ik ken het woord niet en 
dat is bij nader inzien op z’n minst 
merkwaardig. Vele malen snuffelde 
ik immers in het boek ‘Bijdragen 
tot de geschiedenis van Baerle’ 
van Rector v. d. Broek. Het is me 
steeds ontgaan dat hij het al op 
pagina 16 heeft over de spotnaam 
‘leurzers’ en dat woord ook ver-
klaart als smokkelaar.

Mooi doosje

Op een ander moment – een 
woensdagavond – brengt een vrij-

Een Lörzer onderweg. bewerkte afb. A.v.Tuijl Het oude kwartetspel. foto A.v.Tuijl
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gevige schenker een enigszins door 
de tijd getekend, maar toch een 
mooi doosje binnen. ‘Het OudBra-
bants Kwartet’ staat er op.
Ik neem de kaartjes even door 
en – het is toch niet wáár!? – tref 
al direct een viertal kaartjes aan 
met ‘vier biezondere tiepe’. Naast 
de ‘Kattendonders van Héllemet’, 
de ‘Gattenkèèkers van Bèèst’ en de 
‘Döbbeltjessnééjers van Os’ staan 
daar pontifikaal de ‘Leursers van 
Baol’!! Zo kom je in korte tijd twee 
keer dezelfde spotnaam voor de 
Baarlenaar tegen die je eerder niet 
dacht te kennen.

Twee keer?

We zijn er nog niet. Bij het naplui-
zen van een envelop met allerlei 
paperassen – ook een schenking 
– valt mijn oog op een kopie van 
een tijdschriftartikeltje. Dat is van 
de hand van ene J. Cornelissen 
en komt uit het blad ‘Oudheid en 
Kunst’, jaargang 19, uit 1928. 
Cornelissen schrijft over Kempische 
spotnamen. Hij noemt de bewo-
ners van Baarle ook ‘smokkelèèrs’ 
en ‘lörzers’.

Schildje met de Pungelaar van Stan 
Grooten. foto A.v.Tuijl

Beeld van de Pungelaar in de ‘Belze wijk’. foto A.v.Tuijl

Inderdaad, het is merkwaardig 
dat er in korte tijd tot drie keer toe 
dezelfde spotnaam opduikt, zij het 
dan in verschillende schrijfwijzen. 
Wij hebben juist het Smokkelgatse 
carnavalsrumoer achter de rug. 
Bent u daarin ergens de naam 
lörzers of leurzers of leursers tegen-
gekomen? Welnee. Deze termen 
zijn blijkbaar helemaal in onbruik 
geraakt en volkomen onbekend. 
Baarle kent zijn ‘Pungelaar’. Dat 
woord betekent ook smokkelaar, 
zegt de Dikke van Dale. Deze 
benaming komt in de literatuur 

over Baarle nergens voor totdat 
iemand, die waarschijnlijk het 
toerisme van Baarle wilde dienen, 
de naam introduceerde. Beeldhou-
wer Constant Grooten beeldde de 
pungelaar uit als een man met de 
smokkelzak op zijn rug, die met 
een ineengedoken houding uit het 
zicht van de douaniers probeert te 
blijven.

U mag hem best Pungelaar blijven 
noemen, maar als het een Baar-
lenaar is, dan is het toch echt een 
Lörzer of Leurzer of Leurser! 
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Arme Amalia (91)
ANTOON VAN TUIJL

Vanaf begin oktober 2015 hielden 

we weer bij wat voor schenkingen 

er binnen kwamen. Ook nu werd 

het weer een lange lijst. Het geeft 

een goed gevoel dat zoveel leden 

aan Amalia denken, wanneer ze 

iets op te ruimen hebben. Wij 

komen altijd goed overeen dat we 

zorgvuldig uitzoeken wat er in de 

verzamelingen van Amalia past. 

Voor andere zaken zoeken (en 

vinden) we altijd goede bestem-

mingen.

Wij noteerden tot 28 januari 2016 de volgende giften: 

– een ingelijste prent van St. Remigius,  uitgegeven bij gelegenheid van het 
950-jarig bestaan van de parochie, 
– een leren sigarettenkoker met een hoesje voor en luciferdoosje, – een wand-
tegel met afbeeldingen van O.L.Vr. Van Bijstand en de ‘Hollandse kerk’, 
– een ronde poffertjespan. We geven die een plaatsje op onze Leuvense stoof 
in onze huiskamer, bij de wafelijzers, 
– een schoenmakersleest, 
– een sigarenplank, 
– een pakket schriften en werkboeken, waarin mooie handschriften te vinden 
zijn, 
– een aantal boeken met gevarieerde inhoud. Eén ervan vindt een plaatsje in 
de serie kookboeken in onze keuken, 
– drie kruisbeelden, 
– een wanddoek met herderstafereel, 
– twee gehaakte kleedjes. U kent ze wel. We legden ze vroeger onder het H. 
Hartbeeld, 
– een ingelijste communieprent, 
– een ingelijste tegel met een afbeelding van de Singel in (Delfts) blauw, 
– een stok speelkaarten, 
– een wandschildje met ‘O.L.Vrouw, bescherm onze woning’, 
– twee oude kerkboeken, dat we toevoegden aan onze zeer grote verzameling, 
– een serie foto’s van de Pruimentoer, 
– een doos vol met speldjes, 
– vijftien oude klei-knikkers, 
– een zilverkleurig portretlijstje, 
– een blikken trommel met de uitbeelding van ijspret, 
– een oude omabeurs, 
– een Mariabeeldje, 
– een wijwatervaatje met een engeltje,
– een schilderijtje met O.L.Vr. van Beauraing, 
– een zilverkleurig H. Hartbeeld, 
– een kruisbeeldje, 
– een houten siervaas, 
– enkele kleine snuisterijen, 
– een serie jaarboeken van het Centraal Bureau van Genealogie. Die verhuis-
den natuurlijk naar onze werkgroep van stamboomonderzoek, 
– een grote serie bidprentjes, 
– een album over de herdenking (in 1970) van de eerste luchtpost per ballon, 
– twee volle dozen bidprentjes, 
– twee petten met opschrift van de Baarlese arrensledetochten, 
– enkele theedoeken, uitgegeven door Loonbedrijf Janssens uit Baarle-Hertog, 
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– een kaartspel met Limfareclame op de achterkant, 
– een infoboekje over Turnhout, 
– enkele rouwbrieven en bidprentjes, 
– een gemeenteplattegrond van Baarle, 
– een infoboekje over kleuterschool ‘het Kwetternestje’, 
– een infoblad over Baarle, 
– enkele rijmen en gedichten, 
– enkele informatieve boekjes, 
– een map met oude liedjes en voordrachten voor bruiloften en partijen, 
– een prent uit het album met ingekleurde pentekeningen uit WO I van Frans 
Willems. Deze prent ontbrak in de map die al lang in ons bezit is, 
– twee wand-kaarsenlampjes in messing, 
– een houten met metaal beklede kaatsbal, 
– een munt van één Nerderlandse cent uit 1878, 
– een doos vol boeken, 
– een tas vol boeken, 
– een prent van O.L.Vr. van Bijstand, 
– een aantal 8-mm films met diverse thema’s, 
– een stapel oude tijdschriften. Daaruit haalden we enkele interessante artike-
len die ons passen, – enkele bidprentjes en enkele devotieprentjes, 
– een gidsboekje ‘Op Bedevaart naar Lourdes’,
 – een kwartet van Baarle, 
– een stok kaarten met op de rug een uitbeelding van de slag van Turnhout, 
– een ingebonden jaargang van de Katholieke Illustratie 1953, 
– enkele brochures met gemeentelijke informatie, 
– een map over het koningshuis van Nederland, 
– twee oude kerkboeken. Ook die gaan  rechtstreeks naar onze zeer uitge-
breide verzameling missaals en gebedenboeken, 
– een ingebonden jaargang (nr. 8) van de Belgische Illustratie uit 1876-1878, 
– een doosje met speldjes, 
– een blikken bus ‘Douwe Egberts Coopvaert’, 
– een hoofdband met twee loeps. Dit is een artsenwerktuig, 
– een setje bidprentjes en enkele devotieprentjes, 
– een set vuilniszakken uit de periode dat Hertog en Nassau nog gezamen-
lijk het huisvuil inzamelden. (Naarmate Europa meer één werd, mocht dat 
blijkbaar niet meer), 
– een notariële akte, 
– enkele zeer oude bidprentjes, 
– een mok met het opschrift ‘Taxi Baarle’, inmiddels ook al verleden tijd!, 
– een kwartetspel van St. Oedenrode. Daar zoeken we nog een gepaste be-
stemming voor bij de Rooise heemkundekring, 
– een ingelijste prent van ‘Baarle 1000 Jaar’, 
– een jubileumboekje van vijftien jaar Gloria Atletiek, 
– een gids van Lourdes, 
– twee paar putty’s (enkelstukken van militairen), 
– een schoenpoetsfoedraal van het leger, 
– een kwartetspel van de Nederlandse provincies, 
– twee handschriften, o.a. een van pater Van Tilburg, 
– enkele diskettes met heemgegevens, 
– een stel flanelbordfiguren waarmee men op school de H.Mis kon uitbeelden.
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De goede gevers zijn deze keer: 
– Martien van Gool – Ben An-
tens – Lisette en Marcel Gulickx-
Verachtert – Mevr. Wens-Peeters 
(via Toon Jongenelis) – familie Pim 
en Sandra Jacobs Tuijtelaars – Paul 
de Ridder – Mevr. Willemsen-Van 
Vugt – Clazien Smit en Christian 
Smit-Verhoeven – Jos en Corry 
Jansen-Vermeulen – Femie Lück-
man – Louis Verschueren – Mevr. 
Van de Rakt – Johan Remeijsen 
(namens Mevr. C. Bloem) – Remco 
van Tilburg (via Toon Jongenelis) 
– familie A. Laurijssen – Theresia 
De Bont-Verheijen – Rien Reinier, 
– Herman en Els Janssen – Jan 
Willems – een onbekende en een 
anonieme schenker.  

Allemaal hartelijk dank en tot 
volgende keer.

Foto’s: A.v.Tuijl
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In Memoriam

Helaas hebben wij in de afgelopen 

periode afscheid moeten nemen 

van een aantal van onze leden.

Wij gedenken: 

Dhr. Jan Olieslagers
Irenestraat  7
5111 AW    Baarle-Nassau

Dhr. C.H. van Greuninge 
Klokkenstraat  23  bus 9
2387    Baarle Hertog

Mevr. Valentine Boone-Ver Eecke
Hazenpad  2
2330   Merksplas

Mevr. M. Pelckmans-Smulders
Molenwijck  212
5175 WG   Loon op Zand

Mevr. M. Janssens-v.d.Put
Nieuwe Strumpt  8
5113 BX   Ulicoten

Mevr. Lisa Verhoeven
Nieuwstraat  29
5111 CV   Baarle-Nassau 

Mevr. J. Laurijssen 
Sonoystraat  15 
1671 ER   Medemblik

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

Om er zeker van te zijn dat we nie-
mand in deze rubriek vergeten te 
vermelden, doen wij een vriendelijk 
verzoek aan nabestaanden om een 
overlijdensbericht te sturen naar :  
Maria Voeten-Wouters, Spoorpad  
8, 5111 BW Baarle-Nassau   
of naar  
Heemkundekring Amalia van 
Solms, Kerkstraat  4, 
2387 Baarle-Hertog. 
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Baarlenaar, priester en patriot

Christianus Norbertus Reijns (1749-1797)

JAN A.M. VAN EIJCK  (GOIRLE)

Christianus Norbertus Reijns, 

geboren in Baarle-Nassau, was 

vanaf 1776 kapelaan, later 

pastoor in Standdaarbuiten, en 

werd in 1796 gekozen als lid van 

de Eerste Nationale Vergadering, 

ons eerste democratisch gekozen 

parlement! Dat is toch bijzonder! 

Ik vond zijn silhouetportret in 

2004 in het standaardwerk Ge-

schiedenis der Staatsregeling voor 

het Bataafsche Volk van Cornelis 

Rogge uit 1799 en ging verder op 

onderzoek uit. 

Van Reijns verscheen al een 
uitgebreid portret, geschreven door 
de oud-Standdaarbuitenaar Con-
stant van Nispen (nu hoogleraar 
Rechten aan de VU Amsterdam), 
gepubliceerd in De Ghulden Roos, 
jaarboek 1969. Maar ik vond hem 
toch zo bijzonder dat ik zijn portret, 
met een meer Baarlese invalshoek, 
wil beschrijven voor belangstel-
lende heemkundeleden in Baarle 
en Alphen, en in Standdaarbuiten 
natuurlijk!

Geboren in Baarle-Nassau

Christianus Norbertus Reijns werd 
geboren in Baarle-Nassau op 10 

augustus 1749 als zoon van Ni-
colaus Christianus Reijns en Anna 
Catharina Nuijts. Hij stamde uit de 
voorname Baarlese familie Reijns, 
zo schreef J.P.H. van den Broek in 
zijn Bijdragen tot de Geschiedenis 
van Baerle (1947). Hoe hij familie 
was van Nicolaes Jacobus Reijns 
die rond 1768 in het pand Kriel-
laars woonde, een van de Noor-
delijke Singelpanden in Baarle, en 
er herbergier was, met twee zonen 
Jacobus en Christiaan, is mij niet 
geheel duidelijk. Maar de voorna-
men van hem en zijn vader komen 
ook in die tak voor, dus er zal wel 
verwantschap zijn!

Doorleren in het Baarle 
van 1760

Christianus heeft een leerweg 
gekozen naar het priesterschap, 
dat is duidelijk. Nogal wat jongens 
uit onze regio, eigenlijk uit heel 
Noord-Brabant, die later priester 
wilden worden, volgden de middel-
bare school aan de Latijnse School 
in Turnhout, die toen wijd en zijd 
bekend was. Dat geldt bijvoor-
beeld voor Antonius van Gils en 
Adrianus Oomen uit resp. Tilburg 
en Teteringen, die later beiden een 
belangrijke rol gingen spelen in de 
bisdommen ‘s-Hertogenbosch en 
(op te richten) Breda. Als achter-
grondgegeven is nog belangrijk te 
weten dat onze regio van 1561 
tot 1803 behoorde tot het Bisdom 
Antwerpen. 

Een kleinseminarie heeft dat Bis-
dom Antwerpen in die periode 
nooit gehad! De kleinseminaries 
in onze bisdommen zijn alle van 
later datum, zo ongeveer uit de 
eerste decennia van de 19e eeuw: 
Hoogstraten (1835) en Ypelaar 
(1839); Beekvliet voor het Bisdom 
’s-Hertogenbosch is weer iets 
ouder (1815). Een grootseminarie 
kende Antwerpen wel, maar een 
priesterstudent kon ook filosofie 
en theologie gaan studeren aan 
de Universiteit van Leuven, of –als 
hij wilde intreden in een klooster-
orde – in een van de abdijen (bijv. 
Tongerlo). Christianus Norbertus 
Reijns ging na zijn middelbare 

Silhouetportret van Christianus 
Norbertus Reijns. In het boek van 
Cornelis Rogge uit 1799 staan wel 
meer dan 100 van deze portretjes 
op uitklapbladen afgedrukt! Zie ook 
afb. 4. uit: C.J.J.C. van Nispen, 
Christianus Norbertus Reijns, in De 
Ghulden Roos, 1969
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school naar Leuven: hij stond daar 
ingeschreven van 1769 tot 1774, 
waarna hij priester werd gewijd, 
waar en door wie weten we niet, 
maar waarschijnlijk door de bis-
schop van Antwerpen. Anderhalf 
jaar later werd hij benoemd tot 
kapelaan in Standdaarbuiten.

Kapelaan bij een lastige 
pastoor in Standdaarbuiten

In Standdaarbuiten trad Christi-
aan op als assistent bij pastoor 

Theodorus Hoffen, die volgens zijn 
familie leed aan ‘derdedagsche 
koortsen’, een soort malaria, dat 
toen nog inheems was in Neder-
land (vooral in Zeeland en Zuid- en 
Noord-Holland). Maar volgens het 
kerkbestuur was hij “buyten ver-
stand en vermogen de gemeynte te 
bedienen..”, wat door de kerkhis-
toricus J.B. Krüger (Geschiedenis 
van het Bisdom Breda, 1878) 
“kinds en dementerend” werd 
genoemd. Het leidde tot nogal wat 
conflicten met de familie van pas-
toor Hoffen, die zich daar blijkbaar 
flink mee bemoeide. Maar we leren 
daaruit ook weer wat interessante 
details over Christianus Norbertus 
Reijns. Immers, hem werd door 
de familie van pastoor Hoffen 
verweten dat hij er een nogal 
joyeuze levensstijl op nahield met 
jachtpartijen (Reijns moet twee 
grote jachthonden hebben gehad), 
fervent kaartspel tot diep in de 
nacht, met een gastvrij onthaal van 
vrienden, en dat alles op kosten 
van de zieke pastoor, zo werd hem 
verweten. Op verzoek van de bis-
schop van Antwerpen deed deken 
P. de Wijmar er in 1781 onderzoek 
naar, en het resultaat ontlastte 

De Bataafsch-Brabantse fractie bestond uit deze 14 leden van evenzoveel 
districten in het huidige Noord-Brabant exclusief de Hollandse rand (Langstraat 
en Land van Heusden en Altena). Op de tweede positie ziet men het 
schaduwportret van Reijns! uit: C. Rogge, Geschiedenis der Staatsregeling voor 
het Bataafsche Volk, 1799)

Kaartje van het Bisdom Antwerpen (1561-1803) dat bestond uit 6 dekenaten. 
De grenzen verlopen grillig. Let op: Baarle, Alphen en Riel behoorden 
in die periode tot het Dekenaat Hoogstraten! uit: J.L.M. de Lepper, De 
Voorgeschiedenis van Seminarie Ypelaar, 1950
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kapelaan Reijns volledig. Toen de 
oude pastoor Hoffen overleed in 
1786, werd Christianus Reijns als 
zijn opvolger benoemd tot pastoor 
van Standdaarbuiten. De parochie 
Standdaarbuiten besloeg een uitge-
strekt gebied: ook Dinteloord/Prin-
senland en Willemstad behoorden 
tot het werkgebied. Omdat Reijns 
het druk had, vroeg hij om een as-
sistent en kreeg die in de persoon 
van Johannes Dam in 1789.
Reijns werd in Standdaarbuiten 
uitdrukkelijk gewaardeerd om 
zijn welsprekendheid. De deken 
roemde hem als predikant en 

Gravure uit C. Rogge (1799) van de 
Eerste Nationale Vergadering. Merk 
op dat alle leden van het parlement 
een opzichtige sjerp droegen 
met het opschrift ‘representant’, 
vooral bedoeld om hun positie 
van volksvertegenwoordiger te 
onderstrepen!

Schaduwbeelden

“De keuze der Afbeeldingen vertrouw ik, dat volkomen gebillijkt 
zal worden. – Inzonderheid verwacht ik, dat het der Natie niet 
onaangenaam zal zijn, aan het hoofd dezes werks de Schaduw-
beelden te zien prijken van de meeste leden der Nationaale 
Vergadering. Niemand toch zal twijfelen, te erkennen, dat het 
de eerste Nationaale Vergadering geweest is (in weêrwil van 
den ongunstigen uitslag van haaren arbeid,) die over alle de 
deelen van de Staatsregeling en haare grondslagen zulk een 
helder licht ontstoken heeft, waaraan wij niet slegts de tegen-
woordige Staatsregeling te danken hebben, die met de goed-
keuring des Bataafschen Volks vereerd is, - maar die ook zijne 
straalen nog tot de verre nakomelingschap zal verspreiden en 
den roem der Natie tot dezelve overbrengen; en dat men haar 
slegts regt doet, met op deze wijze de verdiensten haarer leden, 
die op verschillende wijzen medegewerkt hebben, ter onderhou-
ding en verleevendiging van dat glansrijk licht, te vereeuwigen.”

Uit de Voorrede van: Cornelis Rogge, Geschiedenis der Staatsre-
geling van het Bataafsche Volk, 1799
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als pastoor; hij noemt hem: vir 
robustus en facundus et authoritate 
regit populum = een sterke en 
welbespraakte man en met gezag 
bestuurt hij zijn volk. De (vijan-
dige) familie van pastoor Hoffen 
zei van hem: “..al ist dat wij de 
welsprekende tong niet hebben 
van Reijns…etc.”. Ook was Reijns 
bij de inval van de Fransen begin 
1793 erg van nut geweest voor de 
gemeenschap van Standdaarbuiten 
door hen te behoeden voor grote 
kosten en onheil, zo getuigden en-
kele katholieke inwoners een jaar 
later. In dat jaar, in 1794, moet hij 
een aantal maanden zijn terug-
geroepen naar België (door de bis-
schop van Antwerpen?) vanwege 
wellicht een verschil van opvatting 
betreffende de rol van de Fransen 
(Reijns was Fransgezind en bis-
schop De Nelis haatte de Fransen). 
Maar ook de gereformeerde ge-
meenteleden van Standdaarbuiten 
wilden hem graag terug!
Zijn politieke aspiraties kwamen 
niet vroeg aan de oppervlakte, zo 
lijkt het. Pas eind 1794 bekende 
hij enige kleur, toen hij weigerde 
de recognitiegelden over 1794 te 
betalen. Hij vond dat dat niet meer 
nodig was sinds de Omwenteling 
en hij hield voet bij stuk! Het eerste 
echte wapenfeit dateert echter pas 
van 27 juli 1795. Toen stemde hij, 
als enige ingezetene van Stand-
daarbuiten, tegen het conceptplan 
betreffende het tussenbestuur voor 
Bataafs Brabant en het bijeenroe-
pen van de Nationale Vergadering 
per januari 1796.

Verkiezingen voor de Eerste 
Nationale Vergadering

Eigenlijk hebben de Fransen 
hier in Nederland de democratie 
gebracht. Na een mislukte eerste 
opmars in 1793, had de tweede 

Franse inval meer succes. Generaal 
Pichegru – hij moet met zijn leger 
nog op de Ronde Akkers bij Riel 
een tijdje zijn kampement hebben 
opgeslagen! – slaagde erin geheel 
de Republiek der Zeven Verenigde 
Provinciën te bezetten. Met de 
Franse overheersing werd ook de 
verkiezing van vertegenwoordigers 
uit de standenvertegenwoordiging 
(adel, geestelijkheid, burgerij) 
vervangen door het kiezen van 
‘provisionele representanten’, voor-
lopige volksvertegenwoordigers. De 
verkiezingen voor de Eerste Natio-
nale Vergadering geschiedde met 
behulp van gedemocratiseerd –  zij 
het beperkt – kiesrecht: stemge-
rechtigd waren alle mannelijke bur-
gers van 20 jaar en ouder die het 
laatste jaar een vaste woonplaats 
in de Republiek hadden gehad, die 
niet van de bedeling leefden, en 
verklaarden dat zij instemden met 
het idee van de volkssoevereiniteit 
en dus alle erfelijke ambten en 
waardigheid als hiermee strijdig 
verklaarden. Het kiesstelsel was 
getrapt: per ca. 500 inwoners 
verkoos men één kiesman. Per 
district van ca. 15.000 inwoners 
kozen 30 kiesmannen dan één 
Representant met twee plaatsver-
vangers. In Noord-Brabant waren 
er 14 districten voor ca. 270.000 
inwoners. We moeten ons reali-
seren dat de drie grootste steden 
van Noord-Brabant betrekkelijk 
klein waren: ’s-Hertogenbosch met 
bijna 15.000 inwoners, Breda met 
9.250 en Tilburg (dat in 1809 nog 
stad moest worden…) met 8.500 
inwoners. Zo dunbevolkt was ons 
land nog! In het district Tilburg kon 
Pieter Vreede, toch al vanaf 1790 
een gezaghebbende fabrikant in 
Tilburg en later de aanvoerder 
van de Brabantse fractie, geen 
kieszetel winnen in ‘zijn’ Tilburg 
omdat hij protestant/doopsgezind 

was en door de katholieke clerus 
werd gedwarsboomd. Hij werd 
uiteindelijk toch Representant 
als eerste reserve in het District 
Bergen op Zoom toen daar de ge-
kozen Representant zich terugtrok! 
Andere bekende Representanten 
in 1796 werden R. van Hooff uit 
Eindhoven, F. Guljé, med. doctor 
uit Helmond en Hendrik Verhees, 
de bekende landmeter/cartograaf 
uit het district Boxtel. Van de 14 
Brabanders waren er 12 rooms-
katholiek en 2 protestant.

Christianus Norbertus Reijns 
werd Representant

In het district Steenbergen, waar-
toe Standdaarbuiten behoorde, 
verkozen de 30 kiesmannen de 
rentmeester en advocaat Cornelis 
Floren uit Rijsbergen tot Repre-
sentant. Als 1e plaatsvervanger 
werd de in Baarle-Nassau geboren 
pastoor van Standdaarbuiten Chris-
tianus Norbertus Reijns gekozen, 
en als tweede vervanger Johannes 
Slootmans, voerman/herbergier 
uit Steenbergen. Floren moest 
echter van zijn zetel afzien: hij 
was namelijk rentmeester van de 
Poolse prinses Maria Cunegunda, 
en je mocht als volksvertegenwoor-
diger géén buitenlandse belangen 
dienen! Daarnaast voelde hij zich 
niet fit genoeg voor de job. Hij trok 
zich dus terug, en waarschuwde 
Christianus Reijns als zijn eerste 
plaatsvervanger. Zo kon Christia-
nus Norbertus Reijns zijn geloofs-
brieven overhandigen en per 12 
april 1796 zitting nemen in de 
Eerste Nationale Vergadering in 
Den Haag!

De Bataafs-Brabantse fractie

Zo was per 1 maart 1796, met 
enige vertraging omdat eerst de 
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Wapenfeiten van Christianus 
Norbertus Reijns

Ik vond achter in het boek van C. 
Rogge (1799) een Karakteristiek 
der Representanten. Over onze 
in Baarle geboren Representant 
schreef Rogge:
Reijns (C.N.): een ware volksvriend 
die vooral zijn iever verstond in de 
debatten voor het aannemen van 
het Constitutieplan toen hij den 
pedanten president Van Hamels-
veld schaakmat zette; hij was 
echter niet geheel vrij van de foe-
deralistische geest, die bijna alle 
Bataafsche Brabanders aankleeft.
Ik kwam Reijns ook nog tegen in 
het verslag van 1 juli 1796 in de 
Commissie (toen ook al!) van 8 

financiële bijdrage van Bataafsch 
Brabant moest worden vastgesteld 
(voor wat hoort wat, vonden de 
Hollanders!), de eerste Bataafsch-
Brabantse volksvertegenwoordiging 
gekozen en toegelaten in Den 
Haag! En Brabant was bepaald 
niet onbelangrijk, want we waren 
meteen de derde grootste fractie, 
na Holland en Gelderland! De 
verdeling van het aantal zetels per 
provincie was namelijk als volgt:

Holland: 55 zetels
Gelderland: 15
Brabant 14
Vriesland: 11
Overijssel:  9
Groningen:  8
Utrecht:  6
Zeeland:   5
Drenthe:   3
 ______ +
Totaal: 126 zetels

personen over de Kwestie van de 
Heerschende Godsdienst. Reijns 
hield zijn poot stijf toen het erover 
ging of men wel zo snel de domi-
nantie van de Gereformeerde Kerk 
moest afbouwen. Jawel, zei Reijns, 
meteen afschaffen die dominantie: 
de scheiding van Kerk en staat 
moet zo snel mogelijk worden geëf-
fectueerd! Dat standpunt had hij 
als pastoor van Standdaarbuiten al 
eens geventileerd bij de recognitie-
gelden…
Op 29 november 1796 zorgde 
Reijns nog voor een relletje in de 
Staten Generaal, toen een bepaald 
plan in stemming werd gebracht. 
De notulen zeggen dan: “..Re-
ijns, Gevers en Ploos van Amstel 
braken plotseling de plegtige 
stilte en verklaarden de stemming 
als onwettig, omdat een aantal 
Representanten niet zonder meer 
“aannemen” of “afwijzen” had 
geroepen. Gejuich alom vanaf de 
tribunes, “bravo, bravo” riep men 
luid…”. De Brabander Van Hooff 
(uit Eindhoven) zei met luide stem: 
“De geëxaspéréérde (= tot het 
uiterste geïrriteerde, JvE) Patriot 
kan niet bedaard noch onver-
schillig zijn, wanneer hij ziet, dat 
de Vrijheid den dolk in het hart 
krijgt.” Weer gejuich op de tribu-
nes, bravo, bravo…! De President 
riep de vergadering vergeefs tot 
de orde. Hij schorste de vergade-
ring uiteindelijk, en na verdaging 
werd het plan weer in stemming 
gebracht en aangenomen.
Nog een tweede maal moet Reijns 
zich hebben laten gaan, name-
lijk op 11 mei 1797. Toen de 
President J.B. Bricker voorstelde 
om de stemming over het delicate 
punt van vrijheid van godsdienst 
uit te stellen totdat 12 afwezige 
afgevaardigden, die in een com-
missie aan het vergaderen waren 
elders in het gebouw, zouden zijn 

teruggekomen, stond Reijns op en 
zei: “De neuzen zullen wel weer 
vooraf geteld zijn”. De federalist 
Verster achtte dit een belediging, 
maar werd geïnterrumpeerd door 
o.a. Van Hooff, Van Beyma, Ploos 
van Amstel, Vreede en Reijns, die 
allen luidkeels schreeuwden dat 
“alles vantevoren afgesproken is, 
dat de ‘Presidentenmakers’ altijd 
commissies zodanig samenstellen 
dat zij van de conclusies verzekerd 
zijn en immer vantevoren de Pre-
sident al hebben aangewezen…”. 
Deze onrust duurde zo lang, dat 
ondertussen de 12 afwezige leden 
weer in de vergadering waren 
teruggekeerd! Maar Van Hooff c.s. 
wonnen uiteindelijk de stemming 
toch, zij het nipt met 55 voor en 
51 tegen.
Christianus Reijns kende ook zijn 
eigen grenzen. Een heikel punt in 
de Eerste Nationale Vergadering 
was de affaire van de samen-
smelting van oude provinciale 
schuldenlasten, het zogenaamde 
‘amalgama’. Daar is wat over 
uitgegaan…! Reijns erkende al 
tweemaal tevoren zijn onkunde in 
financiële zaken en nam slechts 
het woord om uitstel te vragen om-
dat hij de consequenties niet kon 
overzien. Tenslotte schaarde hij 
zich bij de tegenstemmers, waar 
tot het amalgama werd besloten 
met 60 voor- en 45 tegenstem-
mers. Hij kon zich ook – begrijpe-
lijk – druk maken over de beslag-
legging van goederen van het vm. 
Bisdom Antwerpen in het Mar-
kiezaat en in de Baronie. Hij trad 
toe tot een speciale commissie en 
wist te bewerkstelligen dat Franse 
confiscatie van goederen in België 
niet wilde zeggen dat goederen van 
het Bisdom Antwerpen in Bataafs 
Brabant (het ging bijvoorbeeld over 
Huize Bovendonk in Hoeven!) ook 
konden worden geconfisqueerd; 
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nee, die vielen dan toe aan de 
Bataafse Republiek en niet aan 
Frankrijk! Hij liet zijn stem ook 
horen en fulmineerde regelmatig 
tegen “gedecideerde Oranjeklanten” 
die ten onrechte oude achterstallige 
invordering in het Markiezaat nog 
wilden binnenhalen.

Zijn verlichte ideeën over de 
relatie tussen de godsdiensten

De grootste aandacht van Reijns 
ging echter uit naar zaken betref-
fende godsdienst en onderwijs. Zo 
verzette hij zich tegen de bezoldi-
ging van godsdienstleraren door de 
staat, en tegen schoolboeken die 
godsdienstige leerstelsels bevat-
ten. Hij wilde ook één Nationale 
Hogeschool (lees: universiteit) 
en wel te Leiden, waar ook alle 
theologische stromingen zouden 
moeten worden onderwezen 
aan studenten met verschillende 
religieuze achtergrond: “hierdoor 
word gelegenheid gegeven, om 
de onderscheidene gevoelens te 
leeren kennen, en te bespeuren 
dat zij in waarheid zoo veel niet 
van den anderen verschillen; dit 
zoude veel toebrengen, om die 
geest van scheuring, verkettering 
en verdoeming te doen ophou-
den”, zo droeg Reijns uit in maart 
1797. Dat is nog eens een verlicht 
en oecumenisch standpunt!
Christianus Reijns komt ook als 
een sterk democratisch parlement-
slid over, toen hij zich keerde tegen 
de plannen om aan kiesmannen 
de eis van een zekere welstand te 
stellen: dat was immers tegen het 
gelijkheidsbeginsel. Om dezelfde 
reden was hij tegen het feit dat 
octrooien slechts voor enkele jaren 
zouden worden beschermd. En hij 
was voorstander van een nieuwe 
indeling van departementen, 
omdat handhaving van de oude 

provinciegrenzen het nadeel had 
van de geest van het federalisme. 
Ook was voor hem de waarde 
van de gelofte gelijk aan de eed 
afleggen. “De Boosaard immers 
maakt even weinig werk van het 
verbreken van een Eed als van het 
niet naarkomen eener Gelofte”, zo 
zei Reijns in februari 1797. Minder 
vooruitstrevend was hij in het straf-
recht: hij was voor het behoud van 
de pijnbank in het strafproces…!
Frustraties maakte hij natuurlijk 
ook mee in Den Haag. Toen op 30 
mei 1797 het grote plan van de 
Constitutie hoofdelijk in stemming 
zou worden gebracht, het ‘mag-
num opus’ volgens Van Nispen, 
waarbij ieder afgevaardigde stemde 
voor of tegen het ontwerp in zijn 
geheel, merkte Reijns op dat hij 
de vrijheid behield om tegen te 
stemmen, omdat het voor hem 
hard was om ja te zeggen tegen 
een ontwerp, bij de behandeling 
waarvan hij 680 van de 700 hoof-

delijke stemmingen had verloren! 
Ja, zo zat de nog jonge democratie 
ook in elkaar… 

Christianus Reijns overleed al 
op 47-jarige leeftijd

Christianus Norbertus Reijns is 
helaas niet oud geworden. Op 
zondag 16 juli 1797 overleed hij 
in Standdaarbuiten op de leeftijd 
van 47 jaar en 11 maanden. Het 
jaar van de Eerste Nationale Ver-
gadering was nog niet om… Hoe 
en waaraan hij overleed is nergens 
te vinden. Tja, velen werden toen 
nog geen 50 jaar. Men legde 
zich daar rond 1800 gemakkelijk 
bij neer, denk ik… Zijn stoffelijk 
overschot werd de volgende dag al 
naar Baarle-Nassau vervoerd, waar 
hij op 19 juli 1797 plechtig werd 
begraven, zo vermeldde Van den 
Broek. 
In het ‘Begraafboek van Boumans’ 
van de Remigiuskerk in Baarle-
Hertog maakte Hubertus Boumans 
in 1797 de aantekening:
Den 19 julij
Heb ik graft gemaekt in de kerck 
voor den Erwardigen Heer Pastoir 
van Santerbuijten Cristiaan 
Reijns; op het bogentie schruwen 
daer en is geen plaats meet op 
5 steenen van de ersten pilaer 
nast den noorden kandt begindt 
dat graf 4 plavuijsen bredt en 
1-plavuijsen lanck; onder de 5 
plavuijsen nast de pilaer ligt Adri-
aen en Arnoldus Tuijtelaers.

De tweede plaatsvervanger Johan-
nes Slootmans uit Steenbergen, 
nam al snel zijn plaats in, op 3 
augustus 1797, om de laatste vier 
weken van het bestaan van de 
Eerste Nationale Vergadering bij te 
wonen. Van een herdenkingsrede 
of zo in de Nationale Vergadering 
heb ik niets kunnen vinden. Als 

Portret van Janus Reijns (1874-
1972), organist in Alphen. 
uit: Jan van Eijck e.a., 50 Jaar 
Willibrorduskerk Alphen, 2005



68       van wirskaante 2016/1

opvolger van Christiaan Reijns als 
pastoor van Standdaarbuiten werd 
per 1 november 1797 Cornelis de 
Wilde benoemd, die tot dan pas-
toor van Rucphen was; en in zijn 
plaats werd kapelaan Dam pastoor 
van Rucphen! Deze Cornelis de 
Wilde moet men niet verwarren 
met pastoor Cornelius de Wilde van 
Alphen (1833-1874), die toevallig 
geboren werd in Baarle-Nassau, 
juist in dat jaar 1797!

Waar zijn de Reijns’en 
gebleven?

Christianus Norbertus Reijns (pas-
toor!) had natuurlijk geen nakome-
lingen. Maar er zijn in Baarle en in 
Alphen nog wel Reijns’en geble-
ven. Met name in Alphen kennen 
we nog vele personen in de 19e 
en 20e eeuw met de achternaam 
Reijns. Zo werd in 1820 voor 
het nieuw te bouwen Hervormde 
kerkje – het huidige streekmuseum 
dus – een stuk grond gekocht, 
genaamd Het Hoendernest, dat 
eigendom was van de kinderen 
Reijns, die het hadden verkregen 
van hun vader en moeder Cornelis 
Reijns en Elisabeth van Tilburg. De 
familie Reijns in Alphen was ook 
een zeer muzikale familie, die een 
belangrijke bijdrage leverde aan het 
kerkkoor en aan de harmonie van 
Alphen! Zo was de eerste president 
of voorzitter van de Harmonie Vlijt 
en Volharding in 1891 Adrianus 
Reijns. En velen in Alphen hebben 
nog gehoord van Kiske en Drik 
Reijns, resp. bibliothecaris en 
penningmeester van het kerkkoor 
in 1909. En Janus Reijns (1874-
1972) was de ongetrouwde man 
uit de Heuvelstraat die begin jaren 
‘60 op 90-jarige leeftijd nog orga-
nist was van de parochie Alphen! 
Ook nu kennen wij in Alphen en in 
Baarle nog personen en bedrijven 

met de naam Reijns.

Ook in Goirle woonden afstamme-
lingen van de familie Reijns. Rond 
1820 kwam in Goirle wonen Jan 
Baptist Rens, zoon van Adrianus 
Reijns of Rens (1775-1807) en 
Petronella Elisen (overl. 1810) 
uit Poppel. Zijn grootvader heette 
Gerard Reyns en was in 1752 
getrouwd met Elisabeth van Gils 
in Poppel. De uitspraak van de 
achternaam Reijns in ons dialect 
is duidelijk: Rèns. En zo is het 
gekomen dat men in Goirle de 
achternaam ook als Rens is gaan 
schrijven! Cornelis Rens (1837-
1904), zoon van Jan Baptist, was 
de eerste fotograaf in Goirle (rond 
1860 reeds) en wethouder. Zijn 
zoon Jan Rens werd fabrikant en 
later burgemeester van Goirle van 
1913-1926. Maar hij was ook 
architect, en ontwierp bijvoorbeeld 
de huizen in eclectische stijl van 
dokter Adrien Govaerts (1896) in 
Baarle-Hertog en de Hollandse 
Pastorie aan de Nieuwstraat in 
Baarle-Nassau (1905)!

Hoe het ook zij, de beroemdste 
Reijns is dus toch Christianus 
Norbertus Reijns, lid van de Eerste 
Nationale Vergadering, ons eerste 
democratisch gekozen parlement 
in Nederland, van 1796-1797. 
We hebben hem hier leren kennen 
als een ruimdenkende priester en 
pastoor, een zelfbewuste patriot, 
die opkwam voor zijn volk, die 
de kunst van de welsprekendheid 
goed beheerste, en een verlichte 
oecumenische geest had als het 
over de onderlinge relatie van de 
godsdiensten ging. Hij was zijn tijd 
ver vooruit kunnen wij wel stellen, 
want die kwaliteiten missen wij 
nogal eens in onze roerige wereld 
van 2015…! Standdaarbuiten is 
vooralsnog de enige plaats die een 

straat naar hem genoemd heeft, 
de Pastoor Reijnsstraat (1965), en 
terecht! 
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Amalia aan het werk (5)

REDACTIE

In ‘Amalia aan het werk’ leest u 

meer over het reilen en zeilen van 

de vereniging. Plus een selectie 

van activiteiten waar vrijwilligers 

van Amalia mee bezig zijn, waar 

uw hulp mogelijk goed van pas 

kan komen.

Gezocht …
Amalia is op zoek naar ‘verster-
king’, zowel binnen als buiten het 
bestuur.
De belangrijkste taak van het be-
stuur is te zorgen dat de vereniging 
goed functioneert. Het bestuur 
vergadert één keer per maand en 
bestaat momenteel uit elf leden, 
waarvan er één  in maart stopt; 
hiervoor zoeken we dus vervan-
ging.
Wij hebben ook dringend verster-
king nodig voor vastlegging van de 
vergaderingen en voor de onder-

steuning van de nieuwe werkgroep 
communicatie. Deze laatste twee 
moeten niet per sé deel uitmaken 
van het bestuur.
Wil je meedraaien in een enthou-
siast team, neem dan contact op 
met ons! Dit kan via een telefoontje 
naar de voorzitter, Ad Jacobs (013-
5078258) of via een mail naar het 
secretariaat info@amaliavansolms.
org. (gla)

Roggerentjes 2015
Het voltallige college van B&W van 
Baarle-Nassau heeft in november 
in de oude raadzaal op de boven-
verdieping van ons Heemhuis de 

Roggerentjes 2015 in ontvangst 
genomen. Tien jaar geleden heeft 
Amalia in samenspraak met het 
gemeentebestuur de ‘Roggerentjes-
nieuwe-stijl’ bedacht. Dat houdt in 
dat de heemkundekring een idee, 
een plan, een wens of suggestie 
voorlegt aan de gemeente wat past 
in de zorg voor en verbetering van 
ons heem. Met de uitvoering ervan 
lost de heemkundekring haar jaar-
lijkse verplichting tot voldoening 
van de verschuldigde Roggerentjes 
in.  
Dit jaar wil Amalia wandelaars op 
de grens van Castelré en Wortel 
met een monumentje attenderen 
op het drama dat zich 9 oktober 
2016 precies honderd jaar geleden 

Voorbeeld van het Sjoke-Toke-monumentje.
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op die plek afspeelde. De gezusters 
Sjoke en Toke Verheijen – Sjoke 
woont bij haar ouders in Castelré, 
Toke verblijft als dienstmeid in 
Minderhout – ontmoeten elkaar 
wel vaker ‘aan den draad’ om 
nieuws uit te wisselen en om wat 
spulletjes aan elkaar door te geven. 
Zo gebeurt dat ook op 9 oktober 
1916 om half twaalf. Toke gooit 
klompen over de draad maar dat 
lukt niet goed. Wanneer ze een van 
de klompen wil oprapen, raken 
haar haren en kleding de draad. 
Ze sterft meteen. Haar zus Sjoke 
schiet haar te hulp, raakt haar aan 
en wordt daardoor ook geëlektrocu-
teerd. Een groot drama in Castelré!
Het idee is om op de plaats waar 
Sjoke vanuit Nederland op weg 
ging naar de draad ging een 
verbeelding van ‘Sjoke’ te plaat-
sen. Evenzo op de plaats waar 
Toke vanuit bezet België haar 
zus tegemoet liep de figuur van 
‘Toke’. In de buurt waar de beide 
vrouwen de dood vonden, plaatsen 
we het derde element: een paal 
met isolatoren, de twee gezusters 

bevinden zich aan weerszijden van 
de paal, nog in het volle genot van 
ontmoeting…..

Als je meer wilt weten over de Rog-
gerentjes vroeger en nu, kijk dan 
eens op www.amaliavansolms.
org/roggerentjes. In het boek 
‘Hoogspanning aan de Belgisch-
Nederlandse grens’ kan je meer 
lezen over de trieste gebeurtenis 
van Sjoke en Toke (pag. 189 e.v.). 
Antoon van Tuijl is de bedenker 
van de ‘Roggerentjes 2015’.

Marcel Gulickx 
onderscheiden
Op de nieuwjaarsreceptie van 
Amalia kreeg Marcel Gulickx 
de Zilveren Oorkonde van het 
Brabants Heem uitgereikt. Al 25 
jaar bakt hij bij die gelegenheid 
voor iedereen ‘een lekkere wafel’. 
“Maar hij doet nog veel meer als 
vrijwilliger voor onze heemkunde-
kring”, zei voorzitter Ad Jacobs. “In 

Castelré én in Turnhout waar hij 
woont.” Alle reden om voor hem 
een heemkundige onderscheiding 
aan te vragen.
De nieuwjaarsrecepties van Amalia 
werden tot en met 2007 in het 
Heemhuis gehouden. Daar bakte 
Marcel zijn wafels in het keukentje. 
De stoppen zijn er vaak doorgesla-
gen. In het Cultureel Centrum waar 
Amalia nu meestal op de eerste 
zondag van het jaar haar nieuw-
jaarsreceptie houdt, heeft Marcel 
daar gelukkig geen last meer van. 
Hij heeft zijn vaste hoekje in de 
aula. Zijn wafels vinden er gretig 
aftrek.

Nieuwe opzet 
wandelingen heem
In de zomermaanden gaan we 
van start met korte avondwan-
delingen. Elke maand zoeken we 
een ander stukje van ons heem 
op. Deze zomeravondwandelingen 
gaan door op de eerste donderdag 
van de maand, van mei tot en 
met september. Vertrek om 19.00 
uur, we zullen ongeveer twee 
uur onderweg zijn. We doen het 
rustig aan, de wandelingen zullen 
ongeveer 7 à 8 km lang zijn. Dan 
is er alle tijd om rond te kijken én 
te vertellen. Waarbij we zeker een 
plaats inruimen voor verhalen van 
de wandelaars…. Kijk op de web-
site (of in de nieuwsbrief) waar de 
zomeravondwandelingen starten, 
want het zal steeds op een andere 
plek zijn. Een plek waar jezelf met 
de fiets of de auto naar toe rijdt. 
Vanwege hemelvaart is er voor 
gekozen om de eerste zomeravond-
wandeling in de maand mei op 
de tweede donderdag te houden, 
dat wordt dus donderdag 12 mei 
19.00 uur. In dit geval vanaf de Wafels eten op de nieuwjaarsreceptie 2006 in het Heemhuis.
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kapel van Nijhoven waar we, nu 
het nog kan, over de Akkers naar 
Keizershoek lopen. Over een voor 
velen onbekend schouwpad en 
de Landrei keren we terug bij de 
kapel. Zorg voor stevig schoeisel.

Daarnaast organiseert Amalia 
in het voor- en najaar op veler 
verzoek een ‘middellange wande-
ling’. Die zal rond de 15 km zijn. 
We zullen dan ook (net) buiten ons 
heem gaan lopen. Het gaan wan-
delingen worden waarin we zeker 
aandacht geven aan cultuurhistorie 
en landschap. Voor deze wan-
delingen is het vertrek vanaf het 
Heemhuis, met de mogelijkheid 
van carpoolen.
Voor wie flink wil doorstappen is 
rond de langste dag een wande-
ling van zo’n 25 km voorzien. Dat 
kan een rondwandeling zijn, maar 
misschien is het ook wel leuk om 
maar eens wat verder weg te lopen 
en met de bus terug.
Tenslotte is Amalia er nog steeds 
voor ‘vroege vogels’, tweemaal per 
jaar. Eén keer vertrekken we om 
8.00 uur, en één keer echt vroeg, 
om vijf uur. Verzamelen bij het 

Heemhuis, dat voor deze gelegen-
heid een kwartier voor vertrek 
open is. En tussen kerst en nieuw-
jaar houden we de winterwande-
ling erin, met een afstand van rond 
de 15 km.

We denken dat we zo voor elk wat 
wils hebben. Heb je nog sugges-
ties, geef die dan door aan Antoon 
van Tuijl of Harry Benschop.

De Rabobank 
Clubkas Campagne
Om de lokale samenleving te 
versterken investeert Rabobank De 
Zuidelijke Baronie elk jaar een deel 
van haar winst  - het zogenaamde 
coöperatief dividend – in het lokale 
verenigingsleven binnen de Zuide-
lijke Baronie. Zo geeft de bank ver-
enigingen en stichtingen, die zich 
inzetten met én voor vrijwilligers, 
een financieel duwtje in de rug.  
Rabobank De Zuidelijke Baronie 
introduceert daarom de ‘Rabobank 
Clubkas Campagne’: een nieuwe 
en bijzondere ‘extra’ vorm van 

financiële ondersteuning voor het 
lokale verenigingsleven, vanuit het 
coöperatief dividend van de bank. 
Bijzonder omdat de Rabobank-
ledenraad een belangrijke rol 
speelt bij de opzet en uitwerking 
van deze actie. En ook bijzonder 
omdat de leden van de Rabobank  
bepalen hoe het beschikbare 
budget (€ 75.000,- in 2016) onder 
de deelnemers verdeeld wordt. Zo-
dat dit budget terecht komt bij 
die ‘doeleinden van plaatselijk en 
algemeen belang’ die zij belangrijk 
vinden!
 
Heemkundekring Amalia van 
Solms heeft zich aangemeld om 
mee te doen aan deze Rabobank 
Clubkas Campagne. Vanaf 6 tot 
en met 18 april kan er gestemd 
worden.  Als onze heemkunde-
kring genomineerd wordt, zullen 
wij via de gebruikelijke kanalen 
een oproep doen aan onze leden 
en aan iedereen die lid is van de 
Rabobank om zoveel mogelijk op 
Amalia te stemmen. Houdt dus de 
Nieuwsbrief, de website en Ons 
Weekblad in de gaten, en stem op 
Amalia! (mvo)

Zo maar een plekje in ons heem.
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Bewoning Ulicoten 
in 1900
Jeroen Geerts is geïnteresseerd 
welke huizen er vroeger in Ulicoten 
stonden en wie er woonden. 
Samen met zijn vader Gust heeft 
hij 1 januari 1900 als peildatum 
gekozen. Toen stonden er welgeteld 
91 huizen, in ‘wijk C’ van Baarle-
Nassau. 

Ze hebben al de nodige gegevens 
uit het archief verzameld, weten 
waar de huizen – C1 t/m C 91 – 
stonden, maar kunnen zeker nog 
(oude) foto’s van woningen uit de 
eerste helft van de vorige eeuw 
gebruiken. Het moet leiden tot een 
publicatie in Van Wirskaante.
Jeroen gaat zelf nog foto’s maken 
van de eerste stenen huizen in het 
dorp. Hij roept iedereen op oude 
foto’s in te scannen en naar hem te 
mailen: j.geerts@onsnet.nu. Maar 
je kunt Jeroen (van Gust van Sjef 
van Graard van Jaan d’n brouwer) 
ook bellen: na 18.00 uur op 040-
2839037. Dan komt hij graag 
langs om de foto’s bij je thuis in te 
scannen.

C43 was de pastorie van pastoor Ermen.

De eerste steen in C25, 
de woning van burgemeester Verheijen.

Van Wirskaante op 
de website
Afgelopen maanden is de website 
van Amalia in een nieuw jasje 
gestoken. Maar er is meer gebeurd. 
De menustructuur is gewijzigd 
zodat u gemakkelijker ‘het archief 
van Amalia’ kunt raadplegen. 
Om het nog gemakkelijker te 
maken hebben we bovendien een 
begin gemaakt met het beschik-
baar stellen van ons heemblad 
Van Wirskaante op de site. Veel 
oude nummers van vóór 2006 
zijn inmiddels gedigitaliseerd. Ook 

meer recente nummers kunt u er 
al vinden. Via het ingeven van een 
trefwoord kunt u snel de juiste Van 
Wirskaante vinden.
In een van de oudste nummers (2e 
jaargang nummer 4 van december 
1987) valt ons oog in een artikeltje 
van Fons Raeijmakers en José 
Slegers over ‘Tienden en cijnsen’ 
ineens op een passage over de 
‘Roggerentjes’: De roggerenten 
die onlangs nog in het nieuws 
kwamen, zijn ook uit de middel-
eeuwen stammende cijnzen. In de 
vorige en zelfs deze eeuw werden 
vrijwel al deze rechten afgekocht. 
De laatste cijns te Baarle-Hertog 
werd in 1904 afgekocht. In 
Baarle-Nassau zijn er wel enkele 
over het hoofd gezien….. Lees die 
laatste zin nog eens en bedenk wat 
het 25 jaar later heeft opgeleverd. 
In hetzelfde nummer schrijft Ad 
Jacobs in zijn voorwoord: Over de 
huisvesting valt mogelijk deze 
maand de beslissing. We hopen 
met z’n allen op een positieve 
uitslag, zodat we begin volgend 
jaar een eigen onderkomen heb-
ben. Alleen al daarom is het leuk 
eens door die oude nummers te 
bladeren. Dat kan nu met enkele 
muisklikken vanuit je makkelijke 
stoel via www.amaliavansolms.org 
onder archief en Van Wirskaante. 
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Nieuwe leden 
MARIA VOETEN-WOUTERS

In de laatste drie maanden kregen we er weer 11 nieuwe leden bij.  
 
Wij heten van harte welkom:

fam. Gerrit Fennema
dhr. Frans van Alphen
dhr. Jan v.d. Biggelaar 
dhr. Johan Gulickx 
dhr. Jac Timmermans 
mevr. Christel Mathysen 
IJssalon D’N Italiaan 
fam. Kuijpers-Sprangers

Ontwikkeling ledental.
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Algemene 
Ledenvergadering 
2016

Graag nodigen we onze leden uit voor de Algemene Ledenvergadering 2016 van heemkunde-
kring Amalia van Solms. Deze wordt dit jaar gehouden op dinsdag 22 maart 2016 in de aula 
van het Cultureel Centrum Baarle.
Onderstaand treft u de agenda en een beknopt verslag van de ALV 2015 aan.

Agenda Algemene Ledenvergadering 
van Heemkundekring Amalia van Solms 
van 22 maart 2016

1.  Opening  
2.  Mededelingen
3.  Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 17 maart 2015 (een beknopt verslag is hierna  

opgenomen)
4.  Financieel verslag 2015 en begroting 2016 

 Het financieel verslag ligt op het heemhuis ter inzage nadat het door de kascom-
missie is gecontroleerd en wordt samen met de begroting 2016 in de vergadering 
uitgereikt.

5.  Verslag kascontrolecommissie.
6.  Benoeming van de kascontrolecommissie.
7.  Bestuursverkiezing.

 Aftredend zijn: Ad van Hoek (niet herkiesbaar), Jan Willekens (herkiesbaar), Nelly 
Pieke (herkiesbaar), Gerda Laurijssen (verkiesbaar)

8.  Vaststellen contributie 2017
9.  Beleidsplan 2016-2020
10.  Activiteiten 2016
11.  Werkgroepen
12. Rondvraag
13.  Sluiting
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Concept-notulen (beknopt) 
ALV 17 maart 2015

1 Opening  

Voorzitter Ad Jacobs heet de aan-
wezige leden van harte welkom in 
de aula van het Cultureel Centrum 
van Baarle. 
Ad bedankt alle bestuursleden, le-
den van de werkgroepen en andere 
leden voor hun inzet voor Amalia 
het afgelopen jaar.
Naast deze heuglijke mededelingen 
moeten we het trieste nieuws mel-
den van het overlijden van onze 
vice-voorzitter Jef van Tilburg. 

2 Mededelingen

Maria Voeten meldt dat zich 8 
personen hebben afgemeld.

3 Verslag Algemene 
Ledenvergadering d.d. 18 
maart 2014

Het verslag wordt, met een enkele 
opmerking, goedgekeurd.

4 Financieel verslag 2014 en 
begroting 2015

Op verzoek van het bestuur wordt 
Leo Voeten gevraagd een toelich-
ting te geven op het financieel 
verslag van 2014 en de begroting 
van 2015.
De gezondheidsproblemen van 
onze penningmeester hebben 
ertoe geleid dat we afgelopen jaar 
onze handen meer dan vol hadden 

om het allemaal rond te krijgen. 
De hoogte van de kosten van de 
ledenactiviteiten wordt veroorzaakt 
door subsidies op heemreizen, ex-
tra aanschaf van het boek Erfgoed 
van de Brabanders voor aan aantal 
vrijwilligers en extra kosten voor de 
erfgoeddag 2014.
Leo geeft ook nog een korte uitleg 
over de balans en de begroting 
over 2015.

5 Verslag 
kascontrolecommissie

Hans Grummels verzorgt de pre-
sentatie.
Het is een lastig jaar geweest i.v.m. 
de ziekte van de penningmeester. 
Het is een goede zaak geweest om 
de financiële- en ledenadministra-
tie uit te besteden. Complimenten 
aan Leo Voeten. Een opmerking 
van Hans dat het in de toekomst 
beter is om de ledenadministra-
tie en financiële administratie te 
integreren.
Daarnaast moet de automatische 
incasso worden uitgebreid.
Tevens meldt Hans dat de kosten 
en baten goed uit elkaar gehaald 
moeten worden, o.a. de verdeling 
van de sponsorgelden moet duide-
lijk op de begroting terug komen.
De boekhouding en administratie 
werden in orde bevonden en de 
penningmeester wordt décharge 
verleend. 
Verder wordt Leo van den Brandt 
nog bedankt voor de inzet afgelo-
pen jaar.

Leo Voeten ontvangt een applaus 
vanuit de zaal voor zijn bijdrage 
om het financiële plaatje rond te 
krijgen voor deze vergadering. 

6 Benoeming van de 
kascontrolecommissie

De voorzitter bedankt de leden van 
de commissie voor hun gedane 
werk.
De kascontrolecommissie bestaat 
voor 2015 uit Staf van Aelst en 
Hans Grummels. Dré Moors is 1e 
reserve en An van Gerwen meldt 
zich aan als 2e reserve.

7 Bestuursverkiezing

De voorzitter meldt dat het 
een hele puzzel is geweest om 
bestuursleden te vinden door het 
overlijden van Jef van Tilburg, 
het niet herkiesbaar stellen van 
Ineke van Strijp en het tussentijds 
aftreden van Leo van den Brandt 
als penningmeester.
Maria Voeten neemt het woord en 
vraagt de vergadering of het zich 
kan vinden als Ad Jacobs voorzit-
ter blijft. Dit wordt met applaus 
begroet. 
Herman Janssen en Maria Voeten 
stellen zich herkiesbaar wat door 
de vergadering ook met applaus 
wordt ontvangen.
Ineke van Strijp is al lid van het be-
stuur sinds 1983. Vandaag neemt 
ze afscheid. De voorzitter compli-
menteert haar voor haar grote inzet 
en benoemt haar tot erelid.
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Corry van Erven heeft aangegeven 
dat ze interesse heeft in een be-
stuursfunctie. De voorzitter nodigt 
haar uit achter de bestuurstafel 
plaats te nemen. Corry krijgt het 
woord en vertelt iets over zichzelf, 
haar werk en interesses.
Leo van den Brandt is tussentijds 
afgetreden als penningmeester. 
Een delegatie van het bestuur heeft 
eind maart een gesprek gepland 
met Nelly Pieke.
De vergadering gaat akkoord met 
het besluit van het bestuur om 
een gesprek aan te gaan. Op basis 
daarvan zal ze een beslissing 
nemen.
Daarmee is het bestuur nog niet 
compleet. Via de nieuwsbrief, Van 
Wirskaante en de website zal nog 
gezocht worden naar aanvulling.

8 Vaststellen contributie 2016

Het voorstel van het bestuur om 
de hoogte van de contributie voor 
2016 ongewijzigd te laten wordt 
met applaus ontvangen.

9 Beleidsplan 2015

Het beleidsplan voor 2015 wordt 
door Harry Benschop nader toe-
gelicht.
Een projectvoorstel in het kader 
van het project “(Be)levende land-
schappen” is opgesteld door Harry 
en Frans Vermeer van Mark&Leij. 
Een tweede speerpunt van het 
beleid is de modernisering van de 
website. De vereniging wil nieuwe 
sociale media gebruiken om meer 
mensen bij de vereniging te betrek-
ken.
Ten slotte loopt er een project ‘digi-
talisering van het fotobestand’. Dit 
heeft als doel het grote aanbod aan 
foto’s digitaal beschikbaar te stellen 
voor de leden.

10 Activiteiten 2015

Bestuurslid Herman Janssen kiest 
voor een aantal blikvangers om de 
activiteitenkalender 2015 toe te 
lichten.
Bij het onderwerp ‘Wandelingen’ 
hebben we dit jaar o.a. een vroege 
vogeltocht ingepland, een wande-
ling in het Turnhoutse vennenge-
bied, een WO-I wandeling in Essen 
en de Dag van de Trage Weg in het 
najaar.
Voor de fietstochten hebben we 
gekozen voor trajecten in Zonderei-
gen en langs de kapellekes. Nieuw 
is de zgn. geocache fietstocht. 
In de Van Wirskaante van maart 
2015 staat een uitgebreid artikel. 
De jaarlijkse heemreis gaat dit jaar, 
in het kader van WO-I, naar Uden 
en Huis Doorn .
De vierdaagse reis naar Verdun is 
ook een grote activiteit voor 2015.
Voor de jeugd organiseert Amalia 
dit jaar de vredesdagen. Er wordt 
een lezing gehouden over gevluch-
te kunstenaars tijdens WO-I en 
is een erfgoeddag in Zondereigen 
en het landgoed de Hoevens in 
Alphen wordt bezocht.
Tenslotte, met dank aan Dré 
Moors, wordt er een foto-avond 
gehouden en in het najaar wordt 
Bedaf in de schijnwerper gezet.

11 Werkgroepen

Jan Willekens geeft een toelich-
ting over de huidige stand van 
zaken binnen de werkgroepen. In 
principe heeft elke werkgroep een 
eigen coördinator. Hij of zij regelt 
de gang van zaken binnen de 
werkgroep. Bij een aantal werk-
groepen is die functie vacant. Ook 
is dringend behoefte aan uitbrei-
ding van enkele werkgroepen. In 

de Van Wirskaante wordt hier ook 
aandacht aan besteed middels de 
rubriek “Amalia aan het werk”.

12 Rondvraag

De voorzitter vermeldt dat er na 
afloop van de vergadering een 
consumptie genuttigd zal kunnen 
worden. Ook wordt er nog een quiz 
georganiseerd door Fons Raeijmae-
kers en Ad van Hoek met Antoon 
van Tuijl als jurylid.
Ben Wentink: Ik ben modelspoor-
liefhebber en lid van modelspoor-
vereniging Baroniespoor. Ik wil met 
een paar enthousiastelingen in mi-
niatuur het spoorwegemplacement 
nabouwen. Het idee zal ingebracht 
worden in de projectgroep.
Bert van den Heuvel: Er worden 
veel activiteiten georganiseerd met 
een bus. Vaak zijn deze snel volzet, 
aangezien er zoveel leden zich 
aanmelden. Kan er eens gekeken 
worden om dan een tweede reis te 
organiseren, zoals vorig jaar naar 
zowel Ieper als Lommel, of eventu-
eel een tweede bus in te zetten?
De voorzitter antwoordt dat Amalia 
een divers aan activiteiten aanbiedt 
aan haar leden en dat het onmoge-
lijk is om het iedereen naar de zin 
te maken. Het voorstel wordt wel 
meegenomen.

13 Sluiting

De voorzitter laat weten dat de 
consumpties na afloop van de 
vergadering voor rekening van 
Amalia zijn.
Hij dankt de leden voor hun 
aanwezigheid en om 21.25 uur 
komt er een einde aan deze 39e 
Algemene Ledenvergadering. 
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‘…..De oasezoekers zullen niet alleen geselecteerd maar 
zelfs geballoteerd worden. “Dat moet ook wel”, zegt de heer 
Verheijen, “want als die mensen er een jaar zitten kennen ze 
elkaar allemaal en ze moeten ten slotte een vereniging vormen. 
In het zwembad en op dat sportveld moeten zij met elkaar 
kunnen opschieten. Over 20 jaar moet het nog leuk zijn……’.

Uit de dagboeken van Jo Huijbregts (9)

LEO VOETEN

Jo Huijbregts heeft in zijn lange 

leven zo bijna alles opgeschreven 

wat in zijn ogen aan interessants 

in Baarle gebeurde over de peri-

ode 1943 tot 1985.

Ook in dit nummer zal ik aan de 

hand van zijn dagboeken een 

selectie maken, een kijkje op het 

leven in het Baarle van toen. In 

dit nummer geven de artikelen 

een blik op het leven weer in de 

periode 1969 - 1970

28 augustus 1969
Oases te koop in Baarle voor 
10 mille

 
De directeur van de in binnen- en 
buitenland bekende horecabe-
drijven De Engel en Schaluinen, 
de heer A. Verheijen heeft per 
advertentie geplaatst: “In bosrijke 
omgeving van Baarle-Nassau koopt 
u voor gl. 10.000 uw eigen royale 
oase”. Enkele weken na de eerste 

annonce zegt de heer Verheijen 
“het loopt storm”. Elk lid betaalt fl. 
10.000. 
Het project dat door de Neder-
landse Heidemij is uitgewerkt 
voorziet in een aantal stukken 
grond waarop caravans kunnen 
worden geplaatst, of mogelijk cha-
letjes kunnen worden gebouwd, en 
verder in een compleet (verwarmd) 
zwembad, een midgetgolfbaan, 
tennisbanen, sportvelden en zon-
nevelden. Het gehele complex, dat 
30 hectare van het landgoed Scha-
luinen beslaat, komt binnen een 
palissade te liggen en het wordt 

van alle gemakken voorzien. Zoals 
verharde wegen met straatverlich-
ting, waterleiding, electriciteit en 
riolering. De kavels, minimaal 150 
m2 groot, worden met groen zo-
danig ingericht dat ieder de nodige 
privacy gegarandeerd kan worden. 
Vlakbij, maar wel buiten de poort, 
ligt het restaurant Schaluinen.

Vereniging

Het is de bedoeling dat het eigenlij-
ke project ‘La Seigneurie’ geëxploi-
teerd zal worden. Er is dan ook een 
vereniging in oprichting waarvan 
ieder die fl. 10.000 neertelt voor 
deze royale oase automatisch lid 
wordt. Behalve dit wordt men voor 
deze prijs eigenaar alleen van de 
gewenste grond-kavel en mede-
eigenaar van de gemeenschap-
pelijke accommodatie en outillage. 
Dat impliceert het recht op gratis 
gebruik van alles. Daar komt wel 
bij dat per kavel een jaarlijkse con-
tributie wordt gevraagd – voorlopig 
op fl. 75 gesteld, waarvan het 
schoonmaken en het onderhoud 
worden betaald. Voor water en 
elektriciteitsverbruik wordt het nor-
male tarief in rekening gebracht. 
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Ad Verheijen wordt geïnterviewd. 
foto Teding van Berkhout

In de prijs van fl. 10.000 zijn niet 
de btw en de beschrijvingskosten 
begrepen. 
Verheijen: “Het is een serieuze 
zaak, alles wordt notarieel ge-
regeld. Het hele project zal 3,5 
miljoen gulden kosten. Het is de 
bedoeling zo’n 200 kavels uit te 
geven, dus dat maakt 2 miljoen. 
Zelf financiert onze NV (De Engel 
en Schaluinen) anderhalf miljoen. 
Het gaat mij er maar om gasten 
naar Schaluinen te trekken. Een 
paar jaar geleden is een gemeen-
telijke stichting bezig geweest met 
plannen om hier in de buurt een 
groot recreatieoord aan te leggen. 
Daar hebben we op gebouwd. 
Maar nu dat plan niet door gaat, 
- inmiddels is aan de andere kant 
van Baarle-Nassau een nieuw 
zwembad gebouwd – kan ik deze 
30 hectare grond hier niet zomaar 
laten liggen. Die breng ik bij de 
coöperatie in. Het rendement dat ik 
daarvan verwacht moet komen uit 
te continuïteit van Schaluinen. Er 
is mij al gevraagd of ik een streek 
aan het uithalen ben. Welnee, dit 
is een eerlijke zaak. In de statu-
ten van de coöperatie wordt alles 
duidelijk vastgelegd. En er moet 
een reglement komen voor de 
vereniging dat straks door de leden 
onderling kan worden samenge-
steld. Die dertig hectare doen wij 
in feite cadeau aan de coöperatie. 
De inschrijving voor de deelneming 
in het project ‘La Seigneurie Cha-
lons’ staat nog open tot 1 oktober. 
In april of mei van het volgend jaar 
zal het uniek coöperatieve recrea-
tieoord in Baarle-Nassau in bezit 
worden genomen”. De oasezoekers 
zullen niet alleen geselecteerd 
maar zelfs geballoteerd worden. 
“Dat moet ook wel”, zegt de heer 
Verheijen, “want als die mensen 
er een jaar zitten kennen ze elkaar 
allemaal en ze moeten ten slotte 

een vereniging vormen. In het 
zwembad en op dat sportveld 
moeten zij met elkaar kunnen 
opschieten. Over 20 jaar moet 
het nog leuk zijn”. Vandaar de 
ballotage. Voorlopig draagt de heer 
Verheijen, die met enkel bevriende 
fabrikanten tijdelijk het bestuur van 
de vereniging in oprichting vormt, 
daar zelf zorg voor. “Maar na okto-
ber treed ik terug. Dan moeten de 
leden zelf een bestuur kiezen. Dan 
laat ik verder de hele zaak aan de 
vereniging over”. 
Er zal een vaste portier komen 
en vast personeel dat voor de 
reinigingsdienst en het onderhoud 
zorgt. En voorts wenst de heer 
Verheijen de dagelijkse levensmid-
delen- en de kioskverkoop zelf in 
de hand te houden. Hij heeft daar-
voor voldoende accommodatie op 
het terrein. Ook heeft hij plannen 
om met hypermoderne mobiele 
keukenwagen, die momenteel 
wordt ontwikkeld door Philips, de 
tweehonderd gezinnen die straks 
hun eigen oase in Baarle bezetten, 
te gerieven. Met dagmenu’s tegen 

aantrekkelijke prijzen. En voor het 
overige verwacht hij van z’n oase-
bewoners dat zij de keuken en de 
bar van het reeds bestaande Scha-
luinen draaiende zullen houden.
Het wordt echt “Luxueus”, verze-
kert bij voorbaat de heer Verheijen.

10 mei 1970 
Vijfduizendste inwoner 
geregistreerd

Maandag 11 mei werd op het 
gemeentehuis van Baarle-Nassau 
de vijfduizendste inwoner geregis-
treerd; de op 10 mei 1970 gebo-
ren Maurice Roelen, Boschovense-
weg 26. Baarle’s jongste burger 
werd in de loop van maandag door 
een deputatie van de gemeente, 
bestaande uit burgemeester Hoog-
enbosch, de beide wethouders 
en de gemeentesecretaris in onze 
gemeente verwelkomd.
Door de burgemeester werd aan de 
gelukkige ouders een spaarbank-
boekje overhandigd. De meege-
brachte fles champagne werd 
meteen gebruikt om een heildronk 
uit te brengen op de kleine Mau-
rice. Hieruit blijkt dat Baarle blij is 
met zijn vijfduizendste.

November 1969
Fabriek Lugano in Baarle sluit; 
187 man met ontslag

Directeur C.W. Snoeker heeft bij 
het Gewestelijk Arbeidsbureau te 
Tilburg een aanvraag ingediend 
voor ontslag van 187 personeelsle-
den van de schoenfabriek Snoe-
ker te Baarle-Nassau. De juiste 
sluitingsdatum van het bedrijf is 
nog niet bekend. De directie deelde 
ons mee dat die zou vallen nadat 
de najaar orders zijn afgewerkt, 
ongeveer over een maand. Van de 
187 personeelsleden komen er 
ongeveer 110 uit België en ruim 
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Burgemeester Hoogenbosch komt de fam. Roelen 
feliciteren met de geboorte van hun zoontje Maurice als 
5000e inwoner van Baarle. foto fam.Roelen

Het pas opgerichtte Majoretten-corps presenteren zich in prachtige outfit.

70 uit Nederland. Volgende week 
zullen de Nederlanders door het 
Arbeidsbureau worden gehoord. De 
Belgen worden verwezen naar de 

arbeidsmarkt in België.
In de directe omgeving is het 
moeilijk om aan werk te komen. 
De heer Snoeker deelde mee dat 

hem vanuit Breda en Waalwijk 
al aanvragen hadden bereikt 
voor personeel in de schoen- en 
lederbranche. De oorzaak van de 
sluiting moet gezocht worden in de 
verscherpte buitenlandse concur-
rentie, vooral uit Italië. Volgend de 
heer Geurts leed een poging om tot 
een afvloeiingsregeling te komen 
schipbreuk op de verklaring van 
de directie Dat men blij zou zijn 
als aan de wettelijke verplichtin-
gen kan worden voldaan. Hetgeen 
betekent dat men de opzeggings-
termijn in acht zal nemen.
(Red: Lugano is nog doorgestart 
onder leiding van de jongere 
generatie Snoeker. Helaas maar 
voor kort. In 1974 is het slot er 
definitief op gegaan).

Oktober 1969
Nieuwe biljartclub in 
De Lindeboom

Enkele dagen geleden is er een 
nieuwe biljartvereniging, De Bal-
lenzoekers, opgericht. U zult mis-
schien wel afvragen wat daar weer 
bijzonder aan is? Dit is het natuur-
lijk wel, want bij deze vereniging 
worden alleen maar personen 
toegelaten van de vrouwelijk sekte. 
Het is bij deze club in de eerste 
plaats niet te doen om te biljarten, 
maar om een keer van huis weg te 
zijn. Zonder mannen. En ze verge-
ten de teeravond natuurlijk zeker 
niet, want zoals ik nu al vernomen 
heb zijn ze van plan hiermee te be-
ginnen. Intussen zijn er al 7 mel-
dingen binnengekomen van dames 
die graag mee willen doen. Tussen 
haakjes, er wordt geprobeerd te 
spelen op de Russische biljart en 
bij te veel kijklustige mannen wordt 
het café gewoon gesloten. Men kan 
zich als lid aanmelden bij Diny van 
de Lindeboom in de Stationstraat 
te Baarle-Nassau.
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Personeel van Lugano op reis in eerdere goede jaren. Een aantal namen zijn bekend bij de Heemkundekring. Bijvoorbeeld 
voorste rij v.l.n.r.: Riet Vemonden – Marcel Kusters – Louis Smolders –Cor Vermonden – Frans Meeuwesen – Jeanne 
Meeuwesen – mevr. Meeuwesen (Leliestraaat) – Frans Krijnen – Jan willems – mevr. Willems.

Kampioenenelftal 1970 met op de onderste rij vlnr: Swat Persegael, Peter van 
de Zanden, Ad Brosens, Louis Broos, Piet Baijens
Bovenste rij vlnr: Rik Verhoeven, Remie Jansen, Marcel Aelrechts, Rik van de 
Flaas, Jac Brosens, Karel Kerremans, Wil Rombouts.

Mei 1970
Dosko kampioen

Dosko na spannende minuten 
kampioen. Dosko, dat moest win-

nen op Branddonk om zeker te 
zijn van de titel heeft de talrijke 
supportersharten wel hard op de 
proef gesteld. Dosko toonde zich 
van meet af de sterkste maar voor-

aan stuitte het op een onverzet-
telijke Branddonkse verdediging 
met Sleegers en Aerts als sluitstuk-
ken. Daardoor speelde zich wel 
spannende fasen af voor het lokale 
doel. Maar het voor Dosko verlos-
sende doelpunt bleef uit. 

Het was uiteindelijk speler-trainer 
Marcel Aelbrechts,  die zijn ploeg 
reeds zovele diensten bewees, die 
het nog maar eens deed toen hij 
een kwartier voortijd een hoek-
schop rechtstreeks in doel omzette 
tot ieders opluchting. Secretaris 
van Gestel had er schijnbaar het 
voorgevoel van toen hij voor de 
wedstrijd vertelde dat hij er nog 
niet gerust in was. Wij hebben de 
bloemen wel bij, zei hij, maar elke 
wedstrijd moet gespeeld worden. 
Daarom durf ik ze nog niet op het 
terrein mee te nemen. De vreugde 
na de wedstrijd was des te groter 
na die 90 minuten van spanning. 
Het werd een ware overrompe-
ling van supporters met groen-
witte petjes en spandoeken met 
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‘Dosko is Kampioen’. Een zichtbaar 
ontroerde voorzitter Meeuwesen 
die de bloemen overhandigde 

dankte zijn spelers voor hun mooi 
kampioenschap en prees ook de 
sportiviteit van de tegenstanders. 

Heel grote luchtballonnen op sportpark Boshoven, gereed voor de luchtdoop. foto fam. Hoogenbosch

Veel mensen komen op de zomerse dag af op het ballonnenspektakel. Op 
de foto o.a. oud burgemeester F.de Grauw die de hand schudt met mevr. 
Hoogenbosch. Naast haar burgemeester Hoogenbosch. Geheel links gemeente-
secretaris Sonnemans. foto fam. Hoogenbosch

Hij dankt ook Branddonk, dat zijn 
huid duur verkocht en de sportivi-
teit eerbiedigde. Wat het kampi-
oenschap betreft had de voorzitter 
alle lof voor Turnhout dat het tot 
op de 29e voetbaldag de enige 
tegenstrever op de eindoverwin-
ning bleef. 

Hij vond het zelfs spijtig dat in 
deze reeks slechts een ploeg mocht 
promoveren. Gelukkig was ook de 
speler-trainer Marcel Aelbrechts, 
die Dosko bracht war hij het had 
gehoopt. Branddonk stelde onze 
zenuwen lelijk op de proef, zo 
verklaarde hij. Enkele ogenblikken 
nadien verdween Marcel tussen de 
talrijke supporters. 
De vreugde te Baarle-Hertog zon-
dagavond was zeer groot. In het 
vooruitzicht van de officiële viering, 
volgende week bij thuiskomst, 
tegen Flandria.
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De vroegere Timmerfabriek Jansens In de Oordeelsestraat is tegenwoordig een 
opslagmagazijn.

15 augustus 1970
Historische dagen in 
Baarle-Nassau

Vandaag wordt het feit herdacht 
dat 100 jaar geleden de eerste 
ballonpost vanuit het in 1870 
belegerde Parijs is geland in Ne-
derland en wel op grondgebied der 
gemeente Baarle-Nassau. Nauw-
keurig gezegd te Castelré. Onder de 
benaming ‘Evenementen Comité 
100 jaar ballonpost’ ging met 
bekwame spoed van start nadat als 
leden nog waren toegevoegd voor 
Baarle-Nassau de heer Diepen, 
voor Castelré de heer F. Verheijen, 
voor Baarle-Hertog de heer Jos 
Bax en als adviseur een Ballon-
luchtvaart-deskundige de heer van 
Briele. 
En nu is het op zaterdag 15 augus-
tus zo ver dat we te Baarle-Nassau 
op het sportcomplex Boshoven aan 
de Bredaseweg het hoogtepunt 
des feesten zullen kunnen mee 
beleven en daar een schouwspel 
voorgeschoteld krijgen dat op 
zijn beurt weer waard is voor de 
geschiedenis van Baarle te worden 
geboekstaafd.

Wij hebben in vorige edities van 
Ons Weekblad reeds meerma-
len daarover gepubliceerd. En 
geïnformeerd met de bedoeling de 
lezers daar op voor te bereiden en 
hen reeds enigszins vertrouwd te 
maken met de techniek der avon-
tuurlijk ballonluchtvaart. En nu is 
het moment aangebroken van deze 
voorkennis te profiteren en met ei-
gen ogen te kunnen aanschouwen. 

Daartoe publiceerden wij reeds 
eerder het uitvoerig programma 
der herdenkingsfeesten maar ten 
gerieve en plezier van onze lezers 
men wij er zeker goed aan te doen 
dit nog eens volledig te herhalen.

Officieel gedeelte 13.00 uur
Onthulling in en bij het gemeente-
huis van Baarle-Nassau van een 
herdenkingsplaquette, geschon-
ken door de Haagse Ballonclub, 
met muzikale assistentie door de 
Harmonie.

Feestprogramma 14.30 uur
Officiële opening der feestelijkhe-
den door Heeren Burgemeester 
van Baarle-Nassau en Hertog op 
Sportcomplex Boshoven. 
Show door majorettes en drum-
band, muzikaal omlijst door 
Harmonie St Remi.
Massale duivenlossing door P.V. De 
Valk en De Bonte Duif.
Hoogteschattingswedstrijd.
Demonstratie parachutespringen 
, luchtacrobatie vrije val, precisie-
landing door Eerste Nederlandse 
Parachutistenclub. 
Optreden Fanfare en drumband St 
Bernardus uit Ulicoten.

Intussen spectaculair vullen en 
uitbalanceren van twee grote lucht-
ballonnen (samen 1.000.000m3 
gasinhoud) met assistentie door 
gezamenlijk brandweerkorpsen. 
Optreden van volksdansgroep 
Barla
Kabelstijgingen met grote ballons.
Optreden Harmonie

Vanaf 17.00 uur
Opstijgen van twee grote ballon-
nen, ieder met 3 luchtreizigers. 
Medepassagier voor Baarle is FMA 
de Grauw, oud-burgemeester, 
inlader luchtpost.
Direct na opstijging hoogtemetings-
wedstrijd voor iedereen via para-
chuutje. Voor de duivenmelkers 
in het bijzonder door middel van 
duiven. Hieraan zijn ook prijzen 
verbonden.
Alle activiteiten worden begeleid en 
becommentarieerd door de beste 
geluidsinstallatie van Nederland. 
In de nabijheid van de ballonnen 
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is roken uitdrukkelijk verboden. 
Bewaakte parkeergelegenheid op 
het terrein tegenover café rustoord 
aan de Bredaseweg. Alle aanwij-
zingen door politie, Brandweer, 
EHBO en controleurs dienen stipt 
te worden opgevolgd. Toegangs-
prijzen volwassenen 2 gulden per 
persoon. Kinderen tot 14 jaar 1 
gulden per persoon. De dag wordt 
besloten door een groot Bal in de 
Brandweerkazerne aan het St. 
Annaplein, georganiseerd door de 
Rijvereniging Nassau.

December 1970
Jansens Timmerfabriek breidt 
aanzienlijk uit

Jansens Timmerfabriek aan de 
Oordeelsestraat in Baarle-Nassau is 
momenteel flink aan het uitbreiden 
. Binnen enkele weken komen een 
nieuwe productiehal (van 18 bij 
75 meter) en een nieuwe kantine 
gereed. De timmerfabriek die tien 
jaar geleden werd geïnstalleerd 
in een ruimte van 5 bij 12 meter 
beslaat bij het tweede lustrum een 
oppervlakte van 3300m2 be-
bouwd. In Jansen Timmerfabriek is 
veel geld geïnvesteerd. De produc-
tie verloopt dan ook op rolletjes. 
We draaien praktisch automatisch, 
vertelt Frans Jansens. Maar voor 
de toekomst hebben we toch nog 
een aantal plannen. Als we geld 
hebben kopen we nog grotere 
productiemachines. Deze Baarlese 
timmerfabriek is ontstaan uit het 
bouwbedrijf dat door Alphons Jan-
sen in 1945 werd gesticht. Vader 
Alphons werkt overigens nog driftig 
mee in de timmerfabriek.
Hoe de bouwonderneming rond 
1960 in een timmerfabriek is 
veranderd is door Frans Jansens 
snel verteld. Op 20 augustus 1960 
ben ik voor aannemer geslaagd. Ze 
hadden mij gezegd dat ik wonin-

gen moest bouwen voor de ver-
koop. Maar dat bleek in Baarle niet 
te gaan. Toen heb ik een aannemer 
in Turnhout leren kennen die 116 
woningen ging bouwen. Voor die 
woningen heb ik toen het mecha-
nische houtwerk aangenomen. En 
zo zijn we met de timmerfabriek 
begonnen. Medio 1961 zijn we 
met de bouwonderneming gestopt. 
Gedurende de afgelopen tien jaar is 
de timmerfabriek geleidelijk uitge-
breid. Ook is er een timmerfabriek 
gevestigd op Belgisch terrein in 
Baarle. In de Nederlandse vestiging 
worden uitsluitend kozijnen en 
trappen gemaakt. Het assortiment 
in de Belgische vestiging omvat 
veel meer. In beide bedrijven 
wordt jaarlijks 1700 woningen 
aan houtwerk gemaakt. Daarbij 
zijn dan nog niet inbegrepen de 
ongeveer 2000 trappen die jaar-
lijks dit bedrijf verlaten. In totaal 
werken er in de timmerfabriek 29 
mensen. Misschien dat het bedrijf 
binnenkort wat meer mensen kan 
gebruiken. De heer Jansen ging 
gisterenmiddag op weg met een 

calculatie voor houtleverantie voor 
3000 woningen. Krijgt hij de order 
dan zullen meer mensen moeten 
worden ingezet.

20 november 1970
Bellen naar Baarle….vier 
cijfers draaien.

Met ingang van vandaag zullen 
de telefoonnummers van Baarle-
Nassau vier cijfers hebben. Voor 
de bestaande nummers wordt een 
9 geplaatst. De overgang van de 
driecijferige naar de viercijferige 
nummering zal omstreeks acht uur 
’s avonds in gaan. Als gevolg daar 
van zullen rond die tijd de tele-
foonnummers enige tijd gestoord 
kunnen zijn.

Tot zover weer wat ervaringen en 
belevenissen in Baarle in de ogen 
van Jo, bijna vijftig jaar geleden. 
Tot de volgende keer. Dan is er 
weer tijd en ruimte om in zijn 
schrijfsels te duiken.

Oude bakelieten telefoon waarmee je de cijfers nog echt moesten “draaien”. 
foto internet
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Activiteitenkalender
MAART

Zondag 6 maart
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Dinsdag 15 maart
 Lezing door René Bastiaanse 

van het BHIC over ‘De posi-
tie van de vrouw in het Rijke 
Roomse leven’ in het Cultureel 
Centrum Baarle, aanvang 
19.30 uur. Toegang gratis.

Dinsdag 22 maart
 Algemene Ledenvergadering 

van heemkundekring Amalia 
van Solms. Aanvang 19.30 uur 
in de aula van het Cultureel 
Centrum Baarle.

APRIL

Zondag 3 april
 Vroege vogeltocht. Vertrek om 

8.00 uur vanaf het Heemhuis.

Zondag 3 april
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Dinsdag 12 en donderdag 14 
maart

 Archeologische dagen basis-
scholen Baarle.

Zondag 17 april
 Uitstap naar de Achelse Kluis, 

bezoek o.l.v. gids aan tentoon-
stelling over de dodendraad. 

’s Middags  wandeling van ca. 
10 km over de Groote Heide en 
door het Beverbeekbos, langs 
de drie reconstructies van de 
dodendraad in Hamont-Achel 
en enkele bijzonder grenspalen. 
Vertrek om 9.15 uur vanaf het 
Heemhuis, carpoolen. Maxi-
mum aantal deelnemers is 25. 
Opgave verplicht via info@ama-
liavansolms.org. Geef daarbij 
aan of u zelf wilt rijden of liever 
meerijdt, kosten € 6,00 p.p. te 
betalen aan de chauffeur.

MEI

Zondag 1 mei
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Donderdag 12 mei
 Zomeravondwandeling door ons 

heem. Vertrek om 19.00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij de 
kapel van Nijhoven. Duur van 
de wandeling ca. 2 uur.

Vrijdag 13 mei
 Archeologische dag Zondereigen.

Zaterdag 21 mei
 Wandeling van ongeveer 15 

km in of net buiten ons heem. 
Vertrek om 9.00 uur vanaf het 
Heemhuis.

Zaterdag 28 mei
 Uitstap naar het Mastenbos 

in Putte-Kapellen. Bezoek aan 
het Loopgravenpad o.l.v. gids. 
’s Middags maken we nog een 

Uitstap naar Hamont-Achel op 18 april.
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korte wandeling langs bunkers 
en loopgraven en een stukje van 
de antitankgracht rond Ant-
werpen. Vertrek om 9.00 uur 
vanaf het Heemhuis, carpoolen. 
Maximum aantal deelnemers is 
25. Opgave verplicht via info@
amaliavansolms.org. Geef daar-
bij aan of u zelf wilt rijden of 
liever meerijdt, kosten  € 5,00 
p.p. te betalen aan de chauf-
feur.

Zondag 29 mei
 Vroege vogeltocht. Vertrek om 

5.00 uur vanaf het Heemhuis.

JUNI

Donderdag 2 juni
 Zomeravondwandeling door ons 

heem. Vertrek om 19.00 uur 
vanaf de kerk in Zondereigen. 
Duur van de wandeling ca. 2 
uur.

‘Vikingen op de Horizon’: op de tweejaarlijkse archeologische dag in 
Zondereigen wordt Amalia bijgestaan door het Vikingengenootschap uit 
Turnhout. Dit vindt zijn aanleiding in de Zondereigense Vikinglegende, met hun 
legeraanvoerder Gelmel in de hoofdrol. 

Op onze reis zullen we nog meer mooie plaatjes van Den Haag zien. 
afb. F.Luijten

Zaterdag 4 juni
 Heemreis ‘Op bezoek bij Amalia’ 

in Den Haag. Deze reis is voor-
bereid door onze leden John 

Gulickx en Frans Luijten. Zie 
voor meer informatie het bijge-
voegde blad. Opgave verplicht.

Zondag 5 juni
 Open Heemhuis van 10.30 tot 

12.30 uur.

Woensdag 8 juni
 Precies veertig jaar geleden 

werd heemkundekring Amalia 
van Solms opgericht.

Vrijdag 10 juni
 Lokale Heemdag. Bezoek aan 

drie bedrijven in Baarle. We be-
ginnen om 12.00 uur met een 
lunch. De dag wordt afgesloten 
met een diner. Opgave verplicht.
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Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

Nieuwstraat 1

5111 CV Baarle-Nassau

013-5079376

geopend van dinsdag t/m zondag

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
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Mr. J.F.M. Bolscher
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T (013) 507 87 45
E notaris@bolscher.knb.nl
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In het grensgebied van Nederland en 
België ligt Baarle-Nassau. Hier vindt 
u Koninklijke Drukkerij Em. de Jong:  
specialist in drukwerk voor de retail. 
Het familiebedrijf werd opgericht in 
1906 en groeide uit tot één van de 
belangrijkste en meest omvangrijke 
drukwerk-specialisten van Europa.

Van digitaal drukken tot vellen-
offset op klein en groot formaat, 
daarnaast rotatie-offset: heat-set- 
èn krantenrotatie. Bij Koninklijke 
Drukkerij Em. de Jong vindt u alles 
onder één dak. Een succesvolle 
filosofie, die aansluit op de vraag 
van alledag. Betrouwbaar, snel en 
hoge kwaliteit tegen de scherpst 
mogelijke prijs.

Onbegrensde 
   mogelijkheden


